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V O O R W O O R D . 

Het probleem, dat in dit proefschrift behandeld wordt, is in de 
grond der zaak, de verhouding tussen de theologie en de profane 
wetenschappen, die raakvlakken bezitten met de godgeleerdheid. 
Dat slechts gehandeld wordt over het contact tussen de missiologie 
en de godsdienstwetenschap, vindt zijn reden hierin, dat het onder
werp beperkt moest worden en vervolgens, dat het probleem zo op 
zijn scherpst gesteld kon worden. 

Dat het vraagstuk actueel is, blijkt niet alleen uit de in dit werk 
geciteerde literatuur, maar ook uit werken, die verschenen zijn, nadat 
het manuscript van deze dissertatie reeds ver voltooid was. Zodoende 
hebben wij de volgende werken niet meer kunnen behandelen: 
Walter Holstein, Das Kerygma und der Mensch, Einführung in die 
Religions- und Missionswissenschaft, Baarn 1953. 
H. Koster S.V.D., Vom Wesen und Aufbau katholischer Theologie, 
Kaldenkirchen 1954. 

Wij hebben getracht in een rustige uiteenzetting onze opvattingen 
naar voren te brengen, waardoor vanzelf duidelijk wordt in hoeverre 
wij van andere auteurs afwijken of waarin wij het met hen eens zijn. 
De schrijver is dankbaar voor de opleiding, die hij genoten heeft aan 
de R.K. Universiteit te Nijmegen, dankbaar voor de hulp, ondervon
den van de beambten van de Universiteitsbibliotheek, dankbaar 
jegens de confraters van het Missiehuis te Panningen, die bereidwil
lig het manuscript en de drukproeven verbeterd hebben. Dit alles 
was voor hem een aanmoediging dit werk te voltooien. 
Moge het, onder bescherming van de Moedermaagd, een kleine bij
drage zijn tot het grote werk van de Evangelieverkondiging. 
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EERSTE HOOFDSTUK. 

INLEIDENDE BESCHOUWINGEN. 

1. HET FEIT VAN HET MISSIEWERK. 

Groot en heilig was de taak, die Christus voor Zijn Hemelvaart aan 
de leerlingen toevertrouwde. 1) „Gaat heel de wereld door", zo luid
de Zijn bevel, „en predikt het evangelie aan ieder schepsel". 2) Zoals 
de missiegeschiedenis aantoont, hebben de Apostelen en hun opvol
gers het volbrengen van deze opdracht als hun hoogste plicht 
beschouwd. 3) 
In de eerste drie eeuwen hebben de telkens terugkerende vervolgingen 
de uitbreiding der Kerk in alle streken van het Romeinse Rijk niet 
kunnen tegenhouden. De Kerk was zo goed gegrondvest, dat zij niet 
met het imperium ten onder is gegaan in de woelige tijden van de 
volksverhuizing. 
Overal zien we onder de Germaanse volkeren missionarissen optreden 
om het geloof in Christus te preken: Patrick in Ierland, Augustinus 
in Engeland, in onze streken Willibrord, in de Duitse landen Bonifa-
tius, in Noord-Europa Ansgarius, onder de Slavische volkeren Cyril-
lus en Methodius. Als vrucht van deze kersteningsarbeid bloeit na 
enkele eeuwen* een beschaving op, waarvan alle uitingen duidelijk 
geïnspireerd worden door de katholieke beginselen. 
Als in de Middeleeuwen het wereldbeeld zich verruimt en er contac
ten gelegd worden met de volkeren van Afrika en Azië vinden de 
Pausen — die steeds meer de leiding van het missiewerk op zich 
nemen — in de pas opgekomen bedelorden mannen, die bereid zijn, 
in navolging van hun stichters, naar verre landen te vertrekken. In 
Perzië, in Midden Azië, in China: overal vinden we Franciscanen en 
Dominicanen, die als missionaris werkzaam zijn. 4) 
Twee eeuwen later luiden de ontdekkingsreizen naar Amerika, Indie 
en het Verre Oosten opnieuw een groots missietijdperk in. Een 
Bartholomeus de Las Casas, een Petrus Claver en vele anderen maken 
zich onsterfelijk door hun zorg voor de Indianen en de negers. Het 
resultaat van dit alles is, dat in Zuid-Amerika andermaal een 
beschaving ontstaat, welke geïnspireerd wordt door het katholiek 
geloof. In het Verre Oosten trekt Franciscus Xaverius 5) als een 
nieuwe Paulus rond om overal de Blijde Boodschap te verspreiden. 

1) Benedictus XV, Maximum illud, A.A.S. 11(1919)440 en vgl. 
2) Mc. 16, 16. 
3) A. Freitag S.V.D.-H. Ahaus S. S. J., Het Godsrijk, Steijl ζ. j . (1940). 

. Α. V. Seumois O.M.I., Introduction à la Missiologie, Schöneck-Beckenried 
1952, 296. E. de Moreau S.J., La Papauté et les missions, N. R. Th. 60 
(1933)193. 

4) M. A. van den Oudenrijn O.P., Op heilige tochten, Nijmegen 1918. 
В. Altaner, Die Dominikanermission des 13 Jahrhunderts, Habelschwerdt 
1924. — L. Lemmens O.F.M., Geschichte der Franziskanermissionen, Mün
ster in W. 1929. 

B) G. van Gestel S.J., St. Franciscus Xaverius, Nijmegen 1952. 
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Voortaan zullen alle missionarissen in hem zien een voorbeeld, dat 
hen moet inspireren dezelfde ijver aan de dag te leggen. Ook nu 
ontstaat op de Philippijnen een gemeenschap, die de katholieke begin
selen als norm voor het openbare leven erkent. 
In Europa zelf komt de leiding van de Pausen steeds sterker naar 
voren om haar uitdrukking te vinden in de oprichting van de Con-
gregatio de Propaganda Fide (1622). 
Helaas bieden de volgende eeuwen het beeld van een geleidelijke 
achteruitgang van het missiewerk. Jurisdictiestrijd, Ritenkwestie, de 
verzwakking van het geloof in de katholieke landen, de opkomst van 
het Protestantisme, het Jansenisme, de opheffing van de Jezuïeten
orde en tenslotte de Franse Revolutie zijn factoren die het hunne er 
toe hebben bijgedragen, dat op het einde van de 18e eeuw het missie
werk slechts een kwijnend bestaan leidt. Toch mogen we in deze 
tijd enkele hoogtepunten aanstippen: de missionering van Canada en 
de stichting van de reducties in Zuid-Amerika. 
Troostend is ook, dat de christenen van China, Japan en Achter-
Indië in de vervolging trouw blijven aan het geloof en niet aarzelen 
er hun leven voor te geven. 
In de 19e eeuw komt een geleidelijk herstel van het missiewerk tot 
stand. Met krachtige hand leidt Gregorius XVI, eerst als prefect van 
de Propaganda, later als de Missiepaus van de 19e eeuw, de missio
nering in goede banen. 
Pauline Jaricot legt de grondslag voor de grote missiegenootschap
pen; Libermann, Mère Jahouvey, Marion de Brésillac en iets later 
Lavigerie geven aan de Kerk nieuw missiepersoneel, waardoor de 
kerstening van de opengelegde binnenlanden van Afrika mogelijk 
gemaakt wordt. Het resultaat mogen wij in onze tijd bewonderen: 
een bloeiende Afrikaanse christenheid. 1) 
Tevens wordt in deze eeuw de aandacht gevestigd op de talloze 
eilanden rond Australië en in de Stille Oceaan: ook daar is de katho
lieke missie dan aanwezig om deze volkeren de Kerk van Christus 
binnen te leiden. 2) 
In de 20e eeuw is de missie steeds meer en meer geworden de taak 
van geheel de Kerk: de Pausen scherpen de gelovigen de apostolaats-
plicht in, geven telkens opnieuw richtlijnen aan de missionarissen, 

^ M. Craynest, Kardinaal Lavigerie, Apostel van Afrika, Antwerpen 1942. 
J. Perraudin, Lavigerie, ses principes missionnaires, Fribourg 1941. 
M. Briault, La reprise des missions d'Afrique au 19e siècle, Le Vénérable Père 
Libermann, Paris 1946. 
Ed. Loffeld C.S.Sp., Een missiegeneraal en een missieplan, H.M. 22 (1941) 
65, 131, 184. 
W. Smulders W.P., Kardinaal Lavigerie en de missies in Midden-Afrika, H.M. 
23 (1942) 49, 64, 81. 
J. Mouren S.M.A., Een pionier. Mgr. Melchior de Marion-Brésillac, Cadier 
en Keer ζ. j . 
V. Gaillard, La Vénérable Anne-Marie Jahouvey, Paris 1909. 
Colette Yver, Marie-Pauline de Jésus Christ, Mademoiselle Jaricot, Paris 
z. j . (1937). 

s) S. M. Destable et J. M. Sédès, La croix dans l'Archipel Fidji, Paris 1944. 
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leggen de nadruk op de noodzaak van een inheemse geestelijkheid, 
roepen de leken op zich daadwerkelijk aan het missiewerk te wijden. 
Het gevolg is, dat overal inheemse kerken worden opgericht, 
toevertrouwd aan zonen uit het eigen volk. Oorlogen en vervolgin
gen zijn over de missielanden gegaan, maar de Kerk is gebleven. Als 
Europa niet voldoende missiepersoneel meer kan verschaffen, komen 
de kerken van de Nieuwe Wereld te hulp, om het werk voort te zet
ten. Het is meer dan een symbolisch gebaar alleen, als Paus Pius XI 
aan de Paters Oblaten opdracht geeft om in het uiterste Noorden een 
missiepost op te richten en deze toe te wijden aan Christus-Koning. 1) 
Dat is het, waar het missiewerk heenvoert: allen onderwerpen aan 
het zachte juk van Christus' heerschappij, overal de Kerk te planten, 
waar ze nog niet gevestigd is, om zo heel de wereld te brengen tot 
God. 
Het feit van de missie is onloochenbaar voor wie, zij het slechts een 
oppervlakkige beschouwing wijdt aan de geschiedenis der twee laat
ste millennia. 

2. MISSIEWERK: SAMENGAAN VAN GODS GENADE EN MENSELIJKE 
MEDEWERKING. 

Wie niet alleen aan de buitenkant der feiten blijft staan, maar er in 
tracht door te dringen, twijfelt er geen ogenblik aan, of in die arbeid 
is een kracht werkzaam, die slechts van God kan komen. Altijd heeft 
men er de nadruk op gelegd, vanaf St. Paulus 2) tot aan de jongste 
missie-encycliek van Paus Pius XII 3 ) , dat de missionaris slechts kan 
planten en besproeien, maar dat God de wasdom geeft. 
Immers, het gaat er bij het misssiewerk om, de individuele personen 
door het Doopsel het kindschap Gods te geven, de gemeenschap te 
doordringen van de wetten, die Christus gepromulgeerd heeft; het 
einddoel is een nieuwe, jonge Kerk, die een krachtig bovennatuurlijk 
leven kan leiden. Dit alles kan slechts bewerkt worden met de hulp 
van Gods genade. Het missiewerk heeft daarom een bovennatuurlijk 
karakter. 
Van de andere kant echter vraagt God de medewerking van de mens, 
zowel bij het uitdelen als bij het ontvangen van de genade. 4) 
De uitbreiding van het geloof is toevertrouwd aan de Kerk, die 
bestaat uit mensen. Het zijn mensen-handen, die de sacramenten toe
dienen en het zijn menselijke woorden, waardoor de Blijde Boodschap 
verkondigd wordt. 
Dit leerstellige gegeven wordt geiüustreerd door de feiten. 
God heeft de mens ingeschakeld in zijn verlossingsplan, d.w.z.: de 
concrete mens, met zijn verstandelijke gaven, zijn krachten en hoe
danigheden, met zijn bereidwilligheid zich te onderwerpen aan de 

1) Roger Buliard, Inuk. 's Gravenhage, 1951, 101 en vgl. 
*) 1 Kor., 3, 16. 
3) Evangeli! Praecones, A.A.S. 43 (1951) 497. 
*) Norbert Weber O.S.B., Menschensorge für Gottes Reich, Freiburg in Br. z.j. 
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goddelijke Voorzienigheid; de mens met zijn gebreken, gevoeligheden, 
kleingeestige belangen en berekeningen. 
Want naast grote heldendaden staan in de misssiegeschiedenis opge
tekend: nationale ijverzucht, jurisdictiestrijd, geldzucht, eigenbelang 
of corpsbelang, superioriteitsgevoel en betweterij, menselijk falen en 
te kort schieten, vaak tot schade van de Kerk en de zielen. 
In het missiewerk hebben we een goddelijk en een menselijk facet en 
ieder missionaris zal moeten zeggen: we hebben gedaan wat in ons 
vermogen lag, maar tenslotte zijn we onnutte dienstknechten. 

3. HET GEBRUIK VAN NATUURLIJKE EN BOVENNATUURLIJKE 
MIDDELEN. 

De gelovige, die mee wil werken aan dat grote en verheven aposto
laat, heeft twee soorten middelen tot zijn beschikking: n.l. boven
natuurlijke en natuurlijke. Uit de aard van het missiewerk volgt, dat 
de bovennatuurlijke middelen, zoals het gebed en het offer, verreweg 
de voornaamste plaats innemen. 
Men kan zich daarvan nooit genoeg doordringen. Niet alleen zijn ze 
het meest effectief om de groei van de Kerk te bevorderen, maar zij 
kweken tevens de juiste missiegeest aan bij degene, die er gebruik van 
maakt. 
Van de andere kant besluiten we ook, dat de natuurlijke middelen 
volledig moeten gebruikt worden, om zo groot mogelijke resultaten 
bij het planten van de Kerk te verkrijgen. 
Dat wij in het verloop van dit werk vooral hierop zullen insisteren, 
komt niet voort uit 'n zekere minachting voor de bovennatuurlijke 
middelen: zij staan op de eerste plaats. Het komt voort uit het doel, 
dat wij met dit werk beogen, n.l.: het aantonen van het nut van een 
heel bepaald natuurlijk middel in dienst van de missie, ni. de gods
dienstwetenschap. We willen de godsdienstwetenschap eerst in zich 
zelf beschouwen om van daaruit te besluiten tot zijn nut en noodzaak 
voor een juiste tactiek bij het missiewerk. 
De zakelijke reden, die we hebben om deze mening te verdedigen zal 
moeten blijken uit het verloop van dit werk. Het persoonlijk motief, 
dat ons er toe bracht juist dit onderwerp te behandelen is de behoefte 
op verantwoorde wijze uitdrukking te geven aan een overtuiging, die 
gegroeid is tijdens de studie aan het Missiologisch Instituut van de 
R.K. Universiteit te Nijmegen om aldus op bescheiden en indirecte 
wijze te mogen meewerken aan de uitbreiding van de H. Kerk. 

4. HET TIJDSTIP IS GUNSTIG OM DIT ONDERWERP TE BEHANDELEN. 

Met des te meer genoegen zullen we dit onderwerp bespreken, omdat 
we overtuigd zijn, wat de zakelijke inhoud van de stelling betreft, 
weinig of geen tegenstanders te zullen ontmoeten. 

A. Missiewerk is geen romantiek. 
De eerste reden, waarom we dit mogen veronderstellen is een kente
ring, die valt te constateren in de opvatting over het missieaposto
laat. 
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Men meende wel eens, dat een priester, die hier in Europa niet op zijn 
plaats scheen, dan toch nog wel in de missie te gebruiken was, een 
opvatting, die men gecondenseerd vindt in het gezegde: „Bon pour 
la Chine". 
Die tijd ligt achter ons, omdat men er zich bewust van geworden 
is, dat missioneren niet iets is, waar de eerste de beste, die een 
zekere geschiktheid, een sterke gezondheid en enige lust voor avon
tuur bezit, zo maar aan kan beginnen. Neen, het tijdperk van de 
romantiek — en is de harde werkelijkheid, dat wel ooit geweest voor 
de zwoegers in het missiegebied? 1 ) — of minstens de aera, waarin 
het missieapostolaat als zodanig werd voorgesteld ligt zeker in vak
kringen en ook al in vele meer populaire missietijdschriften achter 
de rug. 2 ) 
Men is zich steeds meer bewust geworden van de zakelijke eisen, die 
het missiewerk stelt. 
Dit mogen we zeker voor een deel danken aan de tijdgeest. Wij leven 
in een eeuw, waarin bij het productie- en consumptiestelsel alle 
krachten op economisch verantwoorde wijze worden besteed om een 
zo groot mogelijke efficiency te bereiken. Men spreekt ook steeds 
meer en meer van: toegepaste wetenschap. 
De geest, die we hier op het oog hebben, heeft Paus Pius XI (zelf een 
geleerde van naam) juist in verband met de missie aldus geformu
leerd: „Wij hebben verlangd, dat het wetenschappelijke, ethnographi
sche, medische en litteraire facet van het missiewerk een voorname 
plaats innam, omdat steeds uit de wereld van de geest de grote richt
lijnen voor de actie komen; omdat wij leven in een tijd, waarin het 
steeds duidelijker wordt, dat alle heldendaden en offers, die het 
missiewerk begeleiden niet voldoende zijn, als alleen de ondervinding 
ze begeleidt. We hebben de hulp van de wetenschap nodig: zij moet 
licht brengen en de meest efficiente verbindingen suggereren". 3 ) 

B. De opkomst en de waardering voor de missiologie. 

Een tweede reden, waarom wij mogen veronderstellen, dat de zake
lijke inhoud van onze stelling aanvaard zal worden, is gelegen in de 
opkomst van en de waardering voor de missiewetenschap. 
Heeft er misschien in vroegere jaren enige wrijving bestaan tussen de 
ultra-practici van het missieveld en de theoretici van de studeerka-

1 ) Norbert Weber O.S.B., a.w., Hoofdstuk: „Die Romantik" des Missionslebens. 
Apostolische Brief van Paus Pius XII aan Petrus Kard. Fumasoni Biondi van 
9 Aug. 1950. A.A.S. 42 (1950) 726; Vertaling: Katholiek Archief, 5 (1950) 
k. 765. 

2 ) V.d.S., Kermis van exocita, (artikel uit de Bazuin, afgedrukt in Missie-actie 
9 (1954) no. 31, pag. 331) is van mening, dat er ook gezonde missieroman-
tiek bestaat. In deze kunnen we hem bijvallen en verwijzen voor een juiste 
toepassing daarvan naar het boek: Pijlen in het oerwoud, door L. Bartels 
СМ., Haarlem 1952. 

3) Paus Pius XI, Openingsrede bij de Vaticaanse missietentoonstelling, 21 Dec. 
1924. Geciteerd bij: F. Jetté O.M.I., Qu'est-ce que la missiologie?, Ottawa 
1950, 117-118. 
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mer, zoals de misssiologen genoemd werden, nu mag men zeggen, dat 
er tussen beide groepen niet alleen een modus vivendi, maar tevens 
een harmonische samenwerking gegroeid is. Men ziet in, dat de prak
tijk van de missionering niet goed mogelijk is zonder een theoretische 
bezinning daarop. Hier komt nog bij, dat men steeds nauwkeu
riger de aard en het voorwerp van de missiologie heeft kunnen om
schrijven. Hierdoor is het duidelijk geworden, zoals wij nog aan zul
len tonen, dat ook de godsdienstwetenschap onontbeerlijk is als hulp
middel voor de missiepractijk. 

C. De nieuwe theologische bezinning. 

Onlangs heeft K. Steur 1 ) een beschouwing gewijd aan het feit, dat 
er door de nieuwe theologische bezinning een plaats voor de gods
dienstwetenschap, zelfs binnen de theologie kan en moet worden 
ingeruimd. Zonder direct zijn conclusies tot de onze te maken, mogen 
wij hier wel met hem vaststellen, dat juist door de nieuwe strevingen 
op theologisch terrein een veel beter begrip ontstaan is voor het grote 
belang van de godsdienstwetenschap. 
Tot nu toe nam men in de theologie „als uitgangspunt geopenbaarde 
begrippen, als werkmiddel alleen philosophische begrippen, liefst 
scholastiek, aristotelisch-thomistisch geijkt". 2 ) Er is nu een andere 
wijze van theologizeren opgekomen. Men wil een meer concrete in
stelling tegenover het geloof, dat dan niet meer op de eerste plaats 
gezien wordt als een geopenbaard begrip, maar als een concrete hou
ding van de gelovige mens tegenover God. Daarom „begon men nu 
de noodzaak te voelen, om in het geloof te theologizeren. Geloof was 
geen uitgangspunt alleen, maar ook blijvende voedingsbodem, ja ziel 
van het theologisch denken". 3 ) 
Deze andere instelling brengt met zich mee, dat men niet alleen 
belangstelling heeft voor philosophische begrippen, maar ook voor 
concrete feiten. En deze laatste worden juist door de godsdienst
wetenschap ( = godsdienstgeschiedenis) naar voren gebracht. „Vroe
ger bezag de theoloog de geloofsinhoud alleen door een wijsgerige 
bril, liefst door een aristotelisch-thomistische telescoop en men moest 
het perspectief missen, omdat de geloofsinhoud voor hem niet de 
werkelijkheid was, maar een begripsafbeelding daarvan; nu beschikt 
hij over de stereoscoop van theologie, gepaard aan godsdienstweten
schap en zijn zicht is rijker en plastischer, meer de werkelijkheid 
nabij". 4 ) 
Met dit lange citaat hebben we voldoende aangetoond, hetgeen we 
wilden betogen: dat er een nieuwe theologische bezinning aanwezig 
is, die zich de uitkomsten van de godsdienstwetenschap ten nutte wil 
maken. 

' ) K. Steur, Het verband tussen theologie en godsdienstwetenschap, St. Cath. 
26 (1951) 226. 

2 ) Steur, a.a., 240. 
я) Steur, a.a., 236. 
4 ) Steur, a.a., 241. 
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5. BIJZONDERE REDENEN OM JUIST DEZE THESIS TE BEHANDELEN. 

Naast de huidige waardering van de godsdienstwetenschap zijn er 
nog genoeg andere redenen om juist hierover in dit werk te handelen. 

A. Er is nog zoveel te doen, eer de Kerk overal geplant is. 

Men behoeft maar een wereldkaart in handen te nemen om te zien, 
dat de Kerk op talrijke plaatsen nog niet gevestigd is: Afghanistan, 
de streken in het binnenland van Azië, het Arabisch schiereiland, 
Thibet. !) 
Elders is de Kerk nog slechts zwak geplant, zodat haar leer niet vol
doende invloed uitoefent op het openbare leven; denk b.v. aan het 
bijna ondoordringbare blok van de Islamietische landen. 
En zelfs op die plaatsen, waar de Kerk al mag gelden als een kracht, 
waar men rekening mee moet houden, zijn er toch nog ontelbaar 
velen, die niet onder haar invloed gebracht zijn. 
Op zichzelf zou dit nog niet zo verontrustend zijn, als er maar niet 
allerlei factoren bijkwamen, die ons er toe brengen te spreken van een 
crisis in het missiewerk. 2) Dit moet men niet zo opvatten, als zou er 
van binnenuit een verslapping heersen. Integendeel. Van alle kanten 
is men zich steeds meer bewust geworden van de grote plicht, die op 
de gehele Kerk rust om het geloof te verspreiden. Men moet dit 
begrijpen in deze zin, dat er zich door omstandigheden van allerlei 
aard zoveel problemen tegelijk aan de missionerende Kerk opdrin
gen, dat men niet meer met de tot nu toe aangewende methodes kan 
volstaan. 
Nieuwe wegen moeten er gezocht, nieuwe formules opgesteld worden 
om het traditionele gegeven weer aan te passen aan de gewijzigde 
omstandigheden. 
Immers de volkeren van Azië en Afrika maken op economisch, 
sociaal en politiek terrein zulk een evolutie door, dat wij dreigen ach
ter te raken op de feitelijke toestand, als we ons niet met al de ten 
dienste staande middelen werpen in de actie om de Kerk de haar toe
komende plaats te doen innemen. Men heeft terecht opgemerkt: 
„Pour des siècles l'avenir de l'Eglise peut, dans de grands territoires 
du monde, être déterminé par cette génération". 3) 
En deze wegen zullen met behulp van de wetenschap gezocht moeten 
worden. 
Om dit algemeen gezegde te illustreren voor de godsdienstweten
schap, wijzen wij op twee feiten. 
1) Th. Grentrup S.V.D., Les Missions et le droit public. In: Guide des Missions 

catholiques, Paris 1937, T. I., eh. VII, p. 243. 
Leiddraad voor practische missiekennis, Groot-Seminarie Hoeven, z. j . 
(1947), aflevering XVI, no. 18, p. 7; afl. XIII, no. 6, p. 3. 
Freitag S.V.D., Die neue Missionsära, Kaldenkirchen 1953. 

2) La crise des missions, 18e semaine de missiologie de Louvain (1947), Lou-
vain-Bruxellles, z. j . (1948). 

a) F. J. C. M. Op de Coul-G. H. L. Zeegers, La problématique générale et 
spéciale de l'enseignement catholique dans les pays missionnaires, Office in
ternational de l'enseignement catholique, La Haye (1953). 
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Van 25 September tot 13 October 1952 werd te Tokio het tweede 
Boeddhistische wereldcongres gehouden. 
Daar werd o.a. gezegd: „Overal geven de tekenen ons de verwach
ting, d a t . . (de herdenking van de 2500e verjaardag van de intrede 
van Boeddha in de verheerlijking in 1956).. de aankondiging zal 
zijn van een machtige opleving van het Boeddhisme. Van alle kanten 
ontvangen wij berichten van een grote activiteit onder de boeddhis
ten en van een diep verlangen onder de niet-boeddhisten, in het 
bijzonder onder de meest verlichten van hen, om beter de onderrich
tingen van de zalige te leren kennen en de practische toepassingen 
ervan in de moderne wereld". 1) 
Ook in de Islamietische landen is het aan het gisten. Dit is niet plot
seling gekomen. We denken voor Egypte aan een figuur als Muham
mad 'Abduh, die door zijn ideeën na zijn dood (1905) blijft voort
leven, zoals de talrijke herdrukken van zijn werken getuigen. Deze 
man zag, dat men zich moest aanpassen aan de veranderde toestan
den. Hij is van mening, dat de Islam een wereldreligie is, die niets 
bevat, wat in tegenstelling zou zijn met de moderne beschaving. De 
reden, dat de Islam zich toch niet kan aanpassen, ziet hij in het starre 
vasthouden aan een verouderde casuïstiek en aan verouderde toepas
singen van de Wet. Door een vernieuwde interpretatie zoekt hij tot 
moderne formules te komen om de moeilijkheden, waarin ook de 
Islam geraakt is, op te lossen. 2) 
Uit het gezegde moge blijken, dat de godsdienstwetenschap de mis
sionaris kan behoeden voor onverwachte omstandigheden geplaatst te 
worden, die hem zouden overrompelen en een aanpassing op het 
juiste moment ondoenlijk maken. 
De Kerk heeft tot taak aan deze verwachtingen en diepste verlan
gens van de volkeren tegemoet te komen. Daarom moeten haar ge
zanten altijd klaar staan om op het juiste ogenblik Gods Blijde Bood
schap te brengen als het verlossende antwoord op de vele vragen. 

B. Een tactische overweging. 

Het heeft eeuwenlang tot de tactiek van de katholieke missie behoort 
om door te dringen tot het centrum van de verwachte tegenstand. 3) 
Zo hakt St. Bonifatius een eik om, welke grote verering genoot; dit 
maakte indruk op de heidense bewoners van die streek. 4) 
In Japan wendt St. Franciscus Xaverius zich tot de bonzen om met 
hen disputen te houden over de godsdienst. In India wordt Robert 

!) Et. 86 (1953) T. 276 p. 269. 
W.M. (1953) no. 4. 

2) Gegevens ontleend aan de colleges van Prof. Dr. J. Houben S.J. 
Vgl. E. Bannerth, Missionsbestrebungen im indischen Islam, Z.M.R. 37 (1953) 
294. 

3) Aldus Pierre Charles S.J. in een conferentie, gehouden te Nijmegen, Najaar 
1951. 

4) Deze eik stond waarschijnlijk te Geismar in de buurt van Fritzlar. Aldus: 
E. de Moreau, St. Boniface, in: D.H.G.E., T. IX, kol. 886. 
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de Nobili S.J. Brahmaan met de Brahmanen, dé vertegenwoordigers 
van de inheemse godsdienst, en heeft succes. In China houdt Matteo 
Ricci aan de geletterden voor, dat hun onderricht afwijkt van de 
oude klassieke kings, maar dat de leer, die hij komt brengen daar 
geheel en al mee overeenstemt. 
Deze lessen van de historie moeten we ook in de huidige missie
methodiek ter harte nemen. Welnu, wat de volkeren het meest tegen
houdt om tot de Kerk over te gaan is juist de door hun voorouders 
overgeleverde godsdienst. Dat is de band, die een hele cultuur bijeen
houdt, niet alleen bij z.g. onderontwikkelde volkeren, maar ook bij 
cultuurvolkeren. Als wij dat bolwerk kunnen binnendringen, is er 
veel te verwachten voor de toekomst van de Kerk. Zo is onze studie 
ook op deze grond verantwoord. 

6. DE GODSDIENST IS ALTIJD DOOR DE MISSIONARISSEN BESTU
DEERD. 

Wat we zullen poneren is niet een nieuw gegeven. Wij hopen inte
gendeel een oud erfgoed van de katholieke missiemethodiek weer in 
het volle licht te plaatsen. Om dit aan te tonen mogen hier enkele 
feiten volgen. 
Hoewel het contact met de Islam reeds dateert uit de tijd van St. 
Joannes Damascenus !) heeft Petrus Venerabilis, abt van Cluny, er 
als eerste zorg voor gedragen, dat Europa een tekst kreeg van de 
Koran. 2) Tijdens een reis door Spanje in 1141 liet hij de Koran 
bewerken door Robert de Retines. 3) Het is het werk, dat het chris
tendom eeuwenlang gebruikte in zijn felle controversen met de Islam. 
In de dertiende eeuw treedt ons de figuur van de Dominicaan Ric-
coldo de Monte Cruce tegemoet, die in 1228 naar Perzië vertrekt en 
zich vestigt te Bagdad. Van zijn hand bezitten we het werk: Contra 
legem Saracenorum of: Confutatio Alcorani, een commentaar op de 
Koran. In zijn „Itinerarium" verhaalt hij over de gewoonten en leer
stukken van de mensen, die hij op zijn reizen aantreft. 4) 
Uit de eeuwen van de ontdekkingen zijn veel reisverslagen van mis
sionarissen tot ons gekomen, die in die dagen verspreiding vonden, 
doordat ze o.a. werden opgenomen in de grote verzamelingen reis
verhalen van Ramusio, de Anzi, de gebroeders Brij, Hakluyt en Par
chas en wat ons eigen taalgebied betreft in die van Dapper. 
De beschrijvingen van specifiek godsdienstige gebruiken danken hun 
ontstaan somtijds aan een visitatiereis, die missionarissen in opdracht 

1) S. Joannis Damasceni disputatio saraceni et christian!, P. G., latine edita t. 48. 
2) Het werk werd aan St. Bernardus opgedragen. Cf. P. L., t. 189, kol. 339, 

649, 671. Brief van Robert de Retines ib., kol. 1657. 
Verg. Henninger, Sur la contribution des missionnaires à la connaissance de 
Γ Islam, surtout pendant le moyen âge, N.Z.M., 9 (1953) 166. 
Verschillende gegevens werden hier ontleend aan de colleges van Prof. Dr. 
J. Houben S. J. 

3) Het resultaat van deze arbeid moeten we eerder betitelen als een résumé dan 
als een vertaling. (Houben). 

4) ВІЫ. M., T. II, no. 92. 
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van de kerkelijke Overheid ondernemen om zich van de toestand in 
de Indianenmissies op de hoogte te stellen. Zo schreef bv. Franciscus 
de Avila een relaas over heidense praktijken en over de afgodsbeel
den van de Indianen. :l) Zeer systematisch is het verslag van een reis, 
die Joseph de Arrigia S.J. in 1621 maakte met zijn Visitator met het 
doel de afgoderij uit te roeien. Hij vermeldt hoe men de idolatrie 
ontdekt, geeft een beschrijving van de offers en van de priesters, pro
beert dan de oorzaken van die toestanden aan te wijzen en doet ten
slotte middelen aan de hand om de misbruiken te verbeteren. 2) 

Soms ook schreven missionarissen de vrucht van een dergelijke studie 
neer in de overtuiging dat dit van groot belang was voor de methode 
van werken. 
Tot deze categorie behoort de Franciscaan Bernardino de Sahugun 
(f 1590), die voor Mexico van grote betekenis is geweest. 3) 
In de zeventiende eeuw heeft er in Canada een prachtig missiewerk 
plaats gehad. Maar ook voor de godsdienstwetenschap is deze periode 
van groot belang. Op de eerste plaats zijn de verslagen van de mis
sionarissen dikwijls nog de enige bron van inlichtingen over de gods
dienstige gebruiken van de Huronen en Irokezen. Zo deelt b.v. Pater 
Biard S.J. 4) allerlei bijzonderheden mee over de begrafenisgebruiken 
en over het instituut van de medicijnmannen. 
Doch deze periode is vooral belangrijk door het optreden van Pater 
Lafitau S.J. Geboren te Bordeaux in 1681, ingetreden bij de 
Jezuïeten in 1696, vertrok hij in 1711 naar Canada. Het werk, wat 
wij van hem bezitten, is: Moeurs des sauvages ameriquains, compa
rées aux moeurs des premiers temps, I, II, Paris 1724. G) 
Van dit werk heeft Pater W. Schmidt getuigd: „Parmi les vrais fon
dateurs de la science ethnologique c'est encore un misssionnaire, qu'il 
faut citer; son ouvrage... offre le premier exemple d'une synthèse 
commandée par le principe d'ethnologie moderne: les peuples sauva
ges peuvent, par voie de comparaison nous donner quelque idée des 

!) Bibl. M., T. II, no. 1412. 
'-) ВІЫ. M., T. II, no. 1522. Verg. no's 1836, 1924, 1968 e.a. 
3 ) Van 1547—1577 schreef hij zijn: Historia universal de las cosas de Nueva 

Espafta gepubliceerd in 1829 door Carlos Bustamante. Verg. Bibl. M., T. II, 
no. 940; D. H. G. E., T. VIH, kol. 799-800. 

4 ) P. Biard S.J., Relation de la Nouvelle France de ses terres, naturel du païs 
et de ses habitans, item du voyage des Pères Jésuites aus dictes contrées et 
de ce qu'ils y ont faict jus-ques à leur prinse par les Anglois, Lyon 1616. 
D. H. G. E., T. VIH, kol. 1386. Bibl. M., T. II, no. 2479. 

Б) Van dit werk verscheen een Nederlandse vertaling in 's Gravenhage (1731) en 
in Amsterdam (1751). Lafitau behandelt achtereenvolgens: 
I. Dessein et plan de l'oeuvre. De l'origine des peuples de l'Amérique. Idée 
et caractère des sauvages en général. De la Religion. Du gouvernement poli
tique. Des mariages et de l'éducation. 
II. Occupations des hommes dans les villages. Occupations des femmes. De 
la guerre. Des ambassades et du commerce. De la chasse et de la Pêche. Des 
jeux. Maladie et médecine. Mort sépulture et deuil. De la langue. 
ВІЫ. M., T. III, no. 1359. 
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degrés par lesquels a passé rhumanité". ^ 
Steken we over naar het Verre Oosten, dan zien we dat ook daar de 
missionarissen zich toegelegd hebben op de bestudering van de gods
dienst en door hun beschrijvingen veel hebben bijgedragen tot de 
kennis daarvan. 
Op de eerste plaats willen we enkele voorbeelden uit China noemen. 
Door de werken van de Jezuïeten Ricci en Trigault beschikte men in 
Europa over zeer betrouwbare gegevens aangaande het Chinese gods
dienstige leven. 2) 
Naderhand verschenen er vertalingen van Chinese boeken. Gaubil 
S.J. (1689—1759) bezorgde een vertaling van de Chou-king 3 ) , Régis 
(1664—1738) eigenlijk een geograaf, die voor de keizer China in 
kaart bracht, gaf een vertaling van de I-king uit. Bekend is ook het 
werk van de Belgische Jezuïet Couplet (1622—1693): Confucius 
Sinarum philosopnus, Paris 1687, waarin drie werken van Confucius 
waren opgenomen. 4) 
Voor de godsdienst van India heeft de Jezuïet Calmette grote ver
diensten verworven door de ontdekking van de Veda's. 5) 
Het is in deze missionariskringen, dat het eerst het verband tussen 
het Sanskrit en de Europese talen wordt opgemerkt. Verschillende 
grammatica's worden dan ook in het licht gegeven. Wij noemen de 
namen van Henri Roth S.J. (f 1668), Hanxleden, Pons en vooral 
Coeurdoux, die in 1767 reeds de eenheid van de talen van India en 
Europa aantoonde juist door een vergelijkende studie. 6) Tenslotte 
vermelden we de Carmeliet Paulinus de St. Bartholemy (Jean Phi
lippe Werden (1748—1806), die na een veertienjarige missiearbeid 
door de Propaganda naar Rome werd geroepen om daar ten behoeve 

*) Semaine d'ethnologie religieuse 1912, Paris-Bruxelles, 1913, 38-39. 
Van der Leeuw sluit zich bij deze lof aan in zijn La Religion, Paris 1948, 
pag. 672 met een verwijzing naar van Gennep. Vergelijk de voetnoot in 
Pinard de la Boullaye, L'Etude comparée des Religions, Paris 19294 Tome I, 
197, nota 1. 
Verder: К. Kälin, Indianer und Urvölker nach Lafitau, Fribourg 1943. 
Wilhelm Mühlmann, Methodik der Völkerkunde, Stuttgart 1938, pag. 20 
en vgl., die echter onjuiste jaartallen geeft. R. Mohr, Die gegenwärtige 
Ethnologie in missionarischer Sicht, in: Scientia Missionum ancilla, Nijme-
gen-Utrecht 1953, 193-194. 

2) Mulders, Inleiding tot de Missiewetenschap, Bussum 19502, p. 100, nota 1 
zegt: „Het manuscript, dat door Ricci was samengesteld, werd door Trigault 
mee naar Europa gebracht (1614), door hem in het Latijn vertaald en onder 
eigen naam uitgegeven: De Christiana expeditione apud Sinas susceptas a 
Soc. Jesu, ex commentariis Ricci libri IV, Aug. Vind., 1615. Verschillende 
vertalingen. In 1911 gaf Pater Tacchi Venturi S. J. de oorspronkelijke tekst 
uit van Commentari della China van Ricci te Macerata". 

3) Paris 1771. 
4) Hieraan hadden meegewerkt: Intorcetta, Rougemont en Couplet. Cf. Bio

graphie Universelle de Michaud, Paris 1813, Τ. Χ, 95. Vergelijk voor 
deze en de volgende passage over India: Pinard de la Boullaye, a.w. T. I, 
202-203, waaraan we de gegevens ontlenen. 

5 ) in 1732. Verg. H. de Lubac, La rencontre du Bouddhisme et de l'Occident, 
Paris 1952, 110. 

e ) de Lubac, a.w., 111, nota 13. 
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Van de missionarissen grammatica's samen te stellen. Over de gods
dienst schreef hij zijn: Systema Brahmanicum, Rome 1791. 
Behalve deze meer wetenschappelijke werken mogen we de schat van 
gegevens niet vergeten, die verspreid liggen in de verschillende uitga
ven van de „Lettres édifiantes", waaraan bv. William Jones, de stich
ter van het Aziatisch Gezelschap in Bengalen, volgens eigen getuige
nis enigszins zijn roeping tot „Indianist" te danken heeft. 1) 
Jammer genoeg hebben de troebelen en verwarringen, welke er heer
sten tijdens en na de Franse Revolutie een grote slag toegebracht, 
niet alleen aan het missiewerk zelf, maar ook aan het wetenschappe
lijk onderzoek van de missionarissen. Vastgesteld moet worden, dat 
men in de vorige eeuw, in missiekringen, niet dat grootse godsdienst-
wetenschappelijke onderzoek kan constateren, dat de 17e en de 18e 
eeuw ten toon spreidden. Hiermee willen we echter geenszins bewe
ren, dat de inheemse godsdienst als zodanig niet de belangstelling van 
de missionarissen genoot. Ook nu vinden we in hun berichten vele 
behartenswaardige gegevens over de religies van de volkeren, waar
onder zij werken. 2) 

De eigenlijke godsdienstwetenschap echter is gegroeid buiten het toe
doen van de missionarissen om. 
In de eerste jaren van deze eeuw is de achterstand ingelopen. Aan 
het begin daarvan staat zonder twijfel de grote figuur van Pater 
Wilhelm Schmidt S.V.D., die door de stichting van Anthropos (1906) 
aan de missionarissen een mogelijkheid heeft gegeven om wetenschap
pelijke bijdragen te publiceren. 3) 
Naast hem treden vele andere figuren naar voren, o.a. P. Schebesta 
S.V.D. (eerst missionaris aan de Zambesi-rivier), Vanoverbergh 
C.I.C.M. (Luzon), Schumacher W.P., Trilles C.S.Sp. Ook talrijke 
andere missionarissen hebben op echt wetenschappelijke basis aan een 
rijkere kennis van de godsdienst meegewerkt. Onder velen willen we 
nog twee namen noemen: Mgr. Le Roy C.S.Sp. 4) voor Afrika en 
Pater L. Wieger S.J. voor China. 5) 
Deze hernieuwde belangstelling voor de godsdienstwetenschap is ook 
voor een groot gedeelte te danken aan de verschillende ethnologisch-
godsdienstwetenschappelijke congressen, die speciaal voor missiona
rissen werden gehouden. 6) 
Wij kunnen dan ook met vreugde vaststellen, dat de godsdienst
wetenschap onder de missionarissen weer terdege beoefend wordt en 
dat men deze wetenschap steeds meer en meer is gaan waarderen als 

1) de Lubac S. J., a.w., pag. 112, nota 20. 
2) G. Höltker S.V.D., Verstreute ethnographische Notizen über Neu-Guinea. 

Eine Art Regestensammlung aus dem „Steylcr Missionsboten" 1895—1941, 
Α., 35-36 (1940-1941) 1-67. 

3 ) J. O. Mercator, Pater Wilhelm Schmidt S.V.D., de stichter van „Anthropos" 
H.M. 9 (1927-1928) 204. 

4 ) Levensbeschrijving o.a. in: Annali Lateranensi III (1939) 279. 
B) Collectanea Comm. Syn. 1934, pag. 710, 848. 
e ) Leuven 1912 en 1913; Tilburg 1922; Milaan 1925; Luxemburg 1929. 
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hulpmiddel bij het uitbreiden van de Kerk. Als we hier het belang 
van de godsdienstwetenschap aantonen, treden we geheel in de lijn 
van de missietraditie en nemen wij een oud erfgoed ter hand, dat we 
willen behouden en zo mogelijk nog beter beoefenen. 

7. HET BIJZONDERE ASPECT, DAT NAAR VOREN GEBRACHT WORDT. 

Uit het voorafgaande zou men mogelijk kunnen besluiten: is het geen 
verloren moeite over iets te handelen, dat reeds aanvaard is, gelijken 
we niet op iemand, die een open deur aan het intrappen is ? 
Hierop willen we in twee punten antwoorden. 

A. De godsdienstwetenschap zelf is vooruitgegaan. 

Al moeten we de oorsprong van de godsdienstwetenschap als zodanig 
betreuren, daar zij als vervangingsmiddel moest dienen voor de theo
logie, al is van katholieke zijde de godsdienstwetenschap misschien 
te veel gezien in een apologetisch licht, nu kan men zeggen, dat de 
strijdhouding geluwd is en men er meer tegemoetkomend tegenover 
staat. 
De godsdienstwetenschap zelf heeft zich meer en meer bezonnen op 
haar eigen object en daardoor is het studieterrein beter afgebakend. 
Welnu, dit alles maakt het verantwoord en zelfs noodzakelijk zich 
op de nieuwere gegevens te bezinnen en ze naar voren te brengen. 

B. Sommige aspecten zijn nog niet voldoende belicht. 

In missiologische kringen wijst men op de noodzaak van een theolo
gische beoordeling van de godsdienstwetenschappelijke gegevens. Zo 
zegt Mulders: „het missiewerk stelt problemen aan de orde — denkt 
slechts aan het aanpassingsvraagstuk — voor welker oplossing een 
theologische beoordeling van de niet-christelijke godsdienstsystemen, 
een toetsing van de inhoud dier stelsels aan het katholieke dogma op 
hun waarheidsgehalte noodzakelijk is. Aan katholieke zijde is aan 
deze theologische behandeling tot dusver niet voldoende aandacht 
besteed." 1) 
Anderzijds komt de wens naar voren, dat men het missionnaire 
aspect meer benadrukken zou. Zo heeft Beckmann de wens geuit, naar 
aanleiding van een bespreking van een missionnair-godsdicnstweten-
schappelijk tijdschrift, dat men een dergelijk periodiek meer bewust 
een missionnair-ethnologische inslag zou geven. 2) 
Welnu, beide zijden van het probleem: het godsdienstwetenschap
pelijke en het missionnaire aspect willen wij in dit werk tot een syn
these trachten te verenigen. In een eerste hoofdstuk zetten wij uiteen, 
wat godsdienstwetenschap is, welke haar verschillende onderdelen 
zijn en welke betekenis zij heeft voor de bestudering van de gods
dienst. Daarna zullen wij een houding voorstellen en verdedigen, 
welke een groot hulpmiddel kan zijn voor de missionaris bij het die-

1) Mulders, a.w., 257. 
2) J. Beckmann S.M.B., Literarische Umschau (Revue des revues), N.Z.M. 5 

(1949) 147. 
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per doordringen in het karakteristieke van de afzonderlijke gods
diensten. 
In het tweede hoofdstuk zullen wij, na een korte inleiding op de 
missiewetenschap, vanuit de missie-idee besluiten tot de noodzaak 
van aanpassing op godsdienstig gebied. Dit brengt tevens mee de 
noodzaak van de inlevende houding om de nïet-katholieke godsdien
sten op hun juiste waarde te schatten. 
In een derde hoofdstuk hopen wij de diverse gegevens uit de gods
dienst- en de missiewetenschap tot een sluitende synthese te verwer
ken. 



TWEEDE HOOFDSTUK. 

DE GODSDIENSTWETENSCHAP. 

In dit hoofdstuk zullen enkele beschouwingen gegeven worden over 
de aard, de betekenis en het doel van de godsdienstwetenschap. Het 
zijn slechts beschouwingen, zodat het niet in de bedoeling ligt een 
volledige inleiding te brengen op deze wetenschap, en wel om de een
voudige reden, dat dit elders door meer competente schrijvers reeds 
uitvoerig gedaan is. De godsdienstwetenschap zal alleen besproken 
worden in zoverre het van belang is voor de hoofdopzet van dit 
werk. 
ART. I. INLEIDING OP DE WETENSCHAP VAN DE GODSDIENST. 

§ 1. VERSCHILLENDE OPVATTINGEN OVER HET WEZEN VAN DE 
GODSDIENST. 

1. De verdeeldheid der schrijvers omtrent de bepaling van „gods
dienst". 

Teneinde een verantwoorde definitie van de godsdienstwetenschap 
te kunnen geven, is het nodig vast te stellen, wat onder godsdienst 
moet worden verstaan. Dit zal in deze paragraaf besproken worden. 
Het is voldoende slechts oppervlakkig kennis te nemen van de gods-
dienstwetenschappelijke literatuur om tot de conclusie te komen, dat 
de definities van „godsdienst", welke door de diverse auteurs gegeven 
of voorgesteld worden, ten zeerste van elkander verschillen. Ten 
einde dit feit nader te illustreren, volgen hier enkele voorbeelden. 

2. Salomon Reinach. 1) Deze auteur heeft de godsdienst getypeerd 
als: „Un ensemble de scrupules, qui font obstacle au libre exercice de 
nos facultés." 
Volgens Reinach hebben verschillende oorzaken meegewerkt aan het 
ontstaan van datgene, wat men als „godsdienst" betitelt. Als erfenis 
uit het dierlijk stadium van zijn evolutie heeft de mens een „scru
pule" ofwel een „taboe" meegekregen. Hieronder moet men verstaan 
een ongemotiveerd verbod, waaraan een buiten-wettelijke (dus on
redelijke) sanctie verbonden is. 
Verder bevat die „erfenis" iets, dat men „animisme" kan noemen, 
d.i. de eigenschap, die bij de laagst ontwikkelde mensen (kinderen en 
wilden) aangetroffen wordt, om de wereld buiten zich te bezielen, er 
leven en gevoelens aan toe te schrijven, welke gelijk zijn aan die van 
zich zelf. 
Behalve deze twee grondoorzaken hebben als geschiedkundige facto
ren tot het ontstaan van de godsdienst nog bijgedragen: het totemisme 
(d.i. „une sorte de culte rendu aux animaux et aux végétaux, consi
dérés comme alliés et apparentés à l'homme) en de magie. 
1) Salomon Reinach, Orpheus, Histoire générale des religions, Paris 1909. 

Hier werd gevolgd: L. de Grandmaison, Orpheus, en marge d'une histoire 
générale des religions, Et. 46 (1909) T. 119, 24, vooral 28-29. 
F. Bouvier: R. S. R. 1 (1910) 81. (Bespreking van het werk van Reinach). 
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Dit is het beeld, dat Reinach van de godsdienst ontwerpt. Terecht 
merkt hij zelf op: „Cette définition est grosse de conséquences, car elle 
élimine du concept fondamental de la religion: Dieu, les êtres spiri
tuels, l'infini, en un mot, tout ce qu'on a l'habitude de considérer 
comme objet propre du sentiment religieux." Hier geeft Reinach zelf 
reeds de reden aan, waarom wij deze definitie afwijzen. Het doel van 
de godsdienstwetenschap is o.a. vast te stellen, wat de mensen in het 
algemeen onder godsdienst verstaan. Een definitie waaruit de alge
meen aanvaarde kenmerken van religie verwijderd worden, kan niet 
voldoen om het voorwerp van de besproken wetenschap te bepalen. 
Bovendien is de godsdienst het edelste en hoogste wat in de mense
lijke cultuur wordt aangetroffen. Daarom is het moeilijk er een over
blijfsel van het dierlijk stadium in te zien. 

3. Emile Durkheim. Durkheim geeft van godsdienst de volgende 
bepaling: „Une religion est un système solidaire de croyances et de 
pratiques relatives à des chones sacrées, c'est a dire séparées, interdi
tes, croyances et pratiques, qui unissent dans une même communauté 
morale, appelée Eglise, tous ceux qui y adhèrent." 
Durkheim is een socioloog, wiens aandacht vanzelfsprekend uitgaat 
naar de religie, die immers ook een sociaal feit is. Na enkele voor
studies heeft hij tenslotte zijn definitieve visie op de godsdienst in 
het geciteerde werk naar voren gebracht. 
Durkheim is van mening, dat ons psychisch leven o.a. beheerst wordt 
door godsdienstige imperatieven, die hun oorsprong niet vinden in 
het individuele bewustzijn, maar in de gemeenschap, die door hem 
als een realiteit sui generis wordt beschouwd. 
Hij wil godsdienst niet definiëren naar het bovennatuurlijke, het 
mysterieuze, omdat volgens hem primitieven niet in staat zijn zich 
daar een idee van te vormen. Ook het idee „God" wordt uit de defi
nitie verbannen, omdat men godsdiensten tegenkomt (b.v. het primi
tieve Boeddhisme) die atheistisch zijn. 
Volgens hem zijn aan godsdienst slechts twee dingen essentieel, nl. het 
begrip „sacré" en het collectieve karakter van de overtuigingen 
(croyances) en de riten. 
Het verdienstelijke van deze definitie is, dat de nadruk gelegd wordt 
op de godsdienst als sociaal feit. Maar we hebben tegen deze bepa
ling, dat hij niet een onderscheid geeft, waardoor godsdienst onder
kend kan worden van profane gemeenschap. Het begrip „sacré" bij 
Durkheim is niet geladen met dat heilige, waarvan Otto ons een fijn
zinnige ontleding geeft: iets wat aantrekt en tevens afstoot, iets wat 
vreeswekkend is en tegelijkertijd opwekt tot overgave. 
We vinden hier niets terug van dat uiterst persoonlijke „sentiment 

1) E. Durkheim, Les formes álémentaires de la vie religieuse, Paris 1912, 65. 
Voor de volgende uiteenzetting hebben we ons vooral gebaseerd op : D.T.C., 
art. Religion door E. Magnin, T. XIII, kol. 2206-2221. 
K. L. Bellen, Inleiding tot de natuurlijke godsdienstwetenschap, Nijmegen 
1948, 194 en vgl. 
Pinard de la Boullaye, L'Etude comparée des religions, Paris 4 1929, T. I, 225. 
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religieux" dat zo dikwijls bij echt godsdienstige mensen, tot welke 
godsdienst zij dan ook mogen behoren, met nadruk naar voren komt. 
Durkheim immers beperkt het „sacré" tot hetgeen verboden is en 
o.a. daarom kan zijn definitie ons niet bekoren. 

4. Ka) Birket Smith. Het idee, dat deze Deense ethnoloog 1) zich 
van de godsdienst vormt, is niet direct duidelijk. Zijn onderzoek 
blijft uiteraard beperkt tot de primitieve volkeren. Hij is getroffen 
door het ongelijksoortige, dat wij met de naam religie bestempelen 
en stelt de vraag, of het wel mogelijk is daar ooit een gemeenschap
pelijke noemer voor te vinden. Bij voorbaat schijnt hem dit al on
waarschijnlijk toe. 
Als men zijn definitie dan ook nader beschouwt, blijkt zij zeer rek
baar te zijn. Wel staat voor hem vast, dat religie is samengesteld uit 
een reeks van handelingen en een reeks van voorstellingen. 
Hij is van mening, dat men niet kan volstaan met één enkele grond 
aan te geven, waaruit de godsdienstige voorstellingen zouden voort
komen. Hij neemt eerder een viervoudige mogelijkheid van ontstaan 
van godsdienstige voorstellingen aan. Deze mogelijkheden worden 
bepaald door de wijze, waarop het bestaan zich in een primitief ge
moed kan weerspiegelen. 
Het bestaan nu omvat het innerlijke persoonlijke Ik en de buitenwe
reld. Deze beide facetten van het bestaan kunnen zich aan ons voor
doen als een rustig gelijkmatig voortstromen, ofwel als een geweldige 
ervaring, die de innerlijke en de uiterlijke wereld schokt. 
Zo geeft Birket Smith vier bronnen aan, waaruit de godsdienstige 
voorstellingen voortvloeien, waaraan hij de volgende namen geeft: 
animisme (het kalme ik) en animatisme (een kalme uiterlijke wereld), 
mystiek (het geschokte ik) en mana (de geschokte buitenwereld). 
In het algemeen onderscheidt hij in de religieuze handelingen twee 
soorten: de magie en de cultus. De magie kenmerkt zich door twee 
dingen: een dwingend karakter (door de handeling bewerkt men het 
effect) en een zich richten tot onpersoonlijke krachten. De cultus 
daarentegen is de eigenlijke „verering" welke uitgaat naar een per
soonlijke macht. 
Nu men een inzicht heeft in het schema van de godsdienst, zoals Kaj 
Birket Smith dit ontwerpt, is ook zijn gedachtegang beter te volgen, 
waar hij handelt over de definitie van godsdienst. 
Höffding's bepaling (religie is het geloof aan waarden) wijst hij af, 
omdat ze niet tot de kern van het godsdienstig verschijnsel door
dringt en opteert dan voor de definitie van Schleiermacher: gods
dienst is het geloof aan de afhankelijkheid van hogere machten. 2) 
Het is uit de voorgaande uiteenzetting te begrijpen, dat Kaj Birket 
Smith de termen „afhankelijk" en „hogere machten" zeer breed 
1) Kaj Birket Smith, De weg der beschaving, Amsterdam-Antwerpen, 1950, 

285 en vgl. 
2) Schleiermacher heeft zijn opvattingen over godsdienst vooral uiteengezet in 

zijn: Reden über die Religion, Berlin 1799. Tijdens zijn leven verschenen 
zes, steeds aangevulde uitgaven. 

17 



neemt. Onder „afhankelijkheid" valt immers zowel de onderworpen 
houding, welke de mens in de cultus aanneemt, als de heersershou
ding van de mens, die magie pleegt. De uitdrukking „hogere mach
ten" heeft bij deze auteur niets uit te staan met bovennatuurlijk 
(d.i. datgene waarvoor we principieel geen verklaring kunnen vin
den in het gegevene), omdat hij van mening is, dat voor de primitie
ven alles natuurlijk is. Zij kennen geen onderscheid tussen weten en 
geloven. 
Om het beeld van de godsdienst volgens Birket Smith compleet te 
maken, moet tenslotte vermeld worden, dat naar zijn mening de 
religie eerder voortkomt uit het gevoel dan uit het denken. 
Religie geeft hij het liefst weer met „gebondenheid". 1) 
Wat moet men van zijn opvattingen denken? In veel dingen kan men 
het met deze geleerde eens zijn, zo b.v. als hij zegt, dat er tussen het 
denken van de natuurvolkeren en het onze geen absoluut, doch 
slechts een gradueel verschil is. Verder wanneer hij opmerkt, dat de 
onderzoeker zich steeds van dit graduele verschil bewust moet blij
ven, omdat hij anders zou kunnen komen tot talloze misvattingen 
en halve waarheden. 
Tegen zijn opvatting hebben we, dat hij niet een grotere rol toekent 
aan het denken in het godsdienstig leven en dat hij niet vol
doende onderscheid maakt tussen twee geheel verschillende hou
dingen. 
Het is moeilijk in te zien hoe men de heersershouding in de magie 
kan laten vallen onder het begrip „afhankelijkheid". Volgens onze 
opvatting kan men alleen de afhankelijkheidsinstelling als echte reli
gieuze houding beschouwen. De geest en de gevolgen van de magi
sche houding verschillen daar zozeer van, dat wij de magie niet wil
len laten vallen onder het begrip „godsdienst". Daarom wijzen we 
in dit opzicht Kaj Birket Smith's mening van de hand. 

5. G. van der Leeuw. 
Waar deze geleerde in een encyclopaedic, die afgestemd is op een 
groot publiek, 2) over godsdienst schrijft, zegt hij, dat religie een 
algemeen verschijnsel is, dat moeilijk op zo'n manier te omschrijven 
is, dat het op de veelsoortige vormen van godsdienst past. Men kan 
in het algemeen zeggen, dat religie is: een verhouding van een mens 
tot iets anders. Wat men echter onder dit andere te verstaan heeft, 
hangt af van de religie, die men ondervraagt. 
Overal treffen we evenwel aan, dat het voorwerp van de godsdienst 
als heilig geldt, d.w.z. van een andere geaardheid is als de mens, die 
het vereert, meerder dan hij, maar vooral anders als hij. Hoewel deze 
verhouding zeer verschillend kan zijn (b.v. magisch, mystiek), ver
toont zij altijd deze twee elementen: van de ene kant ontzag en 
vrees, van de andere kant tevens liefde voor het object. 
1) Voor de weergave van „religio" door „gebondenheid" kan men vergelijken: 

Jouon, L'Etymologie de "religiosus" dans Cicerón, R.S.R.. 26 (1936) 181, met 
de daar vermelde literatuur. 

2) Grote Winkler Prins, art. Godsdienst. 
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Bij de godsdienstbeschrijving moet men zijn aandacht achtereenvol
gens wijden aan de cultus, de mythe, de leer, het innerlijk religieus 
leven. 
Zijn gedachten over de aard van de godsdienst heeft van der Leeuw 
echter vooral uiteengezet in de cpilegomena van zijn groot werk. 1) 
Volgens hem kan men de godsdienst zien als een doorleefde, zinvolle 
ervaring (expérience vécue compréhensible) of als een openbaring 
waarvan de zin ons echter ontgaat. De doorleefde ervaring is een 
phenomeen, de openbaring evenwel ontsnapt ons: alleen het ant
woord van de mens is waar te nemen. 
In de godsdienst zijn als het ware twee lijnen te onderscheiden: de 
horizontale en de verticale. Als men zijn aandacht richt op het hori
zontale vlak, d.w.z., als men uitgaat van de mens, dan ziet men, dat 
hij in zijn leven naar iets hogers zoekt om er zich van te bedienen 
of om het aan te roepen. In de grond der zaak is dit een zoeken naar 
macht. De mens is op zoek naar de laatste zin, graaft steeds dieper 
en tenslotte ervaart hij, dat hij staat voor een grens, waarachter het 
verstaan ligt. Godsdienst nu is verbreding en verdieping van het 
leven tot aan zijn uiterste grenzen. Voor de grens staande, voelt de 
mens de openbaring aan, maar kan er zich niet toe opwerken. 
De verticale richting in de religie is een openbaring, die van over die 
grens komt. Iets vreemds doorkruist de weg van het eigen kunnen, 
nl. het geheel andere. Wij kunnen het alleen zó benoemen, omdat wij 
het niet nader kunnen omschrijven. 
Van der Leeuw voegt dan als het ware beide lijnen tezamen en geeft 
van de religieuze ervaring de volgende beschrijving (description): een 
vreemde macht schakelt zich in in mijn leven. Mijn houding daar
tegenover is eerst verwondering, vervolgens geloof. De raakvlakken 
van het menselijke en het goddelijke zijn het heil. Dit heil zal soms 
slechts zijn: een groei, een verfraaiing, een verbetering, een verdie
ping. Maar het kan ook gebeuren, dat het een geheel nieuw leven is, 
een ont-waarding van het voorafgaande, een nieuwe schepping van 
het leven, die van elders ontvangen wordt. 
Het betoverende van het boek van van der Leeuw is, dat hij het men
senleven beschrijft als totaal gedompeld in een religieuze sfeer. Hij 
laat zijn lezer meeleven met allerlei uitingen van religiositeit en hem 
als het ware de eenheid tussen denken en leven, tussen overtuigingen 
en handelingen hervinden. 
Toch ligt hier tevens het zwakke punt in zijn werk, omdat vele din
gen als religieuze verschijnselen worden voorgesteld, die in de grond 
der zaak niet voor zodanig mogen doorgaan. Als men zijn definitie 
beschouwt, zou godsdienst eigenlijk niets anders zijn dan een tot 
subliemere graad opgevoerd menselijk leven, dat slechts gradueel 
verschilt van kunst. Deze opmerking slaat vooral op het horizontale 
1) G. van der Leeuw, La religion dans son essence et ses manifestations, Paris 

1948. 
Vgl. Bellon, De godsdienstphenomenologie, St. Cath. 18 (1942) 121, vooral 
130. 
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vlak in de religie, zoals van der Leeuw dit beschrijft. Want als men 
het volledige idee van godsdienst neemt, zoals hij dit geeft, dan moet 
men zeker zeggen, dat hij de religieuze ervaring specifiek laat ver
schillen van de ervaring van het artistieke, het schone. 
Maar welk criterium van der Leeuw aanlegt om het éne religieuze 
ervaring en het andere niet zo te noemen, dat is niet duidelijk. 
Hij heeft zijn aandacht te veel gericht op het godsdienstig subject en 
niet voldoende op het object. Hoewel de schrijver erkent, dat de reli
gieuze ervaring gericht is op het object 1 ) , bepaalt hij dat object niet 
voldoende om uit te kunnen maken, wanneer de doorleefde ervaring 
nu werkelijk een godsdienstige is. 
Als ik b.v. de laatste betekenis van mijn leven leg in het dienen van 
de mensheid en vandaar uit geheel mijn vroeger leven reïnterpreteer, 
er aldus een zinvolle eenheid aan tracht te geven, dan is het heel goed 
mogelijk, dat er bij mij religieuze motieven werkzaam zijn, maar in 
het algemeen zal men de totaliteit, die daar ontstaat, niet kunnen 
omschrijven als godsdienst, als religie. 

6. Léonce de Grandmaison. 
Deze schrijver 2) meent in de tot nu toe bekende godsdiensten de 
aanwezigheid van de volgende elementen te kunnen vaststellen : 
1. een geheel van leerstellingen (corps de doctrine), minstens in 
aanleg gegeven. Het is een cyclus van traditionele opvattingen om
trent de oorsprong en de bestemming van de wereld, vooral van de 
wereld van de mensen. Het aanhangen van deze leerstellingen draagt 
meestal een verplichtend karakter of is op weg, dit te verkrijgen. 
2. een reeks van gedragsregels, die aan de menselijke handeling 
worden opgelegd in naam van een bovenmenselijke macht. 
3. een systeem van riten en praktijken, die opgelegd worden en die 
dienen om de relaties te regelen van de mens (als individu en gemeen
schapslid) met de macht(en), die als transcendent worden opgevat. 
Met deze opsomming heeft de schrijver de materiële inventaris van 
de godsdienst weergegeven. Men kan opmerken, dat er in dit opzicht 
overeenstemming bestaat tussen de verschillende auteurs. 
Volgens de Grandmaison doet het godsdienstige zich voor als een 
„leven", waarbij de gehele mens betrokken is: met zijn verstand 
(opvattingen), zijn wil (die gesteund wordt door wetten en sancties), 
zijn gemoed (affecten), zijn lichaam (in houdingen en gebaren). 
Zelfs bij een oppervlakkig onderzoek is men niet gerechtigd de gods
dienstige handelingen op één lijn te stellen met andere verheven men
selijke daden. Want de religieuze handeling wordt gekenmerkt door 
de ernst en de zorg, waarmee zij verricht wordt, alsook door het 
bewustzijn bij de mens, dat het gaat om zijn hoogste belangen. In de 
religieuze act richt de mens zich tot iets, wat als laatste en hoogste 
wordt opgevat, waarboven hij zich niets anders meer kan indenken 
of kan uitdenken. 
1) „l'expérience religieuse est dirigée vers l'object...", a.w. 453. 
2) In: J. Huby, Christus, manuel d'histoire des religions, Paris'1 1923, 6-11. 
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De Grandmaison geeft dan de volgende korte definitie van gods
dienst: la religion est la conversation de l'homme, individuel et social, 
avec son Dieu. In deze uiteenzetting, waar men het volledig mee 
eens kan zijn, valt het meest te waarderen, dat de godsdienst nadruk
kelijk wordt voorgesteld als een „leven". Om deze reden wordt hier 
de korte definitie van de auteur geciteerd, omdat hij daarin dat idee 
„leven" het best heeft weergegeven. 

7. Pinard de la Boullaye. 

De definitie van godsdienst, welke deze auteur 1) geeft, is om twee 
redenen van belang. Op de eerste plaats, omdat hij ze in een latere 
uitgave van zijn werk gewijzigd heeft 2) en vervolgens, omdat zij 
door vele katholieke schrijvers 3) is overgenomen. 
Volgens hem is godsdienst in objectieve zin: un ensemble de croyan
ces et de pratiques (ou d'attitudes pratiques) concernant une réalité 
objective ou du moins conçue comme telle, unique ou collective, mais 
suprême en quelque mesure et personnelle de quelque manière, réa
lité dont l'homme, d'une façon ou d'une autre se reconnaît dépen
dant et avec laquelle il veut rester en relation. 4) 
Daarnaast onderscheidt de schrijver nog godsdienst in subjectieve 
zin, welke hij als volgt definieert: la maniere de penser, de sentir et 
d'agir, bref la mentalité, qui correspond aux croyances et à la con
duite que nous venons d' indiquer, 5) 
Het valt terstond op, hoe algemeen deze auteur in zijn bepaling 
tracht te blijven. Dit heeft hij met de vooropgezette bedoeling gedaan 
om te komen tot een bepaling van godsdienst, die iedereen, aan het 
begin van het wetenschappelijk onderzoek, zou kunnen aanvaarden. 
De studie zelf heeft tot doel alle elementen van deze definitie nader 
te preciseren. 
Maar van het begin af aan verzet Pinard de la Boullaye zich tegen 
degenen, die zich op dit standpunt stellen: religie is iedere houding, 
die op enigerlei wijze voldoet aan wat men kan formuleren als: het 
godsdienstig instinct. Door dit te doen stelt men zich immers aan het 
gevaar bloot religie te verwarren met iets, wat er wel op lijkt, maar 
het in werkelijkheid niet is. 
Dit is de reden, waarom Pinard de la Boullaye van zijn eerste, meer 
ruimere opvatting is teruggekomen. Aanvankelijk had hij in zijn be
paling staan: „personelle ou impersonelle", nu heeft hij er alleen 
„personnelle en quelque maniere" in opgenomen. Als men dit achter
wege zou laten, zouden ook wegvallen al die kenmerken van welwil
lendheid, vriendschap, vrees etc , die in een godsdienst aanwezig zijn, 

*) Pinard de la Boullaye S.J., L'Etude comparée des Religions, T. I. Paris4 1929, 
T. IL Paris3 1929. Tables alphabétiques, Paris3 1931. 

2) In geciteerde uitgave, T. IL, 5, nota 3. Vroklage schijnt dit over het hoofd 
te hebben gezien in zijn: De godsdienst der primitieven, Roermond-Maaseik, 
1949, 379. 

3) O.a. W. Schmidt en Vroklage. 
4) a.w. T. II, 5. 
Б) ibidem. 
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en kan men kunst, moraal, philanthropie ook godsdienst noemen. En 
dit is niet mogelijk, hoewel men kan toegeven, dat bij beoefenaars 
van kunst, bij Philanthropen en anderen dikwijls godsdienstige motie
ven in het spel zijn. 1) 
Tegen de uiteenzetting van de schrijver hebben we, dat hij eigenlijk 
twee bepalingen opstelt om volledig het éne verschijnsel „godsdienst" 
te definiëren. 
Waardevol is echter, dat de aandacht zo zeer gericht wordt op het 
object van de religieuze daad en dat men dat dan als criterium neemt 
om te bepalen of men met een werkelijk godsdienstige daad te doen 
heeft. 

*. Bellori. 

De mening van deze schrijver willen wij uiteenzetten aan de hand 
van zijn laatste werken. In zijn „Inleiding tot de natuurlijke gods
dienstwetenschap" 2) stelt hij een naamdefinitie van godsdienst op. 
Hierbij maakt hij een belangrijke opmerking, waar we nu reeds de 
aandacht op willen vestigen. 
Wanneer men, zo zegt de auteur, aan zekere verschijnselen de naam 
van godsdienst geeft, betekent dat, dat men er reeds een zekere, zij 
het vage, kennis van bezit. De taak van de wetenschap is het, deze 
vage kennis te verduidelijken en te expliciteren. 
Bellon zet dan uiteen, dat de mens in dit leven streeft naar geluk. 
Daarbij komt hij reeds spoedig tot het inzicht, dat de aardse goederen 
niet in staat zijn hem dit geluk ten volle te geven. Dit negatieve be
wustzijn gaat evenwel gepaard met de positieve overtuiging, dat er 
buiten deze wereld nog iets anders bestaat, iets dat in de gang van 
zaken op deze aarde kan ingrijpen, de mens te hulp kan komen, mits 
deze bepaalde voorwaarden vervult. Deze overtuiging vinden we in 
diverse opvattingen uitgedrukt, welke bron worden van allerlei stre
vingen en handelingen. 
Toch is hetgeen tot nu toe beschreven is, zo vervolgt de auteur, niet 
voldoende om het eigenlijke van de godsdienst te bepalen. Want èn 
de aard van het object èn de houding van het subject daartegenover 
maken beide uit of we, ja dan neen, met religie te doen hebben. 
Wat het object betreft, eist de schrijver, dat men het, zij het vaag, als 
transcendent en persoonlijk opvat. Hierdoor alleen is men in staat 
de religieuze houding van andere houdingen te onderscheiden, zoals 
het streven naar het schone, het goede en het ware. 
Wat het subject betreft, eist Bellon, dat het met geheel zijn wezen in 
een levenshouding stelling neemt tegenover het object. Het is een 
houding van geloof, hoop en liefde, welke zich uitdrukt in gebed en 
offer, in het onderhouden van geboden en riten. 
Nu komt de auteur tot de volgende bepaling: godsdienst is een geheel 

' ) a.w. T. II, 6-9. 
2) Antwerpen-Nijmegen, 1948, 15-21. 

Verg. J. Huby, Christus, handboek voor de geschiedenis der godsdiensten, 
Nederlandse bewerking door Bellon e.a., Utrecht-Brussel, 1949, 5-9. 
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van opvattingen, handelingen en gebruiken, waarin de mens tot uit
drukking brengt zijn geloof in een persoonlijke, transcendente macht, 
van wie hij zich afhankelijk weet en hoopt bescherming en heil in zijn 
levensstrijd te ontvangen. 
In deze definitie is in één formulering het objectieve en subjectieve 
karakter van de godsdienst uitgedrukt, vindt men ook terug dat idee 
van levenshouding, dat zo essentieel is aan godsdienst, en wordt deze 
levenshouding nader gekenschetst als een houding van afhankelijk
heid en heilsverwachting. 
De keus van de term: persoonlijke, transcendente macht, zou men 
minder gelukkig kunnen noemen. Zoals de schrijver immers zelf toe
geeft, treedt dit niet altijd even duidelijk in de verschillende gods
diensten naar voren, hoewel het aanwezig kan zijn. Daarom lijkt deze 
bepaling het gevaar in zich te sluiten, dat men sommige handelingen 
niet als godsdienstig zal bestempelen, die het toch zijn, juist door het 
feit, dat men zich al zo duidelijk heeft uitgedrukt. 
Het object van de godsdienst lijkt te nauwkeurig omschreven in een 
terminologie, die al zo'n nauw omschreven inhoud heeft. 
Hiermee zijn voldoende opvattingen over godsdienst naar voren ge
bracht om de conclusie te rechtvaardigen, dat er zeer veel verschil 
van mening over heerst. In de volgende paragraaf zal getracht wor
den, de oorzaak van deze diversiteit aan te geven. 

§ 2. OORZAKEN VAN HET VERSCHIL IN OPVATTING OVER GODS
DIENST. 

1. Verschil in levensbeschouwing. 

Een van de oorzaken, die tot verscheidenheid in opvatting over de 
godsdienst leidt, moet zeker gezocht worden in het verschil van hou
ding op wijsgerig en godsdienstig terrein. 
De bepaling van Durkheim wordt begrijpelijk, als men denkt aan 
zijn stellingen over de menselijke gemeenschap; die van van der 
Leeuw wordt duidelijker, wanneer men zich zijn houding als philo-
sooph en zijn protestantse geloofsovertuiging herinnert. Bij Pinard 
de la Boullaye treft men een onderscheid aan dat ook teruggevon
den wordt in het theologisch tractaat „de vera religione". 
Men kan daarom in het algemeen besluiten, dat vooropstellingen en 
achtergronden van wijsgerige en godsdienstige aard gemakkelijk hun 
invloed laten gelden in het expliciteren van het idee godsdienst. 

2. Eigen levensbeschouwing. 
Het lijkt in dit verband voor een rustige uiteenzetting nuttig, reeds 
aan het begin eigen levenshouding aan te geven. Wij kunnen die het 
best als volgt weergeven: 
a. op godsdienstig gebied geloven wij in de waarheid van de leer 
der katholieke Kerk, omdat zij gesticht is door Jezus Christus en tot 
taak heeft gekregen Zijn werk op aarde voort te zetten. 
b. op wijsgerig terrein houden wij vast minstens aan de essentiële 
grondstellingen van de thomistische philosophic. 
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3. Betekenis van eigen godsdienstige houding. 
Wij hebben reeds op de opmerking van Bellon gewezen, dat men een 
naam aan godsdienstige verschijnselen kan geven, omdat men al enige 
kennis van religie heeft. Men begint het onderzoek niet als een tabula 
rasa, maar men gaat op weg met de kennis, die men reeds verkregen 
heeft door de ervaring, door de opvoeding etc. De onderzoeker moet 
evenwel al zijn opvattingen en meningen over godsdienst critisch 
beschouwen. 
Wat de godsdienst betreft is dit onderzoek echter moeilijker dan voor 
andere terreinen. Het religieuze is immers een meebepalende factor 
van de levenshouding. (Onder dit laatste verstaan we de impliciet of 
expliciet bewuste houding, die men aanneemt ten opzichte van de 
realiteit van eigen persoonlijkheid, zijn innerlijke ervaringswereld, 
alsook tegenover mensen en dingen, waarmee men dagelijks in con
tact komt.) Het is daarom zaak, alles wat niet met het idee gods
dienst in essentieel verband staat buiten te sluiten. Men moet het idee 
van godsdienst vinden door alleen dat te beschouwen en op zich te 
laten inwerken, wat daar wezenlijk aan is. 
Omdat de godsdienst in wezen iets is van een levend persoon, in
grijpt tot in het diepste van zijn bewustzijn, volgt, dat slechts een 
godsdienstig mens ten volle zal kunnen omschrijven en aangeven, 
wat godsdienst is. Bij verschillende auteurs komen wij dit idee tegen. 
Als Eva Hirschmann 1) er op gewezen heeft, dat de beoefenaar van 
de godsdienstphenomenologie met een bepaalde voorstelling van 
godsdienst zijn arbeid moet aanvangen, voegt zij er aan toe, dat de 
onderzoeker eerst zelf bewust tot een godsdienstige richting moet 
behoren om zich in andere religies te kunnen inleven. Dan loopt hij 
ook niet het gevaar het „leven" van een godsdienst te vervangen door 
iets, dat te veel „begrippelijk" is. 
Léonce de Grandmaison wijst er van zijn kant op, dat een echte 
godsdienstige act onmogelijk is, als de mens zich alleen maar wil 
verrijken zonder zich aan de goddelijke dingen over te geven. Eerst 
als men weet wat godsdienst is, zal men geen verschijnselen meer 
religieus noemen, die dat wellicht in theorie voor een verlicht ver
stand zijn, maar niet volgens het oordeel van degenen, die echt gods
dienstige daden stellen en religieuze gevoelens koesteren. 2) 
Het is daarom een dwingende eis, dat de onderzoeker zelf zeer reli
gieus is. 

4. Het objectief onderzoek blijft mogelijk. 
Nu er zo de nadruk op gelegd is, dat de levenshouding een zekere 
invloed uitoefent bij het bepalen van „godsdienst", komt vanzelf de 
vraag naar voren, of het dan wel mogelijk is een algemeen geldende 

') Eva Hirschmann, Phänomenologie der Religion. Eine historisch-systemati
sche Untersuchung von „Religionsphänomenologic" und „religionsphänome-
nologischer Methode" in der Religionswissenschaft. Proefschrift Groningen. 
Würzburg-Aumühle 1940, 121. 

2) Léonce de Grandmaison, a.w., 8 en 10-11. 
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bepaling van godsdienst op te stellen? Is vooraf niet elk gesprek hier
over onmogelijk gemaakt? 
Hier bestaat geen gevaar voor, mits men eerlijk, critisch en metho
disch bij het onderzoek te werk gaat, de moeite neemt kennis te 
nemen van andere meningen en eigen opvatting durft laten vallen, 
zodra zij de toets der critiek niet meer kan doorstaan. Het vinden 
van de waarheid is steeds moeilijk, maar de oprechte zoeker zal er 
zeker in slagen. 
Hebben we ons echter niet van alle objectiviteit afgesneden door te 
erkennen, dat wij het katholieke geloof belijden? Men zou deze in
druk kunnen krijgen als we zien, wat Kaj Birket Smith over Pater 
W. Schmidt schrijft: „Een laatste uitloper van de kerkelijke opvat
ting, zeer zeker wetenschappelijk gefundeerd en verdedigd, is Pater 
Schmidt's theorie, die de oudste religie der mensheid in verband 
brengt met de voorstelling van een opperwezen, een almachtige, 
vaderlijke schepper." 1) En elders: „Pater Schmidt stelt zich een oor
spronkelijk geloof aan één god voor, dat met de voorstelling van een 
hemelse vader verbonden is en dat uiteindelijk is voortgekomen uit 
de herinnering aan een oeropenbaring. Het is duidelijk, dat deze ver
klaring berust op een persoonlijke levensbeschouwing, waarvoor 
ieder wetenschappelijk betoog zijn recht verliest. 2) Zonder nu op 
dit geval in te gaan, willen we toch in het algemeen een dergelijke 
argumentatie afwijzen. 
Behalve de kennisverrijking, welke de mens wordt medegedeeld door 
de Openbaring, bestaat er nog een andere mogelijkheid tot het ver
krijgen van kennis, die we juist ter onderscheiding van de revelatie: 
natuurlijke kennisvermeerdering noemen, omdat de menselijke geest 
daarbij uitgaat van de gewone middelen van ervaring en waarne
ming. Welnu, de beoefenaar van de godsdienstwetenschap maakt 
alleen van deze laatste wijze gebruik om gegevens over de godsdienst 
bijeen te brengen en een bepaling van religie op te stellen. De aldus 
verkregen kennis is waard, wat de bewijzen, die in de wetenschap
pelijke argumentatie naar voren gebracht worden, waard zijn. De 
katholieke beoefenaar van deze wetenschap maakt daarbij dus 
abstractie van kennis, verkregen uit het geloof. Hij mag in zijn con
clusie niet verder gaan, dan zijn premissen hem veroorloven. Ontbre
ken deze, of zijn ze ondeugdelijk, dan kan een dergelijke bewijsvoe
ring veilig van de hand gewezen worden. 

§ 3. BEPALING VAN GODSDIENST. 

1. Korte definitie. 
Godsdienst lijkt ons het zuiverst gedefinieerd als: omgang van de 
mens met zijn god. 3) Overal waar we dit gegeven tegenkomen, heb
ben we met echt godsdienstige houdingen of handelingen te doen. Dit 
1) Kaj Birket Smith, a.w., 287. 
2) Kaj Birket Smith, a.w., 300. Vergelijk het antwoord van Pater Schmidt in 

Α., 46 (1951) 611. 
3) Vergelijk de korte definitie van de Grandmaison. 
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lijkt de essentie te zijn. Waar dit niet gerealiseerd wordt, daar is geen 
sprake van godsdienst. 

2. Voorwaarden van godsdienst. 
Wanneer we de voorwaarden nagaan, waaraan voldaan moet wor
den om de wederzijdse verhouding tussen het godsdienstig object en 
subject te realiseren, kunnen we het volgende vaststellen: 
a. Het godsdienstig subject moet zich zelf en geheel de wereld, 
waarin het leeft, beschouwen als afhankelijk van iets anders. Het 
moet de overtuiging hebben, dat de dingen hier geen verklaring vin
den in zich zelf, maar dat ze verwijzen naar het bestaan van iets 
anders boven en buiten de wereld, dat evenwel toch voortdurend 
hier op deze wereld een rol speelt. 
b. Het subject moet de opvatting aanhangen, dat het met dat 
andere in contact kan komen en dat dit contact-zoeken beantwoord 
zal worden. 
с Het object moet minstens in aanleg beschouwd worden als het 
laatste en het verhevenste, en als iets persoonlijks. 

3. Nadere uitleg. 
Wij hebben in onze uiteenzetting het woord „overtuiging" (zie boven 
sub 2.a.) gebruikt eerder dan de term „geloof" 1 ) omdat dit laatste 
verwarrend zou kunnen werken. „Geloof" immers is een zeer geladen 
begrip en heeft vooral in de theologie reeds een nauw omschre
ven zin. 
De ervaring leert ons, dat de omgang tussen het godsdienstig 
object en subject er een is van vrees en beven 2 ) , maar tevens van 
liefde en verwachting. De vormen, waaronder die omgang met de 
godheid beleefd wordt, zijn voornamelijk gebed en offer. 3) Gebed 
en offer verricht men niet alleen als afzonderlijk persoon, doch ook 
in gemeenschap met anderen. 
Van het object werd gezegd, dat het in aanleg als laatste en verhe
venste, en als persoonlijk moet worden opgevat, om de volgende 
redenen: 
a. met „in aanleg" wordt bedoeld, dat men niet noodzakelijker
wijze een volledig Godsidee behoeft vast te stellen (zoals ons dat 
door de Openbaring geleerd wordt) om een bepaalde houding of 
handeling als godsdienstig te kunnen karakteriseren. Het object 
behoeft slechts op een of andere manier als hoogste en laatste 
beschouwd te worden. Dan kan men de acten of gedragingen ten 

1 ) Vergelijk de definitie van Bellon. 
2 ) Wij steunen hier op D.T.C., T. XIII, art. Religion, kol. 2185, sub 1, waar ver

wezen wordt naar: R. Otto, Das Heilige, Stuttgart11 1923. Franse vertaling, 
Paris 1929, door A. Junat, herzien door de auteur, volgens de 18e Duitse 
uitgave. Vgl.: Ami du Clergé, 10 April 1930, 225; J. Geyser, Intellekt oder 
Gemüt, eine philosophische Studie über Rudolf Ottos Buch „Das Heilige", 
Freiburg in Br., 1921. 

3) Vgl. het werk van Morris Jastrow Jr., The Study of religion, New York 
1901, geciteerd in Huby, Christus, manuel, etc., 6. 
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opzichte van het object godsdienstig noemen. 1 ) 
b. het object moet op een of andere manier als een persoonlijkheid 
worden opgevat, omdat anders een omgang, een commercium tussen 
het godsdienstig object en subject niet denkbaar zou zijn. 2 ) 

4. Volledige definitie. 
Een meer volledige omschrijving van godsdienst zal luiden als volgt: 
godsdienst is de vaste overtuiging, dat er buiten en boven deze we
reld een wezen is, dat zin en betekenis geeft aan dit leven. Een we
zen ook, waarvan de mens (als individu en als gemeenschapslid) en 
de wereld afhankelijk zijn, waarmee men in vrees en toch ook weer 
in liefde en verwachting contact kan en moet opnemen. Deze gods
dienstige overtuiging uit zich naar buiten in een geheel van opvat
tingen en practische belevingen, waarvan het gebed en het offer de 
voornaamste zijn. 

5. Het object van de godsdienstwetenschap. 
Het voorwerp van de godsdienstwetenschap wordt in de eerste 
plaats gevormd door al datgene, wat volgens de gegeven bepaling 
als godsdienst kan beschouwd worden. Maar het feitelijke studieter
rein omvat meer. Ook de z.g. infra-religieuze verschijnselen a ) vallen 
daaronder, en wel om de volgende redenen: 

a. bij het onderzoek moet men zijn aandacht wijden aan alle feiten, 
die zich op het eerste gezicht als godsdienstige verschijnselen voor
doen. Als men dit niet doet, loopt men het gevaar, het onderzoek 
niet tot alle verschijnselen uit te strekken. 
b. als men echte godsdienst stelt tegenover pseudo-godsdienstige 
verschijnselen, zal deze zich nog duidelijker in zijn volle realiteit 
aftekenen. Bovendien moet men er rekening mee houden, dat subjec
tief wel degelijk religieuze motieven in het spel kunnen zijn bij aan
hangers van sommige stelsels, welke men zeker niet als godsdienstige 
systemen kan beschouwen, maar eerder als vervanging van echte 
godsdienst moet betitelen. Zulke feiten mag men niet buiten het gods-
dienstwetenschappelijk onderzoek houden. 

с Deze opvatting kan men verder verdedigen door te verwijzen 
naar een opmerking van Vroklage. 4 ) Deze schrijver wijst erop, dat 
de Oosterlingen hun leer, die een monistische inslag vertoont en als 
zodanig niet onder onze opvatting van godsdienst zou vallen, wel 
degelijk aandienen als een religie. 
Daarom lijkt het, dat aan de godsdienstwetenschap te kort gedaan 

1 ) Zie de reeds geciteerde uiteenzetting van L. de Grandmaison. 
2) Verg. Pinard de la Boullaye, a.w., T. II, 5 en vgl. 

Bellon, Inleiding tot de vergelijkende godsdienstwetenschap, z. pi., 1932, 12. 
(In de nota wordt gewezen naar de 2e uitgave van Pinard de la Boullaye's 
werk, waarin deze zijn mening nog niet gewijzigd had). 

3 ) Onder infra-religieuze verschijnselen verstaan we die houdingen en hande
lingen, welke ogenschijnlijk godsdienstig zijn, maar bij nadere beschouwing 
niet voor zodanig kunnen doorgaan. Verg. Huby, Christus' handboek... 6. 

4) Vroklage, De godsdienst der primitieven, Roermond-Maaseik, 1949, 380. 
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zou worden, als dergelijke gegevens buiten haar studieterrein zouden 
gebannen worden. 

d. Tenslotte moet men bedenken, dat er zeer veel grensgevallen zijn, 
waar de vraag: is dit godsdienst of is dit geen godsdienst? moeilijk 
op te lossen is. Practisch wordt hier dus b.v. het oorspronkelijke 
Boeddhisme, de magie etc. tot het feitelijke studievoorwerp van de 
godsdienstwetenschap gerekend. 1) 

§ 4. HET IDEE „NATUURLIJKE WETENSCHAP". 

1. Het begrip „wetenschap". 

Nu het begrip „godsdienst" voldoende besproken is, wordt in het 
volgende gehandeld over het tweede deel van het woord „godsdienst
wetenschap". Deze uiteenzetting zal kort zijn, om niet te ver buiten 
het eigenlijke onderwerp van dit werk te gaan. 
Onder „wetenschap" wordt hier verstaan: een zekere en juiste kennis 
over een bepaald object, welke verkregen wordt door een methodisch 
en critisch onderzoek. 
De twee predicaten: methodisch en critisch, dienen om de aldus ver
kregen kennis te onderscheiden van de gewone kennis, waarmee voor 
waar wordt aangenomen, wat niet als vals erkend is. 2) 

2. „Natuurlijke" wetenschap. 

Tenslotte moet nog de benaming „natuurlijke" wetenschap verant
woord worden. In de godsdienstgeschiedenis constateren we het feit, 
dat er religies zijn, die zich als geopenbaard aandienen. Bij deze 
godsdiensten zien we een wetenschappelijke bezinning op het open-
baringsgegeven ontstaan, waaraan men in het algemeen de naam 
geeft van „theologie". Een beoefenaar van die theologie, een theo
loog, kan men dan beschouwen als iemand, die er bij zijn weten
schappelijk werk van uitgaat, dat de godsdienst, die hij gelovig aan
vaardt, de enig juiste manier is om God te dienen. Daarom is zijn 
arbeid uiteraard beperkt tot die éne godsdienst en zal hij zich alleen 
dan tot andere godsdienstige opvattingen wenden, als hij dat nuttig 
en noodzakelijk acht voor een dieper inzicht in zijn eigen studie
object. Samenvattend kan men dus zeggen, dat theologie uitgaat van 
een openbaring, welke als bovennatuurlijk beschouwd wordt. Van
wege dit uitgangspunt wordt theologie een bovennatuurlijke weten
schap genoemd. 
De beoefenaar van de godsdienstwetenschap maakt van op deze 
wijze verkregen kennis geen gebruik en richt zich alleen tot de 
gewone manier van kennisverrijking: ervaring en waarneming. Hij 
gebruikt natuurlijke middelen om zijn doel te bereiken. Daarom geeft 
men wel aan de godsdienstwetenschap de naam van „natuurlijke 

1) Zie voor een andere mening: Bellori, in: Huby, Christus, handboek... 6. 
2) A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris 1947, 

946. 
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godsdienstwetenschap", om ze duidelijker te onderscheiden van 
theologie. 1) 

3. Een onjuist standpunt. 

Alvorens enkele algemene beschouwingen over de methodiek van de 
godsdienstwetenschap te geven, moet een algemene moeilijkheid 
behandeld worden, die men soms ontmoet. 
Men beweert dat, wanneer men zich toelegt op de studie van alle 
godsdiensten, zoals de beoefenaar van de godsdienstwetenschap ex 
professo doet, men minstens hypothetisch de gelijkheid van alle 
godsdiensten moet aanvaarden. Wij menen, dat een overtuigd aan
hanger van een bepaalde religie niet zo ver mag gaan en ook niet 
behoeft te gaan. Deze kwestie komt eigenlijk niet aan de orde. 
Abstractie makend van de kennis verkregen uit het eigen geloof, 
bedient men zich uitsluitend van natuurlijke kennismiddelen om een 
onderzoek naar alle godsdiensten in te stellen. 2) 

§ 5. METHODIEK VAN DE GODSDIENSTWETENSCHAP. 

1. Verschillende methoden. 

Als men de methodiek van de godsdienstwetenschap in het algemeen 
wil aangeven, dan blijkt, dat men niet kan spreken van de gods
dienstwetenschap. Godsdienstwetenschap is een samenvattende bena
ming voor een geheel van methoden, waarmee men het godsdienstig 
leven van de mensheid kan bestuderen en benaderen. 3) 
Naargelang de methode, die gebruikt wordt, valt de godsdienstwe
tenschap onder een andere tak van kennis. Technischer geformuleerd, 
kan men dus zeggen, dat de godsdienstwetenschap niet één formeel 
object bezit, maar dat men telkens het materieel voorwerp: het gods
dienstig leven van de mensheid, vanuit een andere gezichtshoek 
beschouwt. 

2. Samenhang van de methoden. 

Hiermee wordt echter niet gezegd, dat de godsdienstwetenschap een 
onsamenhangend geheel is: de ene methode vraagt om voortzetting 
door de andere. En dit geeft een vaste basis om een overzicht van 
de godsdienstwetenschap samen te stellen. 
Zoals in iedere wetenschap vertrekt men vanuit feitelijke gegevens 
en maakt men van de methode van de geschiedenis gebruik om de 
historische ontwikkeling en de huidige toestand van een bepaalde gods
dienst of van het religieus leven van de mensheid in het algemeen te 
schetsen. Men wendt zich tot de psychologie wanneer men wil onder
zoeken, wat de godsdienstige mens denkt, voelt, ervaart, wil, als hij 

') K. L. Belion, De natuurlijke godsdienstwetenschap, in: Theologische opstel
len, Utrecht 1944, 9 en vgl.—J. Steff es, Die Religionswissenschaft im Dienste 
der Mission, Sc. M.A., 173. 

2) Verg. onze uiteenzetting onder no. 4., pag. 24. 
8) K. L. Belion, Inleiding, 1948, eerste vijf hoofdstukken. 

29 



zijn godsdienst beleeft. 1) Op de godsdienst als sociaal verschijnsel 
past men de methode van de sociologie toe. 
Stelt men zich als doel, zich zo volledig mogelijk in te leven in een 
andere godsdienst ten einde er het karakteristieke kenmerk van te 
vinden en het uit te drukken, dan bevindt men zich op het terrein 
van de godsdienstphenomenologie, waar verschillende methodes toe
gepast worden. 2) 
Tenslotte kan men de godsdienst onderwerpen aan de philosophische 
discussie en dan spreekt men van godsdienstwijsbegeerte. 
Besluitend kan men zeggen, dat men door dit alles inzicht en kennis 
verkrijgt van het verschijnsel godsdienst, dat zich in vele aspecten 
aan ons voordoet. 

3. Definitie van godsdienstwetenschap. 

Na al hetgeen in dit eerste artikel gezegd is, zal de bepaling van de 
godsdienstwetenschap als volgt luiden: een methodische en critische, 
van waarneming en ervaring uitgaande bestudering van het gods
dienstige of infra-godsdienstige leven van de mensheid. 

ART. II. DE BETEKENIS VAN DE GODSDIENSTWETENSCHAP. 

§ 1. ONTSTAAN VAN DE GODSDIENSTWETENSCHAP. 

Toen in de 19e eeuw het materiaal over het godsdienstig leven der 
mensheid steeds aangroeide, kon de opbloei van een aparte weten
schap niet uitblijven. 3) Zowel de godsdiensten van het Midden-Oos
ten, het Verre Oosten als die van de z.g. primitieve volkeren werden 
in hun verschijningsvormen beter bekend. Men probeerde deze vor
men te interpreteren door wetenschappelijke beschouwingen en hypo
thesen. 
Aan het begin van de jonge godsdienstwetenschap moeten we vooral 
de naam noemen van de taalgeleerde Max Müller, die een grote stoot 
heeft gegeven tot het zelfstandig worden van deze tak van kennis. Hij 
maakte gebruik van de vergelijkende taalkunde om het verband tus
sen verschillende godenfiguren te belichten. 
Deze nieuwe wetenschap nam spoedig een grote vlucht, doordat aan 
vele universiteiten in Europa en Amerika speciale leerstoelen in dit 
vak werden opgericht. Nederland is hierin voorgegaan: in 1876 werd 
C. P. Tiele tot hoogleraar in de godsdienstgeschiedenis te Leiden 
benoemd 4) en twee jaar later te Amsterdam P. D. Chantepie de la 
Saussaye. 5) Beide godsdiensthistorici hebben door hun geschriften 
grote verdiensten gehad. 

*) J. B. Aufhauser, Die Umwcltbeeinflussung der christlichen Mission, Mün-
schen 1932, pag. 9: Religionspsychologische Einführung, met literatuur
opgave. 

2) Eva Hirschmann, a.w., behandelt twaalf methoden. 
С. J. Bleeker, Inleiding tot een phénoménologie van de godsdienst, Assen 
1934. 

а) Vgl. Pinard de la Boullaye, a.w. T. I., eh. VII, art. II en III. 
4) Vgl. Eva Hirschmann, a.w., 20 en vgl.; 143. 
б) Vgl. Eva Hirschmann, a.w., 3 en vgl.; 143. 
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Naast universitaire zetels werden er ook speciale vaktijdschriften 
opgericht en godsdienstwetenschappelijke congressen gehouden. Men 
kan vaststellen, dat van katholieke zijde de opbloei van deze weten
schap met de nodige aandacht gevolgd is en dat men ook daadwer
kelijk een bijdrage heeft geleverd tot de ontwikkeling ervan. 
Dit laatste was niet gemakkelijk, want in de grond der zaak diende 
de godsdienstwetenschap als vervanging van de theologie, 1) omdat 
men niet meer geloofde in de openbaring en een wetenschappelijke 
bezinning daarop dus onmogelijk werd. Men vertrouwde alleen maar 
op de rede en de exacte feiten en wat daar boven uitging was onwe
tenschappelijk. Theologie werd vervangen door natuurlijke gods
dienstwetenschap. 
Hierbij kwam nog, dat vele beoefenaars onder invloed stonden van 
het evolutionisme, dat alle godsdiensten als een ontwikkeling van 
een lagere, primitieve vorm naar een hogere ziet. Door dit alles was 
de taak van de katholieke geleerden niet gemakkelijk. 
Het is onmogelijk om de geschiedenis van de godsdienstwetenschap 
in enkele trekken weer te geven. Men kan immers niet spreken van 
een continue ontwikkeling, omdat elke school een eigen doel, een 
eigen methode en een eigen geest heeft. De een is het te doen om de 
godsdienstgeschiedenis, een ander wil de godsdienstpsychologie meer 
tot voorwerp van studie maken enz. Daarom worden in de loop van 
dit werk alleen die richtingen vermeld, welke van meer onmiddellijk 
belang voor ons onderwerp zijn. 

§ 2. HET DOEL VAN DE GODSDIENSTWETENSCHAP. 

1. Het probleem van de godsdienst. 

Volgens een oud gezegde begint alle wetenschap met verwondering. 
Men wordt door iets getroffen en gaat er dan vanzelf toe over een 
oplossing van het probleem, dat zich voordoet, te zoeken. Men vraagt 
naar de zin en de betekenis van een verschijnsel, dat men ervaren of 
dat men waargenomen heeft. 
Aan de godsdienstwetenschap vraagt men: ontsluier ons het geheim 
van de godsdienst, 2) verklaar het verschijnsel, het gegeven nader, 
dat zulk een voorname plaats schijnt in te nemen in het leven van 
iedere mens. Men vraagt naar de zin en de waarde van de menselijke 
handelingen, die als godsdienstig betiteld worden, men zoekt naar 
het bijzondere van systemen, welke zich als religies aandienen. 

2. Godsdienst: algemeen verschijnsel. 
Deze vraag dringt des te meer, omdat het godsdienstig leven der 
mensheid zich — volgens onze constatatie — uitstrekt over alle 
tijden en over alle streken van de aarde. 
Ernstige geleerden zijn van mening, dat men uit de vondsten van de 
paleolithische tijd kan besluiten, dat er toen reeds godsdienstige ge-
1) Verg. Mulders, Inleiding tot de Missiewetenschap, Bussum 1950, 252. 
2) Terminologie ontleend aan: C. J. Bleeker, Op zoek naar het geheim van de 

godsdienst, Amsterdam 1952. 

31 



bruiken, met name een zekere dodenverering, bestonden. De vond
sten uit het neolithicum wijzen nog duidelijker op het bestaan van 
religie onder de oudste ons bekende bewoners van de aarde. Hoe 
ver we ook teruggaan, de feitelijke gegevens leggen getuigenis af, dat 
de mensheid altijd godsdienstige gebruiken gekend heeft. 1) 
Godsdienstig leven wordt ook in alle streken van de aarde aange
troffen. Berichten van reizigers, die melding maakten van volkeren, 
welke totaal geen religie bezaten, bleken bij nadere onderzoekingen 
op onvolledige informatie te berusten, zoals b.v. is vastgesteld voor 
de stammen van Vuurland. 
Men kan op grond van de feiten de stelling poneren, dat er altijd en 
overal godsdienst onder de mensheid bestaan heeft. 

3. De parallellen in de godsdiensten. 

Een andere vraag in verband met de menselijke religie is: hoe is het 
te verklaren, dat men niet alleen overal op de wereld godsdienst 
ontmoet, maar ook dat sommige godsdienstige verschijnselen zo'n 
algemene verspreiding genieten. Volkeren, die een geheel verschillen
de cultuur bezitten, die door zeeën en werelddelen van elkaar ge
scheiden zijn, vertonen in hun religieuze gebruiken opvallende 
overeenkomsten. Dat roept het vraagstuk van de parallellen in de 
godsdienst op. Vanwaar die grote gelijkenis? 
Óp de eerste plaats valt het op, dat men op vele plaatsen de verering 
van een wezen constateert, dat als het hoogste beschouwd wordt. In 
de oudheid b.v. bij de Indo-Europese stammen en thans nog bij de 
Bosjesmannen, 2) de Pygmeeën, de Eskimo's etc. 3) 
Het geloof in heilige dieren treffen we in talrijke streken aan. Men 
vindt het vermeld van het oude Egypte; en dat het in het huidige 
India nog zeer sterk is, is een overbekend feit. 4) 
Goddelijke eer, gebracht aan levende personen, is niet alleen een cul
tus in Egypte, het klassieke land van de koninklijke macht, maar ook 
in onze tijd nog hebben we dit kunen vaststellen bij een hoog cultuur
volk als de Japanners of bij een Afrikaans volk als de Ashanti's. De 
stamvader- en voorouderverering heeft zo diep wortel geschoten, dat 
hij zelfs in die landen, waar een andere godsdienst opkwam, zoals 
China en India, is blijven voortbestaan. Algemeen constateert men, 
dat de meer „critieke" momenten van het leven, zoals zwangerschap, 
geboorte, overgang tot de puberteitsjaren, huwelijk, dood en begra
fenis met vele, soms zeer zinrijke godsdienstige ceremonies omgeven 
worden. 
Het idee van het voortbestaan van de ziel in een hiernamaals, waar 
de mens gelukkig of ongelukkig zal zijn, is algemeen verspreid. 5) 
1) Maringer, De godsdienst der praehistorie, Roermond-Maaseik, 1952. 
2) Zie de artikelen van M. Gusinde in K.M. 1953. 
3) Kaj Birket Smith, a.w., 301. 

Vroklage, a.w., 88, het gehele tweede hoofdstuk. 
4) Fahrenfort, India, land van Hindoes en Mohammedanen, 1950. 
Б) James Thayer Addison, Life beyond Death in the beliefs of mankind. Lon

don, 1933. 
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Iets wat we ook bij elk volk op een of andere manier weer tegen
komen, is het gebed, dat b.v. verricht wordt bij de bouw van een 
huis, voor een reis, bij het stellen van belangrijke handelingen. 
Aparte feestdagen, die geregeld in de kringloop van het jaar terug
keren worden herhaaldelijk vermeld. Men kan ook nog nagaan, hoe 
men de gebedshouding door bepaalde gebaren naar buiten laat blij
ken, welke gebaren op hun beurt weer bij vele volkeren overeen
komen. 1) 
Universeel is het verschijnsel van de priester, 2) ofwel de mens, die 
speciaal belast is met het volbrengen van de eredienst; algemeen is 
ook de opvatting, dat eed en gelofte verband houden met de gods
dienst. 
Met Frick wijzen we er bovendien nog op, dat in de legendevorming 
rond religiestichters bepaalde elementen steeds worden teruggevon
den: wonderbare feiten rond de geboorte, bijzondere gebeurtenissen 
bij het eerste optreden etc. 
Groot ook is bij zeer vele volkeren de eerbied voor de traditie, die 
men nauwkeurig vastlegt en onveranderd doorgeeft. 
Deze korte opsomming van enkele gegevens moge voldoende zijn om 
het belang van de vraag naar de analogieën, de parallellen in de 
godsdiensten der wereld naar voren te brengen. 

4. Het „eigen karakter" van iedere godsdienst. 

Ondanks parallellen met andere godsdiensten heeft iedere religie toch 
een eigen karakter, dat zich doorzet in alle onderdelen van het 
systeem. De aanhangers bezitten een eigen geesteshouding, een eigen 
mentaliteit. Frick drukt het aldus uit: elke godsdienst bezit zijn eigen 
habitus, die zich voortzet in alle onderdelen. Met een variatie op een 
woord van Mgr. Rodens 3) zou men het ook als volgt kunnen uit
drukken: wat een godsdienst tot deze godsdienst maakt, is de band, 
die de opvattingen verbindt en het motief, dat de godsdienstige han
delingen der leden bepaalt en kwalitatief kleurt. 
Met een enkel voorbeeld mogen we het hier behandelde toelichten. 
De oude Iraanse godsdiensten worden gekenmerkt door een element 
van strijd: er zijn kwade machten, waartegen de mens moet optre
den. De yogi-religie daarentegen wordt eerder gekenschetst door een 
zekere passiviteit. 
In de katholieke Kerk merken we, naast de eenheid in geloof, belij
denis en cultus, telkens weer trekken op, die eigen zijn aan bepaalde 
volkeren, zodat we met het volste recht mogen spreken van de Kerk 
van Nederland, van China, van de Verenigde Staten etc. Ook is b.v. 
de godsdienstige beleving van een Zuid-Europeaan in het algemeen 
uitbundiger dan die van een Noord-Europeaan. 

*) Th. Ohm, O.S.B., Die Gebetsgebärden der Völker und das Christentum, Lei
den 1948. 

2) Art. Priest, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Hastings, T. Χ, 278. 
3) Instructions, 1938, 53. Geciteerd bij W. Smulders, Bantoekarakter, H.M. 

(1952) 114. 
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Zo hebben ook andere religies ieder een eigen karakter. 
Waar komt dit eigene van elke godsdienst vandaan? Hierop zal de 
godsdienstwetenschap een antwoord moeten geven, niet alleen door 
geschiedkundige factoren, maar ook door in de algemene aard van 
de mens een bron aan te wijzen, waaruit het bijzondere in de religie 
voort komt. 

5. Wisselwerking tussen godsdienst en cultuur. 

Tenslotte valt op, dat het godsdienstig verschijnsel verbonden is met 
de totaliteit van het leven, het is van invloed op alle gebieden van 
het menselijk bestaan. Er bestaat verband tussen religie en cultuur, 
tussen beiden heeft een wisselwerking plaats. 
Walgrave herinnert er aan 1 ) ) „dat de hedendaagse positieve gods
dienstsociologie met steeds groter zekerheid de conclusie staaft, dat 
de godsdienst de ziel is van de cultuur en dat levende godsdienstig
heid een positieve voorwaarde is voor de bloei en de bestendigheid 
ervan." Dawson merkt op, 2) dat heel de geschiedenis er is om te 
bewijzen, dat het levendig verband tussen cultuur en godsdienst de 
normale basis was, waarop de maatschappij werd opgebouwd. Ver
der nog, dat de eerste scheppende werken van een beschaving te dan
ken zijn aan godsdienstige inspiratie. 
Inderdaad hangen, zowel in de primitieve als in de hogere culturen 
(China, Japan, het oude Rome) godsdienst en cultuur ten nauwste 
samen. 
Men kan dit verklaren, als men bedenkt, dat een cultuur vooral is 
opgebouwd op geestelijke waarden, eerder dan op rassische aanleg. 
De grootste geestelijke waarde is altijd en overal de godsdienst. 
Daarom zal de religie een voorname rol spelen in de vorming van 
een cultuur. Men kan dít illustreren door te wijzen op het feit, dat 
de christelijke missie eerst dan geslaagd kan heten, wanneer de Kerk 
inheems geworden en de cultuur gekerstend is, m.a.w. als tussen de 
cultuur en de nieuwe godsdienst een harmonie tot stand geko
men is. 3) 
Waar dit niet gebeurt, blijft het bestaan van de Kerk altijd wankel 
of wordt het katholicisme minstens steeds als niet-eigen aangevoeld. 
Van de andere kant heeft de cultuur, naar haar economisch of sociaal 
aspect, op haar beurt weer invloed uitgeoefend op de godsdienst, 
niet alleen op haar structuur (b.v. instellingen), maar ook op haar 
opvattingen. Een heel typerend voorbeeld 4) vinden we in het idee, 
dat sommige herdersvolkeren zich gevormd hebben van het hierna
maals. Zoals de lagere standen in hun maatschappij langs de hogere 
standen naar het opperhoofd gaan, zo kan men slechts met het 

1) Theologisch Woordenboek, art. cultuur. 
2) Ch. Dawson, Religion and culture, London 1948, eh. III. 
3) F. König, Der Mensch und die Religion, in: Christus und die Religionen der 

Erde, Wien 1951, T. I, И. 
P. Charles S. J., Mission ou acculturation, N.R.Th. 75 (1953) 15. 

4 ) Huby, Christus, handboek... 440-441. 
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Opperwezen in contact komen langs een hele reeks hogere wezens, 
aan hem ondergeschikt. 
Dat godsdienst en cultuur samenhangen toont ook het feit aan, dat 
een crisis in een beschaving samenvalt met een periode van bewo
genheid in de religie. Het probleem van de évolué, waar de missio
narissen in Afrika voor staan, is er een voorbeeld van. Deze mensen 
worden overrompeld door een andere beschaving, die zij trachten te 
aanvaarden. Het oude heeft voor hen afgedaan, ook als geestelijke 
waarde. In de nieuwe waarden hebben zij zich nog niet voldoende 
ingeleefd, of ze nauwelijks opgemerkt. Dan ontstaat er op geestelijk 
gebied een leegte, omdat zij nergens meer een houvast zien. Het 
gevolg is, dat men te doen krijgt met totaal ontwortelden, die ner
gens steun vinden. 
Dat het aannemen van een religie ook enigszins wordt opgevat als 
het aanvaarden van een andere cultuur, wordt duidelijker door een 
gezegde van de Toradja's. Hun uitdrukking voor het aannemen van 
de christelijke godsdienst luidt: de godsdienst aannemen van de voor
ouders van de Nederlanders. 
Het probleem, dat de verhouding tussen cultuur en godsdienst met 
zich meebrengt is vooral hierin gelegen: hoe geeft men bij het verkla
ren van de verschijnselen de juiste plaats aan de invloed van de cul
tuur, zonder te vervallen in een relativisme, waardoor we elke religie 
alleen maar uitleggen als een product van een bepaalde beschaving? 
De beste weg in deze is de geschiedkundige oorzaken van de groei 
aan te geven. Maar ook nadat dit gedaan is, blijft er nog een wijs
gerige vraag ter beantwoording over, n.l. waar ligt in de menselijke 
natuur de bron van het bijzondere in het religieuze leven? Ook hierop 
zal de godsdienstwetenschap een antwoord moeten formuleren. 

6. Doel van de godsdienstwetenschap. 

Het doel van de godsdienstwetenschap ligt dus vooral hierin: dat zij 
een antwoord geeft op het complex van problemen, dat het ingewik
kelde verschijnsel godsdienst oproept. Als de godsdienstwetenschap 
daarin slaagt, dan is zij vanzelf van groot nut voor de missionaris, 
omdat deze dagelijks te doen heeft met aanhangers van vreemde 
godsdiensten, waarvan hij de mentaliteit goed moet kennen, wil hij 
slagen in zijn bekeringswerk. 

§ J. MOEILIJKHEDEN, DIE AAN HET GODSDIENSTWETENSCHAPPE-
LIJK ONDERZOEK VERBONDEN ZIJN. 

1. Het probleem. 
De problemen, die wij aan de godsdienstwetenschap voorgelegd heb
ben, zijn niet gemakkelijk tot een oplossing te brengen. En dit niet 
alleen omdat ze op zichzelf genomen veel van de onderzoeker ver
eisen, maar ook omdat het onderzoek zelf zijn eigenaardige moeilijk
heden meebrengt. 
In deze paragraaf willen wij, steeds in verband met het onderwerp van 
dit werk aantonen, hoe ingewikkeld het bestuderen van een andere 
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godsdienst is en vooral willen wij de nadruk leggen op de dingen, 
die de man van wetenschap eerst bij zich zelf moet overwinnen, 
alvorens tot een critische studie te kunnen overgaan. 
Als typerend voorbeeld zullen ons steeds bij deze uiteenzetting de gods
diensten der z.g. primitieven voor ogen staan, omdat de complicaties 
hier meer geaccentueerd lijken dan bij het onderzoek van de gods
diensten der z.g. cultuurvolkeren. 

2. Het eigene staat boven alles. 

In een van haar instructies heeft de Congregatie tot Voortplanting 
des Geloofs eens een heel menselijke eigenschap duidelijk geformu
leerd. „Het ligt bijna in de natuur der mensen", zo zegt zij, „om het 
eigene en vooral het eigen volk in achting en liefde boven andere te 
stellen". 4 
De liefde voor eigen cultuur, de eigenschap om er een meer-waarde 
aan toe te kennen, is de mens aangeboren. Men kan dit illustreren 
door er op te wijzen, dat er veel stammen en volkeren zijn, die zich 
zelf „mensen" noemen. Dit dan in tegenstelling tot de omwonende 
volkeren, die in hun ogen doorgaan voor onbeschaafden. Dit wordt 
aangetroffen bij de Eskimo's 2 ) , de Zuni-Indianen van Mexico 3 ) , 
tussen de Siouk en Cheyenne-Indianen in Noord-Amerika 4 ) , bij de 
Hottentotten in Afrika. 5 ) 
Het schijnt, dat aan verschillende aardrijkskundige namen het idee 
van „middelpunt te zijn" van de wereld ten grondslag ligt. De Chine
zen noemen hun rijk: tjoeng kwo:land van het midden, want zij 
beschouwden hun gebied als het centrum van de wereld. Bij ons zijn 
enkele geographische namen slechts te verstaan in de veronderstel
ling, dat Europa het centrum van de aarde is: Verre Oosten, Nieuwe 
Wereld, Levant etc. 
Het gevolg van deze mentaliteit is, dat de eigen cultuur gestandari-
seerd 6 ) wordt, dat deze beschaving de ware moet zijn, dat het alleen 
zo kan en dat alles wat anders is voor fout, vreemd of belachelijk 
doorgaat. Inheemsen van Nieuw-Guinea stonden er verwonderd 
over, dat de missionarissen hun handen voor de ogen hielden om met 
meer aandacht en ingetogenheid te kunnen bidden. Zij dachten, dat 
de blanke zijn God vreesde en zich voor Hem wilde verbergen. 
Leden van de Oosterse Kerk vinden het vreemd, dat de priester van 
de Latijnse ritus bij de prefatie zijn handen naar voren houdt: daar
door stoot hij immers God's genade af. Zij openen hun handen om 
God's gaven te ontvangen. De Chinees ziet in de kus iets gulzigs. De 
Masai van Afrika lachen om de gebedsritus van de Mohamedanen, 

1 ) Instructie ad Vie. Apost. Soc. Miss. ad Exteros, anno 1659, in: C. S. C , 
T. I, no. 135. Gasparri, С J. С Fontes, Typis Pol. Vat. 1935, T. VI, no .4463. 

! !) Roger Buliard, Inuk, 's Gravenhage 1951. 
' j Ruth Benedict, Patterns of culture, Boston 1934, 7. 
*) W. Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee, Bd. II, 1929, p. 757. 
s ) Kaj Birket Smith, a.w. 13. 
e ) Aldus Ruth Benedict, a.w., 5. 
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omdat zij aan de godheid hun rug laten zien. 1) 
De onderzoeker van de godsdienst zal zich moeten onttrekken aan 
zijn cultuurgebondenheid, deze minachting voor andere vormen moe
ten laten varen. Eerst dan kan hij onbevooroordeeld de zin en de 
functie van religieuze uitingen in een andere godsdienst achterhalen 
en beoordelen. 

3. Het eigene is probleemloos. 
In de vorige paragraaf is opgemerkt, dat alle wetenschap begint met 
verwondering. Op godsdienstig terrein ontstaat deze verwondering 
pas, wanneer men in aanraking komt met andere religies. „Ook de 
verschijnselen bij het eigen volk zijn probleemloos, zolang men niet 
door de beleving van vreemde verschijnselen is heengegaan. Al het 
„eigene" waarin ik opgegroeid en thuis ben, spreekt voor mij van
zelf, zolang ik het niet met het vreemde vergelijk". Aldus schrijft 
zeer terecht W. Mühlmann. 2) 
4. Overschatting van Westerse cultuur. 
De onderzoeker, die behoort tot de Westerse beschaving zal nog bij
zonder gehandicapt worden door de houding, die eeuwenlang is 
aangenomen tegenover de „wilden", kannibalen, onbeschaafde vol
keren, primitieven. 
Reeds ten tijde van de conquista spraken de Spanjaarden over de 
Indianen als „schurftige honden". Reisbeschrijvingen van Afrika ge
wagen van kannibalisme, wilde dansen en afgoderij. Onze eigen 
voorvaderen hebben niet geschroomd de negers te behandelen als 
koopwaar en ze met honderden naar Amerika te vervoeren. Hierbij 
komt ook nog, dat de westerse beschaving zich door het koloniale 
stelsel en door de invloed van zijn techniek als het ware zonder meer 
tot de beschaving van de wereld gemaakt heeft. Ruth Benedict tekent 
dit proces ten voeten uit, wanneer zij er op wijst, dat de westerse 
beschaving door toevallige omstandigheden verder verspreid is dan 
de cultuur van een andere locale groep. Deze beschaving is gestanda-
riseerd over een groot deel van de aarde en daardoor is het Westen 
gaan geloven in een eenvormig gedrag van de mensen, wat anders 
misschien niet gebeurd zou zijn. De blanke kent slechts de wegen 
van zijn eigen leven en niet die van anderen. Hij ziet gelijkheid van 
gewoonte rondom zich. Zonder veel moeite aanvaardt hij dan de 
stelling, dat menselijke cultuur en eigen cultuur zonder meer hetzelf
de zijn. 
Psychologisch werkt dat zo door, aldus vervolgt Ruth Benedict (en 
hier staan we voor de specifieke moeilijkheid, die we naar voren 
wensen te brengen), dat wij de verspreiding van onze beschaving niet 
meer zien als een historisch gegeven, maar als iets natuurlijks. Hier
door worden we ertoe aangezet om andere culturen niet au sérieux 
te nemen. 3) Maar zo kan men nooit tot een eerlijk onderzoek komen. 
1) Voorbeelden ontleend aan: Th. Ohm O.S.B., Die Gebetsgebärden..., passim. 
2) W. Mühlmann, Methodik der Völkerkunde, Stuttgart 1938, 4. 
3) Ruth Benedict, a.w., 5-6. 
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5. Kentering. 
We haasten ons om vast te stellen, dat de moeilijkheden, die Ruth 
Benedict naar voren brengt, voor elke andere beschaving evenzeer 
opgaan. Maar het feit blijft dat de gevolgen van deze houding bij 
een westerling ernstiger kunnen zijn, juist omdat het Westen zo'n 
belangrijke rol in de wereld vervulde. Doch er is in de laatste 
jaren een gelukkige kentering in de opvattingen gekomen. Als men 
de oorzaken daarvan nagaat, dan kunnen die tot enkele groepen 
herleid worden. 
Op de eerste plaats is de kennis van andere beschavingsgroepen zo 
toegenomen, het materiaal door ethnologen bijeengebracht zo over
vloedig geworden, dat men de westerse beschaving niet meer als de 
cultuur ziet, maar als een van de vele, die een oplossing biedt om 
het leven hier op aarde menswaardig te maken. 
Een tweede oorzaak, die tot beter besef en inzicht heeft bijgedragen 
is de historische omstandigheid, dat er een einde is gekomen aan het 
koloniale tijdperk. 
Door de twee wereldoorlogen heeft het Westen zijn „gezicht" en zijn 

restige in vele opzichten verloren. Inheemse volkeren worden zich 
ewust van eigen kracht, van nationale eigenwaarde, willen onder 

de voogdij van de blanke uit en wensen hun lot in eigen handen te 
nemen. Of men wil of niet, men moet hen nu wel au sérieux nemen 
en ernst maken met de cultuurproblemen, die aan de veranderde 
situatie vastkleven. 
6. Tegenstelling: christendom-heidendom. 
De moeilijkheid om een andere godsdienst onbevangen tegemoet te 
treden wordt ook nog vergroot, doordat men gemakkelijk denkt in 
de tegenstelling: christendom-heidendom. 
Het christendom is in het bezit van de goddelijke openbaring, van 
de waarheid, het heidendom is louter leugen en bedrog. Als men de 
niet-christelijke godsdiensten te veel en te uitsluitend in dit licht ziet, 
dan loopt men gevaar ook het goede, wat er in aanwezig kan zijn, 
over het hoofd te zien. En dat een dergelijke houding tot excessen 
kan leiden blijkt uit het geschiedkundige feit, dat sommige Span
jaarden oorlogen als geoorloofd wilden zien, louter en alleen omdat 
ze tegen heidenen gevoerd werden. Terecht is het christelijk geweten 
daar bij monde van Francesco de Vitoria tegenop gekomen. 1) 
7. Theorie van de primitieve mentaliteit. 
Ook is het onmogelijk tot een begrip van primitieve godsdiensten te 
komen als men van de primitieve volkeren een beeld ontwerpt, 

*) Francesco de Vitoria, Relectio de Indis, Sect. II, Summa no. 15. Uitgave van 
studentenmissiebeweging, Utrecht 1932, 124. 
Een typisch voorbeeld van het in no. 3-5 behandelde schijnt wel het woord 
kaffer. We lezen hierover: kaffer, znw (scheldwoord) sedert de 18e eeuw. 
Uit het Joods-Bargoens: hebr. kafrï „plattelandsbewoner, dorpeling" en eerst 
secundair gevoeld als de volks-naam Kaffer (uit: arab. kafir „ongelovige"). 
Vgl. Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandse taal, 's Graven-
hage 1929. Supplement, ibidem 1936, sub voce Kaffer, pag. 81. 

I 
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waardoor zij geheel en al van ons zouden verschillen. Als voorbeeld 
van een dergelijke houding willen we in het kort de leer van Levy-
Bruhl weergeven. 1) 
Deze geleerde neemt aan, dat de mentaliteit van de primitieven 
mystiek is. Hier geeft hij mee aan, dat door hen alles wordt toege
schreven aan onzichtbare oorzaken. Ten tweede is de mentaliteit der 
primitieven ook praelogisch, omdat zij dusdanige verbindingen ma
ken tussen oorzaak en gevolg, waarbij het principium contradictionis 
niet van kracht is. Tenslotte berust deze mentaliteit op de wet van 
de participatie, waarbij het onderscheid tussen subject en object, als
mede het onderscheid tussen verschillende objecten vervalt. 
Dat de mentaliteit van primitieve volkeren een vraagstuk is, willen 
we allerminst ontkennen. Maar uit de theorie van Levy-Bruhl zou 
consequent volgen, dat de primitieven andersoortige mensen zijn, die 
er een specifiek verschillende denkmanier op na houden. Daardoor 
zou het van het begin af aan onmogelijk worden om zich in die gods
diensten in te leven. 
Alleen als we veronderstellen, dat het dezelfde mensen zijn als wij, 
met in de grond dezelfde menselijke aanleg en natuur, dan eerst 
hebben we een basis tot het verstaan van hun godsdienst en kunnen 
we vreemde godsdienstige uitingen als menselijke gedragingen aan
vaarden. 
We zouden niet zoveel aandacht aan de leer van Levy-Bruhl besteed 
hebben, als zij niet zoveel invloed op de geleerden had uitgeoefend. 
Want Levy-Bruhl zelf heeft in een correspondentie met Maritain ge
zegd, dat hij de gemeenschappelijke menselijke natuur niet wil ont
kennen. Persoonlijk is hij in latere jaren tot andere opvattingen geko
men, zoals blijkt uit zijn posthuum uitgegeven „carnets". 

8. Moeilijkheden bij het „fieldwork". 

Bij de opsomming der moeilijkheden, die het bestuderen van andere 
godsdiensten met zich meebrengt, moet ook gesproken worden over 
het „,fieldwork". Het opsporen van gegevens stelt de onderzoeker 
voor eigenaardige moeilijkheden. Op de eerste plaats waren en zijn 
vele onderzoekers onbekend met de taal van het volk, waaronder zij 
werken. Men moet zich dikwijls verlaten op een tolk, wat de juiste 
interpretatie van de gegevens niet ten goede komt. Hieruit volgt 
direct de belangrijke conclusie, dat een missionaris in een uitermate 
gunstige positie verkeert om in dit opzicht baanbrekend werk te ver
richten. Uit jarenlange beschouwing en ervaring is hij in de gelegen-

:1) Wij volgen hier vooral de uiteenzetting van L. Roure, Questions de psycho
logie religieuse, Et. 47 (1910), T. 123, 261-264. 
L. Levy-Bruhl, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Paris 
1910 — L. Levy-Bruhl, La mentalité primitive, Paris 1921. (Uitvoerige be
spreking in: Ami du clergé, 1922, 381). 
J. Wils, De primitieve mentaliteit, in: Exspectatio gentium, Louvain, 1938, 
193 — Marou, Carnets posthumes de Levy-Bruhl, R.M., no. 3, 1950. 
Bellon geeft een uitgebreide literatuur over het verloop van de strijd in 
Nederland in: Inleiding... 1948, 218, nota 4 en 221, nota 1. 
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heid de godsdienstige feiten aan te geven en de betekenis ervan vast 
te stellen. 
De gegevens, die de inheemsen zelf verstrekken kan men niet altijd 
zonder meer vertrouwen. Hier is critische instelling geboden. Het is 
mogelijk, dat zij de bedoeling van een gestelde vraag niet begrijpen, 
of dat zij een antwoord geven dat hun zo in de mond komt, omdat 
zij er vanaf willen zijn. Dergelijke voorbeelden treft men in de 
betreffende literatuur aan. 
Ten laatste zijn het studieterrein en de belangstelling van elke onder
zoeker beperkt, waardoor het kan gebeuren, dat men niet over zoda
nige inlichtingen beschikt, als nodig zijn voor het verantwoord trek
ken van conclusies en het formuleren van hypothesen. 

9. Overschatten van andere culturen. 

Niet alleen een onderschatten en onder-waarderen van inheemse 
godsdiensten, maar ook een onverantwoord ophemelen ervan zal de 
uitkomst van het onderzoek schaden. Men treft geleerden aan, die 
niets liever wensen, dan dat de primitieven in hun paradijselijke toe
stand zouden blijven. Hun advies luidt dan: die mensen zijn geluk
kig, breng ze toch niets bij van de westerse beschaving en vooral 
maak ze niet bekend met het christendom. 1) 
Zo heeft men gezegd van de Franse geleerde Griaulle: „Il ne voudrait 
pas, que les missionnaires convertissent ses Dogons. Lui brûle d'un 
désir de se convertir à leur fétichisme". 2) 
Een andere fout, die schade doet aan het objectief onderzoek, is het 
opschroeven van de inheemse cultuur en godsdienst, juist om ze te stel
len tegenover de „verdorven" eigen beschaving. Sommigen b.v. be
schuldigen Tacitus ervan, dat hij de deugden der Germanen beschreef 
om ze in tegenstelling te plaatsen met de decadente Romeinse 
beschaving. 
Een christelijk onderzoeker kan tenslotte in de fout vallen, dat hij bij 
het uitspreken van een waardeoordeel aan het einde van zijn onder
zoek vergeet, dat hij met een heidense godsdienst te doen heeft. Hier 
wordt niets terug genomen van hetgeen boven gezegd werd, maar 
het is fout om de verschillen tussen christendom en heidendom uit 
het oog te verliezen. Daarmee vervalst men zijn oordeel. Een andere 
godsdienst op niet verantwoorde wijze ophemelen noemt Daniélou 
terecht onoprechtheid en vleierij. Tevens vermeldt hij een duidelijk 
voorbeeld, van de voorzichtigheid, die een christen-geleerde aan de 
dag moet leggen: „Un orientaliste avait été gêné de lire un éloge trop 
global qu'un missionnaire, missiologue connu, s'était obligé de con
sacrer au bouddhisme." 3) 

>) Verg. Koppers S.V.D., Missionare und Eingeborene, N.Z.M., 1 (1945) 272. 
G. Bazelmans О. Praem., Een storm in een glas water, H.M., 29 (1950) 55. 

2 ) R.M., 1950, no. 3, 34. 
3 ) J. Daniélou, Aspects barthicns du problème missionnaire, Dieu Vivant, 1946-

'47, 126 en vgl. 
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Voor dit alles is slechts één oplossing: critisch en eerlijk trachten te 
werk te gaan: het onderzoek moet uitsluitend berusten op liefde voor 
de waarheid. 

10. Moeilijkheden bij missionarissen. 

Aan het einde van deze paragraaf willen we in het bijzonder enkele 
moeilijkheden aanstippen, die de missionarissen ondervinden in het 
bepalen van hun houding tegenover de inheemse godsdiensten. 
Het is zonder meer duidelijk, dat ook bij verschillende missionarissen 
de ideeën, die de gemiddelde Europeaan zich vormde over de wilden, 
een zekere weerklank zouden vinden. Ook zij zijn kinderen van hun 
eeuw. 
Dat men in missiekringen soms neerzag op andere beschavingen, 
blijkt b.v. uit de titel van een hoofdstuk uit het werk van Aubry: 
Civilisation et l'infériorité des peuples d'extrême Orient. 1) 
Heel typerend is een brief, die we bij Mühlmann geciteerd vonden 
en die van een bisschop zou zijn: „Die Amerikaner sind roh wie das 
Vieh, stumpf von Verstand, albern blödsinnig, zum erlernen der 
vornehmsten Hauptlehren des Christentums ganz unfähig, und über
haupt ohne alle menschliche Vernunft und Beurteilungskraft". 2) 
Het is ook een feit, dat men lange tijd gedacht heeft, dat de negers 
van Afrika gebukt gingen onder de vloek van Cham. 3) 
Zeer uitdrukkelijk ook heeft de Propaganda voorgeschreven, dat de 
missionarissen niets denigrerends of belachelijks mochten zeggen over 
de volkeren, waaronder zij werkten. Zo'n voorschrift wordt niet zo 
maar uitgevaardigd. 4) 
We mogen echter ook niet uit het oog verliezen, dat de werkelijkheid 
in de missie dikwijls reële aanleiding gaf tot een dergelijk oordeel. 
Men denke b.v. aan de toestanden, waarvoor de eerste missionarissen 
op de Fidji-eilanden en op Nieuw-Guinea zich geplaatst zagen. Toch 
hebben deze laatsten met eerbied over hun Papoea's gesproken, zoals 
blijkt in hun vele publicaties. 
Een andere moeilijkheid, die de missionarissen ondervinden in het 

1) Aubry, Etudes sur le christianisme, la foi et les missions catholiques dans 
l'Extrême Orient, Paris 1896. 
P. Charles, L'Episcopat indigène, N.R.Th. 54 (1927) 122. 

2) W. Mühlmann, a.w., 18. 
P. Charles, Tactique missionnaire ou théologie de l'Apostolat, N.R.Th. 67 
(1940) 384, schrijft: On pourrait ramasser dans la littérature missionnaire 
des jugements très durs sur l'Inde, très dédaigneux sur le Japon, très mépri
sants sur les Israélites, épouvantables sur les noirs... (pag. 390). 

3) P. Charles, Les noirs, fils de Cham le maudit, N.R.Th., 55 (1928) 721. 
4) Instructio S. Congr. de Prop. Fide, 9 junii 1939, circa prudentiorem de 

rebus missionalibus tractandi rationem, H.M. 22 (1941) 57-58. A.A.S. 31 
(1939) 269. 
Max Bierbaum, Mission und Naturrecht, Missionswissenschaftliche Studien, 
Aachen, 1951, 75 en vgl. Dat men in de missiepropaganda inderdaad niet 
altijd de juiste toon weet te treffen blijkt b.v. uit een advertentie uit het 
jaar 1953: een missionnaris vraagt een kazuifel en een toverlantaarn om zijn 
wilden braaf en christelijk te maken. 
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bepalen van hun houding tegenover de inheemse godsdiensten komt 
voort uit hun opleiding. 
Mgr. Rodens, veteraan van de Congomissie, heeft er eens op gewe
zen, dat „par suite de notre tournure d'esprit et de notre formation 
philosophique nous sommes portés à rester dans les généralités". *) 
Dit kan er toe bijdragen, dat men gehinderd wordt in het beoordelen 
van de concrete feiten, dat men teveel de aandacht richt op de in
houd van een systeem en minder op de functie van een afzonderlijk 
gebruik, dat men de concrete zin, welke een rite heeft, niet goed 
begrijpt. 
Misschien wordt dit ook in de hand gewerkt door het feit, dat in 
katholieke kring het philosophisch vraagstuk naar de veelheid der 
godsdiensten nog niet voldoende is behandeld. Keilbach wijst erop 2) , 
dat naast de algemene vraag, hoe de mens tot godsdienst komt, ook 
het probleem aan de orde moet gesteld worden van de differentië-
ringsmogelijkheid van de religie, haar veelheid en verscheidenheid, 
voor zover ze in de mens zelf begrond is. 
Deze gerichtheid op het algemene kan tevens tot gevolg hebben, dat 
men te gemakkelijk overeenkomsten ziet met het christendom, waar 
ze niet aanwezig zijn. Zo kon G. Frei, o.i. terecht, de vraag stellen 
of Tien Tchéu Kang in zijn werk over het Chinese Godsbegrip de 
teksten misschien niet te veel met een scholastiek categorieënstelsel 
gelezen heeft. 3) 
Men moet zich daarom wachten voor de tendens om te veel christe
lijke waarheden in de heidense godsdiensten aanwezig te achten. Men 
herinnere zich b.v. de stellingen van de figuristen uit de 18e eeuw, 
die in de letterkundige werken van China de godsdienstgeschiedenis 
van de mensheid meenden terug te vinden, zoals die verhaald wordt 
in de H. Schrift. 4) Nathan Söderblom schijnt iets dergelijks te heb
ben voorgestaan, n.l. in de heilige boeken van de Indiërs hun „Oude 
Testament" te zien. 

11. De ideale missionnaire houding. 
Hoe de instelling van de missionaris ook is tegenover de inheemse 
godsdienst, dit zal niets afdoen aan de liefdevolle houding, die hij 
tegenover de heidenen bij het bekeringswerk zal aannemen. 
Als men de nadruk legt op de heidense aspecten van een religie, dan 
zal volgens het woord van een China-missionaris: de ijver meer en 
meer ontvlammen bij het zien van de afgrijselijke ellende (affreuse 

!) Geciteerd in B. d. M. 1938, 233. 
2) W. Keilbach, Die Problematik der Religionen, eine religionsphilosophische 

Studie, Paderborn, 1936, 21. 
3) G. Frei S. M. В., Zum chinesischen Gottesbegriff, N.Z.M., 1 (1945) 224. 

Tien Tchéu Kang, L'idée de Dieu dans les huit premiers classiques chinois, 
Fribourg en Suisse, 1942. 

4) Pinard de la Boullaye, a.w., T. I, 204. A. Rétif, Les missionnaires et le con
fucianisme, B.d.M., 1952, 23. 
J. Dehcrgne, S.J., La mission de Pékin à la veille de la Condamnation des 
rites, N.Z.M., 9 (1953) 104. 
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misère), waarin zoveel zielen, die vrijgekocht zijn door het Bloed van 
Jezus Christus, gedompeld zijn. 1) 
Toch lijkt een andere houding idealer en wel deze: wanneer men 
tracht ook als mens nader tot die heidense gewoonten en gebruiken 
te komen, ze te zien als een uiting van een natuurlijk godsdienstig 
streven, want dan is er een bredere basis gelegd, waarop een boven
natuurlijke liefde kan opbloeien. Deze gedachte heeft Pater Tempels 
eens mooi uitgedrukt: Le souci de comprendre à fond la mentalité du 
Noir est déjà une forme de charité, même, si elle demeure sans paro
les, et une vie orientée dans ce sens sera plus utile que beaucoup de 
discours sur la charité. 2) 

ART. III. DE INLEVENDE HOUDING. 

§ 1. VERSCHILLENDE RICHTINGEN IN DE GODSDIENSTWETENSCHAP. 

1. Omschrijving van inlevende houding. 
In dit derde artikel zullen wij een concreet voorstel doen om de 
godsdienstwetenschap in dienst te stellen van de missiologie. 
In het kort komen onze opvattingen hier op neer, dat de missiona
ris er zich door de beoefening van de godsdienstwetenschap in moet 
bekwamen tegenover de inheemse godsdiensten de inlevende houding 
aan te nemen. 
Onder inlevende houding verstaan wij, dat een buitenstaander een 
andere godsdienst meelevend kan begrijpen en aanvoelen. Deze inle
vende houding zullen wij in de volgende uiteenzettingen verantwoor
den, uitleggen en methodisch funderen. 

2. Het werk van voorgangers. 
In een wetenschap kan men niet ongestraft aan het werk van voor
gangers voorbijgaan. Dan loopt men immers het gevaar niet alle 
aspecten van een bepaald probleem onder ogen te zien, ofwel men 
zoekt oplossingen, waar anderen deze reeds gegeven hebben. 
Om niet in deze fout te vallen, zullen we in deze paragraaf enkele 
methoden en richtingen de revue laten passeren, welke alle van 
belang zijn voor het goed begrip van de inlevende houding. 
We beperken ons ertoe in de te behandelen systemen slechts datgene 
aan te stippen, wat van onmiddellijk belang is voor ons werk. Elders 
kan men zich gemakkelijk op de hoogte stellen van de inhoud van 
het gehele systeem. 

3. Tylor. 
De opvattingen van E. B. Tylor (1832-1917) zijn voor de missiona
rissen hierom van belang, omdat zij een grote invloed hebben gehad 
op de ethnologische literatuur in het algemeen, alsook op de gods-
dienstwetenschappelijke werken, die meer betrekking hebben op de 

4 Geciteerd in N. R. Th. 67 (1940) 390. 
2) Tempels O.F.M., Catéchèse bantoue, B. d. M., Questions miss. 2e série, fase. 

6, Abbaye de St. André lez Bruges, z.j. 
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hogere godsdienstvormert. 
Het systeem van Tylor wordt beheerst door het evolutionisme. Hij 
ziet in de primitieve volkeren de eerste stadia waardoorheen geheel 
de mensheid gegaan is. Het is de taak van de wetenschap de achter
eenvolgende trappen vast te stellen, die we in de ontwikkeling tegen
komen. 
Tylor is van oordeel, dat men de godsdienst moet definiëren als het 
geloof in geestelijke wezens. Dit geloof, dat hij animisme noemt, 
vindt men vanaf de laagste godsdienstvormen tot aan de hoogste toe. 
Het ontstaat uit het beeld, dat de primitieven zich zelf vormen om
trent de ziel, die zij zien als iets, wat van het lichaam verschillend is. 
Door de verschijnselen van slaap, ziekte, dood, ziet de primitief deze 
ziel als min of meer gescheiden van het lichaam. In de droom, vizioe-
nen etc. ziet hij ze optreden als een zelfstandig beginsel. 
Van hieruit vertrekkend, laat Tylor dan zien hoe zich uit dit ziele-
geloof achtereenvolgens het geloof in een voortbestaan na de dood 
ontwikkeld heeft, hoe geheel de natuur als bezield gedacht werd, hoe 
uit het geloof in het voortbestaan van de ziel de opvatting van een 
zuivere geest is voortgekomen, hoe dit werd toegepast en leidde tot 
het ontstaan van dondergoden, regengoden enz. Dit voerde tot poly
theistische opvattingen en in een later stadium ook tot monothéisme. 
Kortom: het animisme is de sleutel tot de verklaring en het begrip 
van de verschijnselen van het godsdienstig leven van de mensheid. 1) 
Hoewel wij het animisme als enige uitleg voor de godsdienst der pri
mitieven moeten afwijzen op grond van de feiten en het apriorisme 
vanwaar het uitgaat, toch moeten we het van de andere kant in deze 
zin vasthouden, dat het een mogelijke verklaring geeft voor ver
schijnselen, die we bij sommige volkeren aantreffen. Zo grijpt b.v. 
Geurtjens op het animisme terug om de godsdienst van Tanimbar uit 
te leggen. 2) 
Van belang is ook de stelling van Tylor, dat wij primitieve bescha
vingen kunnen begrijpen, omdat zij aan dezelfde wetten van logica 
beantwoorden als onze culturen. Wij zullen weliswaar verderop een 
andere grond voor deze thesis aanvoeren, maar het beginsel nemen 
we gaarne over. 
Met Jensen 3) zijn we het eens, dat het beeld, wat Tylor zich van de 
mens vormt te eenzijdig is. Daarom zullen wij het moeten vervolle
digen. 
Waarin we het volledig met Tylor eens zijn is de gedachte 4 ) , dat we, 
zo we slechts één religie kennen, wij die religie niet ten volle kunnen 

*) E. B. Tylor, Primitive Culture, 2 delen, Londen 1871. 
W. Schmidt, a.w. T. I, 20 en vgl. 
Bellon, Inleiding 1948, 172 en vgl. 
Ad. E. Jensen, Mythos und Kult bei Naturvölkern, Wiesbaden, 1951, 332. 

2) H. Geurtjens M.S.C., Zijn plaats onder de zon, Roermond-Maaseik, ζ. j . , 67 
en vgl. 

a ) Jensen, a.w., 18; 335 en vgl. 
' ) Citaat bij Jensen, a.w., 332. 
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Verstaan. Men moet er meerdere bestuderen om dieper inzicht in die 
éne te verkrijgen. 
Dit gaat voor de geopenbaarde godsdienst van Christus in zoverre 
op, dat we door vergelijking dieper inzicht krijgen in het wezenlijke 
(hoe God zich n.l. aangepast heeft aan de menselijke natuur) en dat 
we de historische vorm van de Kerk in zijn oorzaken kunnen uiteen
leggen. Hierop komen we nog terug. 
Tenslotte moet het omvangrijke feitenmateriaal, dat Tylor verzameld 
heeft iedere onderzoeker tot navolging aansporen. 
4. W. Schmidt. 
Een tweede richting, die we moeten behandelen, is de cultuurhisto
rische school, welke ook in de godsdienstwetenschap, dank zij vooral 
de magistrale werken van Pater Schmidt van grote betekenis gewor
den is. 
Het doel van deze richting 1) is de geschiedenis ook van de primi
tieve volkeren vast te stellen. Dat men hier andere middelen moet 
aanwenden als bij de z.g. historische volkeren, is duidelijk, daar 
geschreven documenten of andere overblijfselen van oude tijden ont
breken. 
Op grond van de feitelijke gegevens heeft men geconcludeerd, dat de 
primitieve volkeren als de ethnologisch oudste moeten beschouwd 
worden. Zij leven immers in streken, die duidelijk het karakter dra
gen van toevluchtsgebieden. 
In deze aanvankelijke vormeloze groep trachtte men nu de uitbrei
ding van de verschillende culturen te bepalen. Men gebruikte daartoe 
het vormcriterium, waarmee men het verband tussen de afzonder
lijke cultuurelementen en het kwantiteitscriterium, waarmee men het 
verband tussen gehele culturen vaststelde. Deze criteria kunnen nog 
versterkt worden met dat van continuïteit, wanneer er n.l. tussen 
twee culturen, die met elkaar verwant, maar ver van elkaar verwij
derd zijn, tussenliggende schakels aangetoond kunnen worden. 
Vervolgens probeerde men in de aldus beschreven beschavingen 
historische diepte te brengen, waarbij men weer volgens bepaalde 
regels te werk ging. Een voorname regel is, of men met een zuiver 
cultuurtype, of met een mengtype te doen heeft. Immers een 
gemengd cultuurtype is jonger dan het ongemengde of zuivere type. 
De uitslag van dit onderzoek heeft men vastgelegd in de leer over de 
cultuurkringen, die Schmidt vernoemt naar de economische ver
schijnselen. 
Deze zelfde methode heeft men ook gebruikt om de geschiedenis van 
de godsdienst te reconstrueren. Dat men hierbij veel nauwkeuriger 
en veel critischer te werk moet gaan, dan bij andere cultuurelemen
ten, heeft Pinard de la Boullaye aangetoond 2) , door er op te wijzen, 

^ Wij volgen hier de uiteenzetting van Schmidt, a.w., T. I, 743 en vgl, welke 
berust op Gräbner's Methode der Ethnologie, Heidelberg, 1911. 
Weergave van Schmidt's methoden en conclusies bij Bellon, Inleiding tot de 
vergelijkende godsdienstwetenschap, 1932, 279, hoofdstuk XI. 

2) a.w., T. II, 268. 
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dat men uit verwantschap van materiële cultuur niet altijd kan 
besluiten tot verwantschap op religieus gebied. Men kan immers met 
dissenters te maken hebben, die uit een groep zijn weggetrokken op 
grond van hun andere godsdienstige ideeën. 
Door deze methode strikt toe te passen heeft Pater Schmidt gemeend 
de godsdienst van de oercultuur te kunnen reconstrueren. Deze wordt 
vooral gekenmerkt door een zeer zuiver monotheïstisch Godsbegrip. 
Dit begrip staat zo hoog, dat Schmidt meent te moeten besluiten, dat 
men dit alleen op grond van een openbaring kan uitleggen. 
Een ander resultaat van deze cultuurhistorische school is, dat men 
in staat is vast te stellen in welk cultureel verband bepaalde gods
dienstige verschijnselen zoals animisme, totemisme etc, ontstaan zijn 
en men vandaaruit ook beter kan doordringen tot de zin ervan. 
Uit het werk van Pater Schmidt kan de missionaris heel veel leren. 
Op de eerste plaats een gezonde critische zin bij het vaststellen van 
de betrouwbaarheid der bronnen. Vervolgens leert hij, welke ver
schijnselen zoal de aandacht van de onderzoeker moeten trekken om 
het onderzoek zo volledig mogelijk te kunnen verrichten. 
De grote waarde, die een monografie over een religie heeft, blijkt 
zonneklaar, telkens wanneer deze geleerde in zijn werken een volk 
afzonderlijk behandelt en een inzicht geeft in zijn godsdienst. 
Ten tweede wordt onze blik gericht op het contact tussen de ver
schillende culturen, tussen de verschillende godsdiensten en de wis
selwerking, die daarbij kan plaats hebben. 
Tenslotte worden we overstelpt door de veelzijdigheid van het aan
gevoerde materiaal, waarin even zovele aspecten van het godsdien
stig leven onder de mensen naar voren komen. Dit heeft tot gevolg, 
dat men steeds voorzichtiger wordt om te snel een conclusie te trek
ken, en dat men er naar zal streven zijn informaties zo volledig 
mogelijk te maken. De bestudering van Schmidt's methodiek en con
clusies zijn, zoals gebleken is, voor een misssionaris van het hoogste 
nut. 
5. De godsdienstphenomenologie. 
Stond bij de vorige scholen het vraagstuk van de oorsprong van de 
godsdienst in het middelpunt van de belangstelling, bij de auteurs, 
welke we nu gaan behandelen, treedt dit eerder op de achtergrond 
en gaat de aandacht hoofdzakelijk uit naar het verstaan van de reli
gies. !) 
Men duidt ze in het algemeen aan als de beoefenaars van de gods-
dienstphenomenologie. 
Toch geven ook deze auteurs een min of meer duidelijke leer over de 
oorsprong van de godsdienst. Frick 2) b.v. verdeelt de godsdienst-
ï) -Beiion, Inleiding, 1948, 222. 
2) Voor de volgende uiteenzetting over Frick, zie: H. Frick, Vergleichende 

Religionswissenschaft, Sammlung Göschen, Berlin und Leipzig 1928. Wij 
gebruikten verder: Eva Hirschmann a.w., 74 en vgl. Haar opschrift: Frie
drich Frick moet klaarblijkelijk zijn: Heinrich Frick, verg. haar literatuur
opgave, pag. 145. Tenslotte putten wij uit de colleges van Prof. Belion, 
1951-1952. 
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geschiedenis in twee grote tijdperken. Het tijdperk van de primitieve 
godsdiensten wordt voorgesteld als een duistere periode waaruit op 
een bepaald ogenblik vele historische godsdiensten voortgekomen 
zijn. 
Ook bij deze schrijvers vinden we de vergelijkende methode terug en 
wel om de zin van een godsdienstig phenomeen te achterhalen. 
Men treft verder bij deze richting aan, dat een schrijver zijn voor
beelden uit allerlei culturen en godsdiensten kiest, evenwel niet uit 
evolutionistische apriori's, doch omdat hij van mening is, dat de 
primitieven één compact geheel vormen die allen dezelfde (primi
tieve) mentaliteit bezitten. 
Zij veronderstellen de godsdienstgeschiedenis en de vaststelling der 
feiten, maar zij menen het recht te hebben verder van de concrete 
gegevens abstractie te mogen maken, om alleen het zuivere verschijn
sel op zich te kunnen laten inwerken. 
We stellen ook vast, dat de opvattingen van deze schrijvers over 
godsdienst teruggaan op die van Schleiermacher en Rudolf Otto. In 
het algemeen voeren zij de godsdienst als specifiek verschijnsel terug 
op een irrationeel moment van het bewustzijnsleven. Aldus vormt 
deze richting een reactie tegen het louter rationele moment, waarop 
vorige scholen voornamelijk een beroep deden bij het verklaren van 
de godsdienst. 
Hier ligt juist een grote verdienste van deze „school", al zal men 
gemakkelijk weer teveel in tegengestelde richting gaan, door te wei
nig waardering te hebben voor het rationele. 

6. Frick. 

In tijdsorde, moeten we eerst onze aandacht wijden aan H. Frick. 
Wij behandelen zijn inzichten mede, omdat hij in zendingskringen 
een belangrijke plaats inneemt. Volgens Frick is religie: verschijnsel 
van menselijk worstelen om het heil en om het heilige. Het Evan
gelie is de openbaring, de boodschap, die vervulling en critiek tevens 
is op alle religies. In al zijn werken zoekt Frick naar de verhouding, 
die er bestaat tussen christendom, Evangelie en de andere religies. 
Het zou de moeite lonen een aparte studie aan dit aspect van Frick's 
werk te wijden om te zien hoe hij staat tegenover een probleem, waar 
ook de katholieke missie mee te maken heeft: de openbaring, die van 
God komt, de historische ontwikkeling van het christendom (de 
geschiedenis van de voortgezette „incarnatie") en de plaats, die de 
niet-katholieke godsdiensten in dit geheel innemen. Maar het is hier 
de plaats niet zulks te doen. 
Frick is van mening, dat het de taak van de vergelijkende gods
dienstwetenschap is een typologie uit te werken, een categorieën-
stelsel te vinden, waarmee zowel de theoloog als de beoefenaar van 
de godsdienstwetenschap kan werken. 
Immers, beide wetenschappen spreken b.v. over „profeet",' „stichter" 
etc , maar men moet eerst weten, wat dit inhoudt, alvorens men deze 
terminologie kan hanteren. Deze taak nu is weggelegd voor de typo-
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logie van de godsdienst. 
Deze typologie veronderstelt reeds de geschiedenis en de psycholo
gische feiten. Ze komt erna. Maar ze staat vóór de godsdienstphilo-
sophie, omdat de uitwerking van een typologie niet ten doel heeft 
een waardeoordeel uit te spreken. 
Frick behandelt dan op de eerste plaats de parallellen in de gods
diensten en daar komt hij te spreken over stichters, reformaties, de 
gelijkheid van de uitdrukkingsvormen etc. Hij voert hier het begrip 
„stadium" in, waarmee hij niet een evolutie wil aangeven van het 
éne, dat na het andere komt, maar hij bedoelt daarmee het gelijkma
tige, dat we overal constateren. 
Toch zou het niet voldoende zijn hierbij stil te blijven staan, want 
iedere godsdienst heeft van het begin af aan een eigen karakter, een 
eigen „gezicht". Hier gebruikt Frick de term „habitus" voor. De 
habitus van de godsdienst is te vinden door alle stadia heen. 
Tenslotte leidt zijn onderzoek hem tot de bevinding, dat er enkele 
verschijnselen zijn, die men noch als habitus, noch als stadium kan 
karakteriseren. Hier spreekt hij dan van oerphenomeen. 
Frick leert ons ook, hoe wij een vergelijking tussen twee godsdiensten 
kunnen maken. Hij kiest als vergelijkingsmateriaal het katholicisme 
en de Islam en laat dan zien, hoe hun reactie is geweest, op dezelfde 
historische verschijnselen. Zo krijgt men inderdaad een goede kijk op 
het eigene van een afzonderlijke godsdienst. 
Wat aan Frick echter verweten moet worden is, dat hij de religie als 
te subjectief neemt. Het lijkt een groei van binnenuit, het is een aan
gegrepen worden door het heilige: de aandacht gaat te veel uit naar 
het godsdienstig subject. Het gevolg is, dat hij het object van de 
godsdienst te veel uit het oog verliest. Dit leidt ertoe, dat Frick din
gen met elkander vergelijkt en tot gelijkheid concludeert, waar van 
vergelijking en gelijkheid geen sprake kan zijn. Dit brengt verder 
b.v. tot een oordeel over katholieke missionnaire zaken, die een 
katholiek als onjuist zal moeten afwijzen. 
Toch is Frick's boek voor ons doel van grote waarde, omdat hij, 
zoals Hirschmann opmerkt, een verhandeling heeft gegeven over het 
phenomeen godsdienst vanaf de stichting tot aan de ondergang. 1) 
We zullen er met hem de nadruk opleggen, dat er speciaal aandacht 
moet besteed worden aan het verschijnsel: stichter, hervormer, tradi
tie, opleving en vernieuwing van een godsdienst, alsook aan de uit
breiding ervan en het contact, dat er tussen verschillende religies 
bestaat. 

7. G. v. d. Leeuw. 

Een andere godsdienstphenomenoloog, welke wij nu in het kort 
willen behandelen is G. van der Leeuw, daar we hier te doen hebben 
met een groot Nederlands geleerde, die waardevolle gegevens ver
leent voor onze studie. 

^ Hirschmann, a.w., 87. 
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Hij stelt in „ La religion" 1) de godsdienst voor als een levend iets, 
waar geheel de mens bij betrokken is. Hij toont aan, dat de gods
dienst concreet beschouwd moet worden, omdat zij zich op allerlei 
wijzen aan ons voor kan doen. De religie omvat heel het leven van 
de mens en is één van zijn diepste drijfveren. Van der Leeuw laat 
zien, welke waarden er besloten liggen in de godsdiensten van de 
wereld. Om zich daarvan bewust te worden, moet de onderzoeker 
een inlevende houding aannemen. Hierover zegt de auteur zeer 
belangrijke dingen. 
Hij wijst op het verband, dat er bestaat tussen het godsdienstig 
object en subject. Beiden zijn opgenomen in een geheel, dat hij de 
naam geeft van structuur. Het doel nu van de godsdienstphenome-
nologie is vooral de zin van die structuur te ontdekken. 
Dit gegeven willen wij voor ons doel als volgt benutten: 
Men kan in het algemeen spreken over het gebed, aantonen, dat dit 
overal bij de mensheid voorkomt. Men kan de grondslagen ervan 
vastleggen en aangeven, dat het gebed is: omgang met God, 
een spreken tot de Heer van een ziel, die in angst of nood is, maar 
ook is: liefdevol contact met een beminde Meester. Men kan dan op 
een afzonderlijk geval, waarvoor men komt te staan dit algemene 
toepassen en het in dit licht waarderen. 
Er is echter ook een andere houding mogelijk. De vraag kan immers 
ook zo gesteld worden: welke zin heeft het gebed voor de aanhan
ger van een bepaalde godsdienst? Op welke algemeen menselijke 
factoren, die bij het gebed werkzaam zijn, wordt er in deze bepaalde 
godsdienst, in deze bepaalde structuur van een afzonderlijke cultuur, 
de nadruk gelegd? Het gebed zal immers voor een Mohammedaan 
iets anders betekenen als voor een katholiek, die naast het gebed ook 
een gemeenschappelijk offer kent, waardoor de eenheid tussen de 
belijders versterkt wordt. De Mohammedaan kent geen offercultus 
en alleen het gebed vormt de bindende band. Dit moet wel tot gevolg 
hebben, dat hij anders tegen het gebed opziet, het op een andere wijze 
zal waarderen als middel om in contact met God te treden. Dit 
bijzondere nu van de Mohammedaanse opvatting moet de missiona
ris vaststellen en het verwerken in zijn aanpassing. 
Evenals Frick legt van der Leeuw, althans naar onze opvatting, te 
veel de nadruk op het subject en komt daardoor tot gelijkstellingen, 
die er volgens ons niet zijn. Wij zullen tegen hem in vasthouden, dat 
de act gespecificeerd wordt door het object. Daarom moet voor ons 
de mystiek van de H. Theresia van Avila iets anders zijn als die van 
de mystici onder de Mohammedanen. 
Toch is van der Leeuw's beschouwingswijze voor ons aanleiding aan 
de stelling te herinneren, dat de act weliswaar gespecificeerd wordt 
door het object, maar dan door het object, zoals dit door het subject 
1) G. van der Leeuw, La Religion, dans son essence et ses manifestations, Paris 

1948. 
G. van der Leeuw, Inleiding tot de phénoménologie van de godsdienst, 
Haarlem 1948. 
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wordt opgenomen en gezien. 
Langs deze weg hebben we gelegenheid om, blijvend in de traditio
nele leer, een aspect, dat door het werk van van der Leeuw als 
waardevol naar voren wordt gebracht, in eigen systeem in te bouwen 
en dit zo te vervolledigen. 
Van der Leeuw geeft ook een gehele beschrijving van de inlevende 
houding. In het kort ziet hij deze als volgt: de onderzoeker zet zijn 
eigen opvattingen tussen haakjes met het doel het godsdienstig phe-
nomeen zuiver voor het bewustzijn te kunnen plaatsen. Als dit 
gebeurd is, dan moet hij getuigenis afleggen, wat dit phenomeen pre
cies is. Het criterium, dat daarbij moet aangelegd worden, is de 
evidentie. Om deze evidentie te verkrijgen, moet de phenomenoloog 
de ervaringen van anderen in zijn eigen leven inschakelen om ze 
opnieuw te beleven. De phenomenoloog beoefent bewust en metho
disch de kunst van de toneelspeler, die zich in zijn rol zodanig inleeft, 
dat hij zijn eigen persoonlijkheid vergeet, om die van de held van 
het stuk aan te nemen. Als de beoefenaar van de godsdienstphenome-
nologie dit doet ten opzichte van de godsdienstige ervaringen van 
aanhangers van andere godsdiensten, zich daarin geheel en al in
leeft, gaat er voor hem tenslotte een licht op, wordt het evident, dat 
een bepaalde structuur deze bepaalde zin heeft, waarvan de geleerde 
dan getuigenis moet afleggen. 
Zonder meer kunnen wij dit van van der Leeuw niet overnemen, 
omdat zijn uiteenzetting berust op een opvatting van godsdienst, die 
wij niet tot de onze kunnen maken. Maar we willen ze aanvaarden 
als methodische aanwijzingen, die ons voorzichtig moeten maken om 
maar direct klaar te staan met een oordeel over andere godsdiensten. 
Men kan het met van der Leeuw eens zijn, dat de onderzoeker zich 
moet inleven in de vreemde godsdienst. Dit is weliswaar een oude 
waarheid en zeker bekend en verkondigd in missionnaire kringen, 
maar toch is er verschil tussen degene, die dit zonder meer als duide
lijk aanvaardt en de persoon, die deze opvatting opnieuw voor zich 
zelf bewust gemaakt heeft aan de hand van van der Leeuw's werk. 
Dan is men heengegaan door andere opvattingen om eigen meningen 
te herwaarderen en te consolideren. Door methodisch de inlevende 
houding te beoefenen moet ook voor de missionaris het einde van zijn 
onderzoek zijn: dit godsdienstig verschijnsel moeten we evident in 
deze zin uitleggen. 
Dit moge voldoende zijn om duidelijk te maken, wat wij van van 
der Leeuw over willen nemen. 

8. Hirschmann. 
Op grond van een onderzoek, waarbij zij twaalf verschillende 
auteurs is nagegaan, die men min of meer onder de godsdienstpheno-
menologen kan rekenen, geeft Eva Hirschmann 1) tenslotte een eind
beschouwing, waarin zij de conclusies samenvat, waartoe zij gekomen 
is. Voor ons doel willen wij het volgende daarvan overnemen. 
1) Eva Hirschmann, a.w., 114 en vgl. 
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In het phenomenologisch onderzoek kan men een drievoudig stadium 
onderkennen. 
Het eerste is de beschrijvende weergave van de godsdienstige gebrui
ken, opvattingen en godsdienstig-sociale verhoudingen, zoals men ze 
in de wereld tegenkomt. Door het feit, dat men alle gegevens opte
kent, komt men vanzelf tot vergelijken en treden de overeenkomsten 
en verschillen van een bepaald gebruik in diverse godsdiensten naar 
voren. Als dit gebeurd is, systematiseert men de gegevens. 
Het tweede stadium kenmerkt zich hierdoor, dat men door een inle
vende houding al de verschillende structuren, waarin het godsdien
stig leven zich op deze wereld vertoont, verstaat en dan methodisch 
optekent. 
Het derde stadium wordt bereikt, als men een typologie tracht vast 
te stellen door de verschillende gevonden structuren te vergelijken 
en hen in een groter verband aan een te schakelen. 
Het kenmerk van het eerste stadium is, dat men daar geen vragen 
stelt. Men beschrijft, wat men ontmoet in het godsdienstig leven der 
mensheid. Vanzelf komt na deze beschrijving als probleem naar 
voren: wat is godsdienst; wat behoort tot dit verschijnsel; wat moet 
in de religie als accidenteel gezien worden? 
In het tweede stadium van het onderzoek overheerst de vraag naar 
de betekenis van het godsdienstige in het onderhavige geval. 
In het derde stadium luidt de grondvraag: wat behoort tot gods
dienst, wat niet? 
Verderop zal duidelijk worden, hoe wij deze gegevens willen ver
werken. 

9. Bellon. 

De bespreking van een artikel van Bellon 1) is het best op zijn plaats 
na de uiteenzetting over van der Leeuw en Hirschmann, omdat deze 
katholieke auteur hun werken aan een onderzoek onderwerpt en ten
slotte komt tot een formulering van de inlevende houding, waarin 
rekening gehouden wordt met de stellingen van de thomistische wijs
begeerte. Volgens getuigenis van van der Leeuw zelf, gaat dit artikel 
het meest principieel op zijn opvattingen in. 
Het doel van Bellon is „een onderzoek in te stellen naar de betekenis 
en waarde der phenomenologische methode en na te gaan of het niet 
mogelijk is, dat wij gebruik makend van zekere nuttige vingerwij
zingen van de zijde der door Eva Hirschmann onderzochte pheno-
tnenologen, de methode in thomistische zin hervormen". 
De auteur onderstreept, dat men de methode van het verstaan moet 
zien als een reactie op de verklarende methode van de anthropolo-
gisch-evolutionistische en psychologische richtingen in zoverre deze 
geldend waren in de godsdienstgeschiedenis. Deze scholen dachten 
het godsdienstig verschijnsel voldoende verklaard te hebben, als het 
uiteengelegd was in zijn antecendenten. 

1) K. L. Bellon, De godsdienstphenomenologie, Sc. Cath. 18 (1952) 121 en vgl. 
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Maar de phenomenologen verzetten zich ook tegen de historische 
school, die, na de antecedenten van een godsdienstig verschijnsel aan
gegeven te hebben, er de nadruk op legde, dat het tenslotte de vrije 
menselijke activiteit is, die het aanzijn bepaalt van de religie. Tegen 
dit punt in hun opvatting kon het verzet van de phénoménologie niet 
gericht zijn, „omdat de historici op de eerste plaats moeten trachten 
te verstaan, wat de documenten uit het verleden te zeggen hebben." 
Het verwijt van de phenomenologen is hiertegen gericht, dat de 
historische richting te veel aandacht besteedde aan de godsdienstige 
ontwikkeling en daardoor de menselijke zin van de godsdienst uit 
het oog verloor. Bovendien zou men te veel vastzitten aan een· ratio
nele denkwijze. 
Men mag inderdaad de menselijke activiteit bij het beschouwen van 
een verschijnsel niet uit het oog verliezen, maar men moet ze verdis
conteren om het verschijnsel naar zijn zin te verstaan. Hiertoe moet 
men het verschijnsel inschakelen in eigen leven om het opnieuw na 
te beleven. 
Bellon beschouwt dan de godsdienstphenomenologie van van der 
Leeuw nader en besluit met diens omschrijving ervan: godsdienst
phenomenologie geeft de religieuze verschijnselen een naam als gebed, 
offer, reiniging enz. Dan schakelt haar beoefenaar ze in zijn eigen 
leven in en tracht hij te schouwen, wat zich aan hem vertoont met 
uitsluiting van alle problemen, die voor het verstaan van de reli
gieuze ervaring van geen betekenis zijn. Hierna volgt de opheldering 
van het geschouwde door het in verband te brengen met hogere 
samenhangen, die het type vormen. Dit alles vormt een enkele act, 
het verstaan. Van dit verstaan legt de phenomenoloog tenslotte 
getuigenis af. 
Terloops heeft Bellon in zijn uiteenzetting al op een belangrijke moei
lijkheid in van der Leeuw's systeem gewezen, n.l. dat volgens zijn 
definitie van religie de godsdienst zich aan het verstaan onttrekt. 
Van der Leeuw veronderstelt immers, dat de godsdienstige mens aan
gegrepen wordt door iets, wat wij alleen kunnen aangeven met: het 
andere. Dit onttrekt zich aan onze waarneming. Hoe wordt dan de 
godsdienst toch object van phénoménologie? Van der Leeuw ant
woordt: doordat de phenomenoloog zich met liefde tot het voorwerp 
van zijn studie neigt wordt hij in een levende houding meebetrokken 
in die bepaalde godsdienstige verhouding. Dan kan hij ze verstaan 
en ervan getuigen. 
Bellon komt dan te spreken over hetgeen hij in de methode van de 
godsdienstphenomenologie waardeert en welke elementen er volgens 
hem afgewezen moeten worden. 
Hij is het volkomen eens met de stelling, dat men zich van vooroor
delen moet ontdoen, die het onderzoek zouden schaden. Hij poneert, 
dat er tussen verklaren, d.w.z. het aangeven van inwerkende oorza
ken en tussen verstaan, d.w.z. het vatten van de betekenis en de zin 
van een verschijnsel, geen tegenstelling bestaat. 
Integendeel, men moet eerst met de antecedenten van iets op de 
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hoogte zijn om het verschijnsel zelf te kunnen verstaan. Men moet 
het religieuze gebeuren zien in het milieu, waarin het tot concrete 
realiteit geworden is. 
Kort geformuleerd kan men het verschil aldus aangeven: van der 
Leeuw zoekt de ideële wezenheid, Bellon de reële wezenheid. 
Belion zelf voert dit verschil terug op de tegenstelling: idéalisme-
réalisme. Het object op zich heeft, omdat het niet gekend kan wor
den, geen betekenis voor het menselijk leven als zodanig. De pheno-
menoloog is alleen geïnteresseerd in de zin, welke de subject-object
ervaring heeft voor het bewustzijn. De thomist meent de subjectieve 
ervaring slechts dan te hebben verstaan, als hij èn de objectieve èn de 
subjectieve oorzaken heeft onderzocht. Een onderzoek, dat Bellon 
instelt naar de toepassingen van de beginselen in het werk zelf van 
van der Leeuw kan hem slechts in zijn overtuiging, die boven kort 
werd weergegeven, versterken. 
Bellon zelf verstaat onder godsdienstphenomenologie, dat de onder
zoeker zich concentreert op het verstaan van de religieuze act en de 
theologische en metaphysische vragen verwijst naar een ander weten
schappelijk plan. Hij kijkt alleen naar de intentie van de act, welke 
door het subject bedoeld is, zonder het aandeel van de objectieve 
werkelijkheid uit het oog te verliezen. 
Bellon neemt alleen de houding van meelevend begrijpen over. Hier
door kan men de religieuze ervaring reconstrueren om ze te zien als 
een levende werkelijkheid. Eigen religieuze ervaring is middel om de 
godsdienstige ervaring van anderen te verstaan en dit verstaan is 
weer middel om in eigen ervaring duidelijker inzicht te verwerven. 
Bellon veronderstelt, dat geschiedenis en psychologie hun taak al 
volbracht hebben. Daarna komt de phénoménologie, die een onder
zoek instelt, eerst naar het object, dan naar het subject van de gods
dienst, tenslotte naar hun wederkerige verhouding. Dit onderzoek 
zelf omvat een tweevoudige phase. 
Eerst stelt men de inhoud van de gegeven verschijnselen vast en 
brengt ze naar hun inhoud onder in meer algemene begrippen. Ver
volgens gaat men de meer algemeen menselijke gronden na, die aan 
deze verschijnselen ten grondslag liggen. 
Omdat Bellon het antwoord van de godheid aan het godsdienstig 
subject ziet als een overtuiging, die verworven wordt zoals men b.v. 
ook het bestaan van God als vaststaand aanneemt, is het hem mogelijk 
een echt natuurlijke godsdienstwetenschap te funderen. Zonder een 
bepaald teken, een openbaring te ontvangen, leeft bij de religieuze 
mens de diepe overtuiging dat God antwoord geeft. Hierdoor behoeft 
Bellon niet te besluiten tot een vlucht in het geloof, waartoe van der 
Leeuw zich wel gedwongen ziet, omdat deze het antwoord van de 
godheid beschouwt als een openbaring. 
Zo heeft Bellon een phénoménologie ontworpen, waarin bijzondere 
nadruk gelegd wordt dat de godsdienst gezien moet worden, niet 
alleen als een product van het subject, maar dat er ook objectieve 
factoren toe meewerken. 
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Zoals verderop zal blijken, zijn wij het grotendeels met zijn opvattin
gen eens. Een punt, waar we hem niet volgen is de benaming: gods-
dienstphenomenologie. Uit het onderzoek van Hirschmann is geble
ken, dat we niet van godsdienstphenomenologie als zodanig kunnen 
spreken, maar wel van een phenomenologische methode. Belion nu 
distancieert zich in vele opzichten van de wijsgerige opvattingen van 
de eigenlijke phenomenologen en reduceert datgene, wat hij van hen 
overneemt tot de inlevende houding, zodat we ons afvragen of we 
daar de naam phénoménologie nog wel aan kunnen geven. Zou de 
benaming: methode van meelevend begrijpen, niet voldoende zijn 
standpunt aangeven ? 

10. Jensen. 

Een bespreking van het boek van Jensen 1) mag hier niet ontbreken 
en dit wel om verschillende redenen. In missiologische kringen is het 
vrij gunstig ontvangen. In de katholieke godsdienstwetenschap heeft 
men een zekere reserve aan de dag gelegd. 2) 
Jensen tracht te komen tot een nieuwe wijze van beschouwen van de 
godsdienstige verschijnselen, waaraan hij de naam geeft van cultuur-
morphologische richting. 
Hij doet dit, omdat hij van mening is, dat de tot nu toe geldende 
richtingen in de godsdienstwetenschap, nl. de praeanimistische, de 
animistische en de oermonotheïstische er niet in geslaagd zijn 
op een bevredigende wijze het vreemde in de primitieve godsdiensten 
op te lossen. De oorzaak daarvan zoekt Jensen hierin, dat deze rich
tingen een beeld van de mens ontwerpen, dat niet juist is. Als men 
met zo'n voorstelling van de mens zijn onderzoek aanvangt, moet 
men tot verkeerde conclusies komen. Zij beschouwen de mens als een 
wezen, dat uitsluitend op het practische is ingesteld, vooral begiftigd 
met intellectuele vermogens. Het gevolg van deze opvatting is, dat 
men de vreemdsoortige godsdienstige uitingen van de primitieven 
toeschrijft aan onjuiste conclusies, welke veroorzaakt worden hetzij 
door de oerdomheid van de mens (Preusz), hetzij door de onbekend
heid met de reële samenhang tussen oorzaak en gevolg (Туlor), hetzij 
door beïnvloeding van animisme en magie (Schmidt). Practisch is de 
vroegere mens geheel verschillend van het huidige mensentype. Zelfs 
is men er toe gekomen om dit onderscheid theoretisch te funderen 
door voor de primitieve mens geheel andere denkwetten te aanvaar
den als voor de moderne. (Levy-Bruhl). 
Hiertegenover stelt Jensen aan de hand van feiten uitdrukkelijk 
vast, dat door alle tijden heen de eenheid van het menselijke type en 
de eenheid van de menselijke houding vaststaat. Het vreemdsoortige 
bij de primitieven treedt alleen op die terreinen op, welke raken aan 
de grondslagen van de menselijke existentie. 

i) Ad. E. Jensen, Mythos und Kult bei Naturvölkern, Wiesbaden, 1951. 
2) Vergelijk de besprekingen in: B.d.M., 26 (1952) 119. N.Z.M., 7 (1952) 79. 

R.S.R. 42 (1954) 99. 
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Jensen geeft toe, dat de genoemde theorieën hebben voortgebouwd 
op gegevens, welke de inheemsen zelf verschaft hebben. Maar de 
bedoelingen, die zij soms aan hun handelingen en gebruiken geven 
kunnen de echte niet zijn, omdat er dikwijls geen evenredigheid be
staat tussen de handeling op zich en het doel, waarvoor men ze stelt. 
De zin, die gegeven wordt aan een godsdienstige ritus, kan voor ons 
slechts verstaanbaar zijn, als we veronderstellen, dat de primitieven 
inderdaad verkeerde conclusies getrokken hebben. Dit leidt tot een 
mensenbeeld, dat niet menselijk meer is. Daarom moet men de aan
gegeven bedoelingen betitelen als pseudo-bedoelingen en moet de 
godsdienstwetenschap een andere weg in slaan om de eigenlijke, oor
spronkelijke zin van de vreemdsoortige gebruiken te verstaan. En 
juist omdat we de eenheid van het menselijke type moeten vasthou
den ligt het verschil niet in de menselijke begaafdheden en aanleg, 
maar moet men het onderscheid zoeken in het wezen van de cultuur 
zelf. 
Ons cultuurbeeld nu wordt beheerst door het wetenschappelijke den
ken, dat vertrekt van het aanschouwelijke en voortschrijdt naar het 
onaanschouwelijke langs de weg van de „Ent-anthropomorphisie-
rung". Dit wetenschappelijke denken is ingesteld op het quantitatieve 
aspect van de werkelijkheid. 
Om het vreemdsoortige van de primitieve godsdiensten te verstaan, 
moeten we onze aandacht vestigen op de mythen en cultushandelin-
gen. De mens immers is een kennend en een uitbeeldend wezen. In de 
mythe en de cultus heeft de mens middelen gevonden om de werke
lijkheid tot uitdrukking te brengen. Om de cultushandeling te ver
staan moeten we vasthouden, dat er een mythisch denken achter 
schuilt dat in de cultus zijn uitdrukking vindt. 
De mythische uitspraken, neergelegd in de mythen, zijn niet door 
wetenschappelijke te vervangen, omdat het mythisch denken onmid
dellijk gericht is op het wezen der dingen, onmiddellijk betrekking 
heeft op het qualitatieve aspect van de wereld. 
Steunend op de leer van Frobenius onderscheidt Jensen in de vor
ming van een cultuurverschijnsel twee stadia: dat van de uitdrukking 
en dat van het gebruik. De uitdrukking gebeurt in een cultuurschep
pende act, welke een bijzondere situatie vóór-veronderstelt, waar
door de mens „aangegrepen" wordt. De uitdrukking is een min of 
meer volmaakte weergave van dit gegrepen zijn. De scheppende act 
valt buiten onze waarneming. 
De enige manier om de zin te achterhalen is zich in te leven, mee te 
verstaan, opnieuw aangegrepen te worden. Als een cultuurverschijn
sel eenmaal door uitdrukking tot stand is gekomen, dan leidt het 
voortaan een eigen historisch bestaan. Hoe minder men zich nu 
bewust blijft van het scheppend element, wat in elk cultuurverschijn
sel aanwezig is, des te minder zal men er de zin van verstaan. Op de 
duur vindt er een degeneratieproces plaats, waardoor sommige cul
tuurvormen een zinloos bestaan voortzetten. Men kan geen objectieve 
normen aangeven om uit te maken, wanneer men te doen heeft met 
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een oorspronkelijk of met een gedegenereerd verschijnsel. Dit hangt 
af van de onderzoeker, of hij in staat is subjectief de scheppende daad 
na te leven en daarin opnieuw de zin van het verschijnsel te ver
staan. 
Deze leer past Jensen ook toe op de mythe en de cultushandeling, 
omdat beiden, als het gaat over de godsdienst, een eerste plaats in 
onze beschouwing moeten innemen. Ook zij ontstaan in een toestand 
van aangegrepen zijn, waardoor de mens in staat is het wezen van de 
dingen uit te drukken en uit te beelden. De mens ervaart een „feest
gevoel", hij wordt boven het alledaagse uitgetild, waardoor hij een 
diepere kennis van de wereld krijgt en het goddelijke in de dingen 
zich aan hem openbaart. In de grond is de houding, welke de mens 
bij het volbrengen van godsdienstige handelingen aanneemt, er een 
van voortdurend herhalen van daden, die door het goddelijke wezen 
in de oertijd gesteld zijn. De mens wekt dan dezelfde gegrepenheid 
op, die ook in de oertijd aanwezig was. Het is een opnieuw beleven 
van het aangegrepen zijn. Hierin ligt tevens het heil voor de mens 
besloten, omdat hij daarmee het ware mens-zijn verwerft. 
Dit zijn in het kort de beginselen, die Jensen in het eerste deel van 
zijn boek naar voren brengt en welke in de volgende delen worden 
toegepast op de godsdienstige verschijnselen. 

Men moet bij dit alles in het oog houden, dat de schrijver niet meer 
wil doen als een richting aangeven tot een andere beschouwingswijze 
van de godsdienstige feiten. Ook, dat hij er zich bewust van is, dat 
het slechts gaat om hypothesen. De waarde van zijn werk is tevens 
hierin gelegen, dat getracht wordt een brug te slaan tussen de cultuur
historische methode, waarvan Jensen een overtuigd aanhanger is, en 
de methode van het verstaan. 
In Jensen's boek vindt men vele waardevolle aanwijzin
gen om tot een beter inzicht in de betekenis van mythe en 
cultus te geraken, doch deze inzichten berusten op enkele wijs
gerige beginselen, die tot voorzichtigheid moeten manen bij een toe
passing van deze methode. Ook Jensen's aandacht is te veel gericht 
op het godsdienstig subject, zonder dat voldoende rekening wordt 
gehouden met de objectieve invloeden, welke er toe bijdragen het 
godsdienstig leven van de mensheid te vormen. Hij komt daardoor 
niet tot de erkenning van een algemeen geldend waardeoordeel, maar 
beperkt de waarheid tot een cultuur, waarin alleen bepaalde uitspra
ken gelding hebben, terwijl ze in een andere cultuur niet meer zou
den opgaan. 1) 
Nu wij aangegeven hebben, wat wij van andere auteurs overgenomen 
hebben, kunnen wij in het volgende artikel van dit hoofdstuk een 
practisch voorstel doen tot het beoefenen van de inlevende houding. 

) Verg. Belion, Nieuwe wegen in de godsdienstwetenschap. Stud. Cath. 28 
(1953) 241. 
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§ 2. DE INLEVENDE HOUDING. 

1. Het uitgangspunt. 

Een eerste vereiste bij het onderzoek van de godsdiensten i*, dat men 
zich op de hoogte stelt van de feiten. Hiertoe wendt de onderzoeker 
zich tot de godsdienstgeschiedenis en de godsdienstpsychologie. De 
gegevens, die deze onderdelen van de godsdienstwetenschap hem ver
strekken, stellen hem in staat een bepaalde religie concreet voor ogen 
te hebben, en ze te plaatsen in het milieu, waarin ze ontstaan en 
gegroeid is. 
Het gaat hierbij om het objectieve systeem, om datgene, wat in een 
bepaalde godsdienst algemeen geleerd en gedaan wordt en als ken
merkend voor die godsdienst beschouwd wordt. Men zou gevaar 
lopen, een onjuiste indruk van een religie als zodanig te verkrijgen, 
als men alleen zijn aandacht richtte op de feitelijke beleving ervan. 
De aanhangers immers kunnen laks zijn in het vervullen van hun 
plichten, kunnen bij de godsdienstige cultus persoonlijke motieven 
hebben, welke afwijken van die van het officiële leerstelsel, enz. 
Daarom moet men er op uit zijn het systeem als zodanig te beschou
wen en te zien hoe daarin de ideale figuur van de belijder van die 
religie geschilderd wordt. Het gaat om het systeem en de aanhanger, 
die volgens het systeem leeft en dan pas om de manier waarop dit 
alles in de praktijk van het dagelijks leven uitgevoerd wordt. 
Omdat de inlevende houding steunt op de feitelijke gegevens, is zij 
steeds onderworpen aan de correctie van het historisch en psycholo
gisch onderzoek. Een ander inzicht in de verbinding van geschied
kundige en psychologische oorzaken en de gevolgen daarvan, geeft 
ook een andere kijk op het geheel van de godsdienst. Hiermee zal 
steeds rekening gehouden moeten worden. 

2. Eerste stadium; eerste phase: het ordenen van de gegevens. 
Nu hij de feiten kent, moet de beoefenaar van de godsdienstweten
schap orde brengen in de verschillende gegevens. Daartoe moet hij ze 
met elkander vergelijken en krijgt hij reeds enig inzicht in de over
eenkomsten en verschillen, welke er tussen bepaalde gebruiken in de 
verschillende godsdiensten, als ook tussen de godsdiensten onderling 
bestaan. De beste manier van ordening lijkt de volgende te zijn. 
Een eerste algemene indeling onderscheidt in vier afdelingen achter
eenvolgens : 
a. het object van de godsdienst; 
b. het subject van de godsdienst; 
с het contact, zoals het subject dat met het object zoekt te bereiken; 
d. het antwoord, dat het subject van het vereerde object ontvangt. 
Een tweede algemene indeling handelt over de godsdienst, beschouwd 
als één geheel. 
En wel: 
a. naar zijn ontwikkelingsproces in de tijd; 
b. naar zijn ruimtelijke uitgebreidheid. 
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Binnen de afzonderlijke afdelingen worden die verschijnselen onder
gebracht, welke onder een algemene titel geordend kunnen worden. 
Zo wordt b.v. alles, wat men met de naam „gebed" kan betitelen, 
onder deze term geplaatst. De inhoud, welke in dit stadium van het 
onderzoek aan het woord „gebed" gegeven wordt is die van het 
gewone spraakgebruik. 

3. Voorbeeld. 

Hetgeen onder no. 2 gezegd is, moge hier door voorbeelden verduide
lijkt worden. 

EERSTE ALGEMENE INDELING. 
A. Het object van de godsdienst. Hieronder worden geklassificeerd 
de verschillende objecten, waar de verering naar uitgaat. Dit object 
kan zijn: 
a) een onsterfelijke geest: b.v. de God van de christenen; de Allah-
figuur van de Islam; 
b) een als een hoog verheven wezen beschouwd object. Van het 
Hoogste Wezen b.v., waar de verering van sommige primitieven 
naar uitgaat, wordt geleerd, dat het van het begin af aan in de hemel 
woonde; 
c) afgestorven voorvaderen of overleden helden. Deze kunnen in 
het geheel van een bepaalde religie een overheersende plaats innemen; 
d) een geheel pantheon: goden, die ofwel met elkander in verbin
ding staan, of geen betrekking met elkander hebben; 
e) een hemellichaam, de aarde, de zee, een rivier e tc ; 
f) een dier: rund, hond, stier, beer enz.; 
g) stoffelijke zaken: gebruiksvoorwerpen b.v., waarmee men zijn 
dagelijks onderhoud bijeen verzamelt: bijlen, messen, vissersschepen 
etc. 

B. Het subject van de godsdienst. 
Onder deze afdeling moet komen te staan alles wat de godsdienst 
leert over de mens, over de feiten en wederwaardigheden van het 
leven, over de toekomstige verhoudingen na de dood: 
a) oorsprong van de mens en van de wereld in het algemeen; 
b) godsdienstige opvattingen en gebruiken bij zwangerschap, ge
boorte, naamgeving, overgang tot de volwassen leeftijd (de z.g. 
initiatieplechtigheden: worden deze gehouden voor jongens en meis
jes gezamenlijk, voor beide groepen apart of voor ieder individueel, 
of alleen maar voor een van beide sexen), huwelijk, ziekte, dood, 
begrafenis, hiernamaals (beschrijving ervan alsmede van het lot der 
overledenen en de invloed die ze mogelijk blijven uitoefenen op het 
leven in deze wereld). 

C. Het contact tussen subject en object. 
Hier moeten die verschijnselen naar voren gebracht worden, waar-
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door de wijze duidelijk wordt, waarop het subject met het vereerde 
object in contact treedt. 
a) Het gebed. Hiervan moet aangegeven worden: de duur, de 
plechtigheid, waarmee het verricht wordt, de veelvuldigheid, de ma
nier, waarop het gebeurt (individueel, gemeenschappelijk, in naam 
van anderen) en het doel, waarvoor; (ten eigen nutte of voor het 
algemeen welzijn van een stam of een volk). 
Tevens moet aangegeven worden de inhoud van het gebed: of het 
beschouwd moet worden als een smeek-, dank-, aanbiddings- of lof
gebed; of al de genoemde vormen worden aangetroffen, of dat 
sommige ervan ontbreken. 
Tenslotte moet de aandacht uitgaan naar de uiterlijke houding, welke 
in een bepaalde godsdienst bij het gebed wordt aangenomen. 
b) Het offer. Evenals bij het gebed, moet men ook thans weer de 
verscheidenheid van het offer laten uitkomen, of het b.v. bloedig of 
onbloedig is, of er zaken uit het dagelijks leven ofwel geheel andere 
dingen geofferd worden. 
c) De cyclus van telkens terugkerende feestdagen, welke in een 
religie gevierd worden. 
d) Personen, die in de cultus of in de godsdienst als geheel een 
bepaalde functie te vervullen hebben: de priester, de monnik, de zie
ner, de profeet, de tovenaar etc. 
e) Manieren om met de godheid in contact te komen, die ook in de 
behandelde godsdienst als zeer bijzonder opgevat worden. Wij kun
nen hiervoor in het algemeen de term: mystiek gebruiken. Hier is 
ook een behandeling van de z.g. mysterie-godsdiensten op zijn plaats. 
f) Niet alleen de manieren, waarop men in contact treedt met het 
voorwerp van verering, maar ook de wijze, waarop men er zich van 
kan verwijderen moet aangegeven worden. Behandeld dienen dus te 
worden: opvattingen over zonde, schuld, straf etc. 
g) Tenslotte een beschrijving van de verzoeningsriten: schuldbelij
denis, boete, verlossing etc. 

D. De godheid buigt zich neer over de vereerders. 

In deze afdeling moeten die opvattingen der religiebelijders ge
ordend worden, waarin gesproken wordt over de manieren, waarop 
de godheid hun smeekgebeden of verzoeningspogingen beantwoordt. 
a) Vooreerst moeten dan behandeld worden de openbaringen van 
de godheid, zoals deze zich, volgens de verschillende godsdiensten, 
voltrokken hebben. 
b) Men moet ook spreken over de wijze, waarop de vereerder het 
antwoord van zijn god leest uit de sterren, de ingewanden der die
ren, uit het gestamel van iemand, die in trance of extase verkeert. 
c) Tenslotte moeten hier onder gebracht worden de verhalen van 
theophanieën, van heilbrengers en andere figuren, die een boodschap 
van de godheid aan de mensen komen verkondigen. 
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TWEEDE ALGEMENE INDELING. 
Trad in de vorige beschouwingen meer het onderdeel van een gods
dienst naar voren, hier moet men de godsdienst meer als één geheel 
nemen. 

A. De godsdienst in de tijd. 

In de loop van hun geschiedenis vertonen verschillende religies ge
lijke phenomenen. 
Nu moet de aard van die verschijnselen in deze afdeling nader 
beschreven worden. 
Zo komt men achtereenvolgens te spreken: over opkomst, bloei, sta
bilisering van een godsdienstig stelsel. De figuur van de stichter, zijn 
eerste volgelingen, zijn tegenstanders komen daarbij vanzelf in het 
licht te staan. 
Naderhand bemerken we het ontstaan van een traditie, zien we de 
trouw, waarmee men aan eenmaal gevestigde gewoonten vasthoudt, 
de eerbied voor het oude, het vormen van hele reeksen van getuigen 
over bepaalde gewoonten en opvattingen etc. 
Daarna worden de godsdiensten beschreven in hun verval, herleving 
of hervorming, in hun vergaan. De aandacht valt dan tevens op 
hervormers-figuren. 
Ten laatste moeten behandeld worden de verschijnselen van afval, 
sectevorming, afscheiding enz., en in verband daarmee de persoon
lijkheid van de ketter, de dissenter e.a. 

B. De godsdienst in de ruimte. 

In deze afdeling moet behandeld worden het contact, dat er tussen 
verschillende godsdiensten tot stand komt; moet tevens beschreven 
worden hoe elk van deze religies op dit samentreffen reageert. 
Daarom moet men hier stil staan bij de verschijnselen van uitbrei
ding, godsdienstige propaganda, het versmelten van twee godsdien
sten tot één, het syncretisme, het overnemen en aanpassen van gebrui
ken enz. 
Uit dit overzicht moge duidelijk geworden zijn, dat het standpunt 
van de onderzoeker bij het opstellen van deze schemata anders is als 
bij het nagaan van de historische ontwikkeling van een godsdienst. 
Hier gaat het erom de inventaris op te maken van de gegevens, die 
geschiedenis en psychologie aan de hand doen om ze reeds in ver
schillen en overeenkomsten te laten uitkomen. 

4. Eerste stadium; tweede phase: zich inleven in de godsdienstige 
verschijnselen. 

In de volgende phase van het onderzoek is het zaak zich in 
de geklasseerde verschijnselen in te leven. Hierbij moet men zich 
steeds bewust blijven van het doel, waarheen het onderzoek moet 
leiden. Het gaat erom door een inlevende houding het typische en 
eigene van een bepaalde religie onder woorden te brengen. 
De godsdienst immers poneert dat er iets buitenwereldlijks bestaat. 
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wat zin en betekenis geeft aan het leven hier. De godsdienst is een 
antwoord op de levensvragen, welke de mens zich stelt. Daardoor 
wordt hij in staat gesteld zijn plaats in en tegenover de wereld te 
bepalen. 
In iedere godsdienst echter wordt het antwoord anders gegeven, of 
minstens anders geformuleerd. Door dit verschil wordt ook de totale 
houding van de belijder van een godsdienst anders, omdat de reli
gieuze mens alles, wat hij meemaakt, ervaart en ontmoet, ordent in 
het schema van zijn religieuze opvattingen. Zo wordt de godsdienst 
voor de mens een zinvol geheel, waarin hij het waarom der dingen 
leert kennen en de motieven van zijn handelen vindt. In dat geheel 
heeft alles zijn plaats en betekenis. Het geheel verstaat en begrijpt 
hij door de delen, de delen door het geheel. Elk onderdeel wijst naar 
iets anders, en alle onderdelen tezamen genomen, d.i. de godsdienst 
in zijn concrete realiteit geeft de godsdienstige mens een richting aan, 
die zijn leven zinvol maakt. 
Het gaat er nu bij de inlevende houding om, die richting, dat heen-
wijzen, dat typische en eigene van de manier waarop dat in een spe
ciaal geval gebeurt, vast te stellen. 
Hier blijkt opnieuw het verschil tussen de houding, die men bij 
geschiedvorsing aanneemt en die, welke hier doelbewust nagestreefd 
wordt. 
Men kan niet ontkennen, dat een goed geschiedschrijver er vanzelf 
toekomt zich in zijn onderwerp in te leven. Anders zou hij geen juiste 
reconstructie kunnen geven van het verleden en dit opnieuw voor 
de ogen van zijn lezers laten leven. Doch het systematisch beoefenen 
van de inlevende houding is voor het godsdienstwetenschappelijk 
onderzoek van zulk een gewicht, dat het noodzakelijk is er een apart 
stadium met een zekere eigen methodiek voor te onderscheiden in de 
godsdienstwetenschap. 

5. Methodiek. 

A. Om de zin van een godsdienst te vinden, beschouwen we eerst het 
object, want volgens de oude stelling is het object datgene, wat naar 
zijn aard en omstandigheden de kleur en de betekenis van de hande
ling bepaalt. 
De zin echter van een handeling wordt niet bepaald door het object, 
zoals zich dat in de buitenwereld bevindt, maar door het object, 
zoals dit gezien wordt door het subject, met alle bijzondere facetten 
en omstandigheden. Zoals het object gekend wordt, in die mate ook 
bepaalt het de aard van de handeling. 
Het feit, dat het subject het object zo en zo ziet, is te wijten aan 
interne en externe oorzaken. Deze worden gekend door een psycho
logisch en geschiedkundig onderzoek. De voornaamste factor in dit 
geheel is echter de persoonlijke beslissing van de mens, die zijn hou
ding bepaalt. Zo gezien is de godsdienstige structuur niet een abstract 
iets, maar een concrete levenshouding van een religieuze mens. 
Om de zin van een gehele, bepaalde structuur te verstaan moet men 
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het centrale punt vinden, de bindende band, het middelpunt, van-
waaruit alles zo en niet anders gekleurd en gezien wordt. Als we dit 
punt opsporen verstaan we de eigen sfeer, de eigen habitus van een 
godsdienst, die aantoont, dat alle overige leerstellingen en handelin
gen alleen maar zo konden zijn. 
Het resultaat van het onderzoek zou dan b.v. het volgende kunnen 
zijn: omdat in deze bepaalde godsdienst de wereld wordt opgevat als 
iets zinloos, wordt er aan de belijders voorgehouden, dat zij het 
kwaad in de wereld moeten ontkennen en er zich dood voor moeten 
maken door af te sterven aan de omgeving, waarin zij leven. Het 
waarom, de betekenis van verschillende handelingen, die dit „afster
ven" moeten bewerkstelligen, wordt in het licht van deze opvattin
gen verstaan. 
B. Na onze aandacht gericht te hebben op het object zal men ook 
het subject van de godsdienst aan een critisch onderzoek moeten 
onderwerpen. 
Bij het onderzoek van b.v. het gebed is men gestoten op bepaalde 
strevingen en uitingen, die in verschillende godsdiensten regelmatig 
terugkeren, bij andere daarentegen ontbreken. Deze regelmatig terug
kerende facetten van het gebed zal men hoogstwaarschijnlijk tarug 
mogen voeren op een aanleg, die in de menselijke natuur aanwezig is. 
Nu kan men bepalen op welke eigenschap van de menselijke natuur in 
een bepaalde godsdienst het meest de nadruk valt. En dit draagt er 
weer toe bij het eigene van die religie beter te verstaan en aan te 
geven. 
C. Op dezelfde wijze richt men zijn aandacht op het contact tus
sen object en subject in een godsdienst om ook daar het eigene en 
bijzondere van vast te stellen. 
Aan het einde van dit methodisch onderzoek, moet het mogelijk zijn 
in een totaal beeld het zinvolle van een afzonderlijke godsdienstige 
structuur vast te leggen waarin alle onderdelen de juiste plaats zullen 
innemen. 
Het is niet uitgesloten, dat men zich ook wel eens voor de tegenover
gestelde conclusie geplaatst ziet: dat er slechts sprake is van een dis
paraat geheel. Dan zal men in deze richting de oplossing moeten zoe
ken, dat die bepaalde religie er geen oog voor gehad heeft, dat men 
niet alles tot de laatste consequenties heeft doordacht. Men mag dan 
misschien besluiten dat de groep het godsdienstige enigszins verwaar
loosd heeft, doordat men b.v. teveel in beslag genomen werd door 
de zorg voor het dagelijks onderhoud. 
Samenvattend moet men zeggen: in dit stadium van het onderzoek 
gaat het vooral om het eigene van iedere godsdienst te bepalen. Het 
algemeen menselijke wordt in de beschouwing betrokken, in zover 
het nodig is voor het verstaan van de bijzonderheden. 

6. Tweede stadium: Vergelijken. 
De volgende taak, waarvoor de onderzoeker staat, is de verschillende 
godsdienstige houdingen en opvattingen, die nu naar hun betekenis 
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verstaan zijn, met elkander te vergelijken. Een voorbeeld moge het 
gezegde illustreren. 
In verschillende godsdiensten huldigt men een bepaalde opvatting 
over de Maker van de wereld. Men moet nu nagaan, welke trekken 
in deze opvattingen als essentieel beschouwd moeten worden. Men 
geeft die voorwaarden, die eisen aan, welke niet gemist kunnen wor
den, wil men werkelijk kunnen spreken van een Maker van de 
wereld. 
Door dit te doen bereikt de godsdienstwetenschap, dat zij termen 
schept, dat zij namen kan gebruiken, die een nauw omschreven zaak 
bepalen. 
Komt men nu te staan voor een godsdienst, die nog nieuw en onbe
kend is, dan is men reeds geattendeerd op een voornaam element, dat 
mogelijkerwijs ook in die godsdienst aanwezig is: een Maker van het 
heelal. Tevens is men dan in staat de figuur van de Maker van de 
wereld in deze godsdienst nauwkeurig te bepalen en te oordelen over 
de volledigheid of onvolledigheid van de opvatting erover. Men kan 
zo b.v. ook te werk gaan voor de figuur van de priester. Het is een 
gegeven, dat we in vele godsdiensten tegenkomen. Men vergelijkt 
weer de verschillende vormen en opvattingen over de priester en 
beschrijft de essentiële trekken waaraan de priesterfiguur moet vol
doen om werkelijk te kunnen spreken van: priester. 
Zo beschrijft G. van der Leeuw de demon als een wezen, dat locaal 
en tijdelijk begrensd is. In zoverre is hij onderscheiden van de figuur 
van de godheid, die niet locaal gebonden is, maar zijn macht laat 
gelden over geheel de wereld. 
Het eerste resultaat van dit stadium van godsdienstwetenschappelijk 
onderzoek is dus: dat men van elk godsdienstig verschijnsel een essen
tiële bepaling kan geven en dat men nu over een terminologie be
schikt, die het onderzoek ten zeerste vergemakkelijkt. 
Een tweede resultaat is, dat men nu een verantwoorde thematische 
beschrijving kan doorvoeren van een bepaald geheel uit het gods
dienstig leven, b.v. het gebed, het offer enz., neergelegd in een mono
graphie. 
De thematische beschrijving schijnt de voorkeur te verdienen in de 
opleiding van toekomstige missionarissen. Een missionaris immers, 
die gaat werken onder de Indianen van Amerika zal er niet veel aan 
hebben, als hij de gehele godsdienstontwikkeling van China kent. 
Van veel meer nut is het voor hem te weten, wat gebed is, welke de 
verschillende vormen zijn, waarin het voorkomt, op welke grond
eigenschappen van de menselijke natuur men het terug moet voeren 
enz. Met deze wetenschap verrijkt is hij in staat de concrete vorm 
van gebed, welke hij in zijn missiegebied aantreft te waarderen naar 
zijn goede zijden en eventuele tekorten aan te vullen. 
In deze zin ook, kan de godsdienstwetenschap een grote dienst bewij
zen aan de theologie. Alvorens te handelen over „de ordine" kon 
dan in het kort het resultaat vermeld worden van een onderzoek 
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naar het verschijnsel priester, zoals men dit ontmoet in het godsdien
stig leven van de mensheid. 

7. Derde stadium: begronding in de menselijke natuur. 

Werd in het eerste stadium van het onderzoek de concrete betekenis 
van een verschijnsel in een afzonderlijke godsdienst vastgesteld, ging 
men in het tweede stadium ertoe over de essentiële inhoud van een 
religieus gegeven te bepalen, zoals men het leert kennen uit het gods
dienstig leven van de mensheid, in het derde stadium moet men 
terugkeren naar de gemeenschappelijke ondergrond van alle religie, 
die de gehele tijd verondersteld werd, n.l. de menselijke natuur. 
Van al de verschijnselen, die naar hun inhoud duidelijk geworden 
zijn, zal men de gronden moeten aangeven, welke liggen in de alge
meen geestelijke en zedelijke structuur van de mens. Hierbij moet 
niet alleen aandacht besteed worden aan het gemeenschappelijke, 
maar ook aan de verschillen. Deze laatste moeten eveneens tot hun 
diepste oorzaken teruggevoerd worden. 
Zo wordt de godsdienstige grondtrek van de menselijke natuur dui
delijk en kunnen wij tevens een definitie geven van godsdienst als 
zodanig. Van dit concrete inzicht in religie vertrekkend, zal de gods
dienstwetenschap in staat zijn een antwoord te formuleren op de 
vragen, welke aan haar worden voorgelegd. 
We zijn hier echter al min of meer gekomen op een ander gebied van 
de godsdienstwetenschap, n.l. de godsdienstwijsbegeerte, welke al 
min of meer ingrijpt in de twee laatste stadia van ons onderzoek. 
Hoewel dit buiten ons onderwerp valt, mogen we wel in het kort 
wijzen op het belang van de godsdienstwijsbegeerte voor het meele
vend begrijpen. 
Is de houding van de onderzoeker positivistisch, dan zal voor hem 
de godsdienst slechts het product zijn van historische en psychologi
sche oorzaken. Dan zal hij volstaan met deze oorzaken aan te geven 
en daarmee de taak van de godsdienstwetenschap als geëindigd 
beschouwen. 
Is de instelling van de onderzoeker idealistisch, dan zal hij zijn werk 
als voltooid beschouwen, wanneer hij de inhoud van de godsdienst 
omschreven en bepaald heeft en haar betekenis vastgesteld voor de 
menselijke geest. 
Volgens onze opvatting is echter de taak van de godsdienstweten
schap eerst dan ten einde gebracht als men ook nog een antwoord 
gegeven heeft op de vraag: ligt de verklaring van de godsdienst in 
laatste instantie in de natuur van de mens, of moeten we daar boven 
uit nog een andere oorzaak aanvaarden? 
Een tweede vraag, die dan nog overblijft is deze: alles wat we ont
moet hebben in het godsdienstig leven van de mensheid, is dat slechts 
een product van de menselijke geest of is het inderdaad iets, waar 
een objectieve werkelijkheid aan beantwoordt? 1) 

1) Belion, Inleiding 1948, 66 en vgl. 
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In onze opvatting nu, wordt de houding van meelevend begrijpen 
niet gezien als de laatste opgave van de godsdienstwetenschap, maar 
moet zij voltooid worden door het werk van de godsdienstwijs
begeerte. 

§ 3. VEREISTEN VOOR EN MOGELIJKHEID VAN DE INLEVENDE 
HOUDING. 

1. Vereisten. 

Nu uiteengezet is, wat onder inlevende houding, onder meelevend 
begrijpen verstaan moet worden, komt de vraag naar voren of het 
mogelijk is, deze houding aan te nemen en zo ja, welke eisen ze stelt 
aan de onderzoeker. 
Om met dit laatste te beginnen: het voornaamste, zo niet enige ver
eiste voor de inlevende houding is, dat men niet direct eigen opvat
tingen, eigen meningen, eigen inzichten in oorzakelijk verband meteen 
ook bij anderen poneert en veronderstelt, maar dat men slechts luis
tert naar de oplossing, welke een bepaalde religie geeft over levens
problemen of over de wereld in het algemeen. 
Men moet zolang mogelijk een oordeel opschorten en eerst alles onder 
de loupe nemen, zich trachten in te leven in de mentaliteit en de 
gesteltenissen van anderen. Dan pas vermijdt men alle overhaasting 
en kan men een uitspraak doen. Deze houding is mogelijk en vereist, 
omdat men zich in het stadium van het onderzoek bevindt, waarin 
het er niet om gaat een waardeoordeel uit te spreken, maar waarin 
alleen de vraag aan bod is: welke is de zin en de betekenis van dit 
godsdienstige verschijnsel in deze religie, voor deze godsdien
stige mens? 
Juist het opschorten van een waardeoordeel moet de kracht van de 
inlevende houding uitmaken, omdat op die manier de beste waar
borg aanwezig is de meningen van anderen zuiver weer te geven. 

2. Mogelijkheid. 

De mogelijkheid van de inlevende houding berust op de veronder
stelling, dat er tussen de mensen onderling iets gemeenschappelijks 
bestaat. Dit gemeenschappelijke is inderdaad aanwezig en heet : 
menselijke natuur. 
We stellen dus de mogelijkheid van de inlevende houding vast omdat 
alle mensen de menselijke natuur bezitten en dat deze altijd en overal 
dezelfde is geweest. Hiervoor kan men zich op de volgende gegevens 
beroepen: 
de mensheid, die sedert het jong-paleolithicum de aarde bewoont, 
wordt volgens het algemene gevoelen als eenzelfde type samengevat 
onder de naam: homo sapiens. De verschillen, die er bestaan tussen 
de rassen wettigen niet het besluit, dat de aanleg van het ene ras 
geheel anders is, als die van het andere, dus zeker niet, dat een andere 
menselijke natuur er de draagster van zou zijn; 
overal waar we de mens zien optreden vinden we technische mid-
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delen, die passen bij de omgeving, waar de mens in leeft en waardoor 
voorzien wordt in de behoeften en de eisen, die het leven op alle 
plaatsen met zich meebrengt: instandhouding en voortplanting van 
het menselijk geslacht. Deze middelen zijn niet zonder meer door de 
natuur gegeven, maar door de mens zelf gevonden, veranderd, ver
beterd en aangepast. Dit wettigt de conclusie, dat er een gemeen
schappelijk fond, d.i. de menselijke natuur aan ten grondslag ligt. 1) 
Hiermee is ook de mogelijkheid van de inlevende houding gegeven. 

3. Besluit. 

In dit hoofdstuk is de methode van meelevend begrijpen uitgelegd 
en voorgestaan als een bijzondere weg om tot een juist inzicht te 
geraken in de betekenis en de zin van een bepaalde godsdienst. Ver
volgens is getracht deze inlevende houding in het geheel van de 
godsdienstwetenschap in te bouwen. Daardoor is deze wetenschap in 
een bijzonder licht komen te staan. 
In het volgende hoofdstuk zal de noodzaak van de inlevende hou
ding worden aangetoond vanuit de missiologie. Als we daarin slagen 
ligt de noodzakelijkheid van een samengaan van de godsdienstweten
schap en de missiologie voor de hand. Dit contact tussen godsdienst
wetenschap en missiologie zal dan in het vierde hoofdstuk nader 
worden uitgewerkt. 

1) Jensen ì.w., 20. 
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DERDE HOOFDSTUK. 

DE MISSIEWETENSCHAP EN DE INLEVENDE HOUDING. 

ART. I. DE MISSIEWETENSCHAP. 

§ 1. GESCHIEDENIS VAN DE MISSIEWETENSCHAP. 

1. Voorlopers. 
Hoewel er ten alle tijde veel over de missie geschreven is, zoals b.v. 
blijkt uit de talrijke titels van de Bibliotheca Missionum, komen als 
voorlopers van de missiewetenschap slechts auteurs in aanmerking, 
die meer methodisch en systematisch over de missie gehandeld heb
ben. 
Met deze beperking kunnen we dan onder velen de volgende schrij
vers als voorlopers van de missiewetenschap betitelen. 
a) De H. Gregorius de Grote, die in zijn brieven aan de apostelen 
van Engeland methodische richtlijnen geeft voor de oplossing van 
practische moeilijkheden, die zich bij het bekeringswerk voordeden. 
Het meest opvallende in deze brieven is wel het feit, dat er een 
breed accommodatiesysteem wordt voorgestaan. 1) 
b) Raymundus Lullus (1232-1315), die geheel zijn leven geijverd 
heeft voor een methodische aanpak van het bekeringswerk onder de 
Mohammedanen. Voor ons werk is het interessant te weten, dat hij 
een gedicht geschreven heeft op de namen van God om dit te plaat
sen tegenover de schone namen, die de Islam aan Allah geeft. 2) 
c) J. de Acosta S. J. (1540-1600), die in Peru gewerkt heeft en in 
1588 een werk in het licht gaf, waarin hij o.a. spreekt over de plicht 
tot missionering en practische raadgevingen voor de missiearbeid 
geeft. 3) 
d) Thomas a Jesu, geboren in 1564, een Spaanse Carmeliet, die in 
de Zuidelijke Nederlanden werkte. Hij heeft in zijn „Stimulus mis
sionum" het missiewerk aangeprezen. Zijn „De procuranda" werd 
door de Pausen en door de Congregatie van de Voortplanting hoog 
aangeslagen, zodat men er exemplaren van meegaf aan de missiona
rissen, die werden uitgezonden. Hij heeft door zijn werken er toe 

*) S. Gregorü Magni, Epistula ad Mellitum Abbatem, P. L. 77, k. 1215. Neder
landse vertaling in: H. M. 29 (1950) 67, nota 5. Duitse vertaling : 
Joh. Thauren, Die Akkommodation, Münster in W. 1927, 102, nota 58. 
Verg. Knöpfler, Die Akkommodation im altchristlichen Missionswesen, ZM 
1 (1911), 48 en vgl. 
Histoire de l'Eglise, sous la direction de Aug. Fliehe et Vict. Martin, T. 
V. Grégoire le Grand, par Louis Bréhier et René Aigrain, 1938, 287. 
A. Seumois O.M.I., La papauté et les missions au cours des six premiers 
siècles, Louvain 1953. 

2) Verg. M. J. Jochems СМ., De Missie in de litteratuur, Bussum, 1952, 
39 met de daar aangegeven litteratuur. Ons gegeven in: Bibl. M., T. I, p. 256. 

3) De procuranda salute Indorum libri sex, Salamanca 1588 - Cf. E. M. Rivière, 
Acosta in: D.H.G.E.T.I, kol. 347-348 - L. Kilger, Die Peru-Relation des 
José de Acosta und seine Missionstheorie, N.Z.M. 1 (1945) 24. 
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bijgedragen, dat men het missiewerk heeft gereorganiseerd. (Oprich
ting van de Congregatie de Prop. Fide in 1622). Hij stierf in het 
jaar 1627 te Rome. 1) 
e) Libermann, die door zijn memoranda en practische richtlijnen 
(in zijn brieven) de weg heeft gewezen, hoe vaste voet in Afrika te 
krijgen. 
f) Lavigerie, die eveneens door zijn grootse visies en practisch werk 
de bekering in Afrika heeft bevorderd. 2) 

2. Stichting van de missiologie als aparte tak van wetenschap. 

Hoewel we uit het vluchtige overzicht van het vorige nummer mo
gen besluiten, dat er in alle tijden verhandelingen over het missiewerk 
geschreven zijn, dateert de volledige uitbouw van een systematische 
behandeling van de missie eerst van de 20e eeuw. 
Na hetgeen Seumois over de stichting van de missiologie gezegd 
heeft, kunnen we de geschiedkundige feiten misschien het beste aldus 
weergeven: het is Robert Streit O.M.I., die rond 1910 door zijn arti
kelen en lezingen, de idee van een leerstoel in dit vak verspreid heeft; 
het is Schmidlin, die door zijn professoraat, zijn boeken en artikelen 
de plannen practisch heeft verwezenlijkt. Bovendien moeten we ook 
vaststellen, dat zowel in Duitsland als in België de behoefte aan 
wetenschappelijke verhandelingen over de missie aangevoeld en door 
verschillende studies ook practisch verwezenlijkt werd. 3) 

3. De uitbouw van de missiewetenschap. 

Eén trek, die ons opvalt in de opbloei van de missiologie tot een 
zelfstandige tak van studie, willen wij slechts naar voren halen. De 
Pausen hebben niet geaarzeld de waarde van de missiewetenschap 
aan te prijzen en zij hebben opdracht gegeven tot het oprichten van 
leerstoelen en speciale instituten. Door de constitutie „Deus scientia-
rum Dominus", werd de missiologie in de theologische vakken inge
bouwd. 
Heden ten dage zien we dan ook missiologische instituten te Rome 
(2), Nijmegen, Munster in W., Würzburg, Freiburg (Zw.), Ottawa; 

*) De Stimulus Missionum werd te Rome uitgegeven in 1610, zijn De procu-
randa... in 1613 te Antwerpen. Een nieuwe uitgave van de eerste vier boe
ken, verzorgd door Pammolli (Thomas a Jesu O.C.D.) te Rome in 1940. Cf. 
P. Charles S. J., Les sources du „De procuranda salute omnium gentium", 
Sc.M.A., 46. Mulders a.w., 152, nota 3. Schmidlin, Katholische Missiontheo
retiker des 16 und 17 Jahrhunderts, Z.M. 1 (1911) 213. 

2) Zie de literatuur, reeds opgegeven in het eerste hoofdstuk. 
3) E. Loffeld C.S.Sp., La raison d'etre de la missiologie, Sc. M.A., 6. Vooral 

nota 39. Th. Ohm O.S.B., Joseph Schmidlin, Z.M.R. (1941) 3. 
Seumois, Introduction à La Missiologie, Schöneck-Beckenried, 1952, Ve par
tie, Histoire de la missiologie, pag. 431. Verg. het oordeel van Biermann 
O.P. in N.Z.M., 8 (1952) 235. — J .Pietsch O.M.I., P. Robert Streit O.M.I., 
Ein Pionier der katholischen Missionswissenschaft, Beckenried (Zw.) 1952. 
Zum Tode von Univcrsitäts-Professor Dr. Joseph Schmidlin, N.Z.M. 1 
(1945) 193. 
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bestaan er speciale leerstoelen o.a. te Weenen, München, Leuven, 
Parijs, etc. 
Geregeld ook zijn er in Nederland, België, Duitsland, Canada, 
Frankrijk, Spanje, de Verenigde Staten bijeenkomsten van missiona
rissen gehouden ten einde practische en theoretische vragen te 
bespreken. 
Reeds bestaan er vele missiologische handboeken en inleidingen op 
de missiewetenschap, is er een uitgebreide wetenschappelijke litera
tuur ontstaan, die door overzichtelijke en duidelijke, geregeld uitge
geven bibliographieën gemakkelijk toegankelijk is. Wij mogen na dit 
korte, uitermate onvolledige overzicht besluiten, dat de missiewe
tenschap zijn bestaansrecht heeft bewezen en tot een waarlijk weten
schappelijk geheel is uitgegroeid. 1) Onvermeld mag niet blijven, dat 
Pierre Charles S. J. hierin een zeer groot aandeel gehad heeft. 

§ 2. BESCHRIJVING VAN DE MISSIOLOGIE. 

1. Definitie. 
Missiologie is: de wetenschappelijke specialisatie, die als voorwerp 
heeft de kerkelijke activiteit van planting en stabilisering van parti
culiere kerken bij niet-katholieken. 2) 
A. Wij gebruiken de term „wetenschappelijk", omdat men de mis
siologie niet als één wetenschap kan beschouwen, daar zij haar voor
werp beziet van uit verschillende standpunten, die alle tot diverse 
wetenschappen gerekend moeten worden. 
Zodoende mogen wij de missiologie niet als een formele eenheid op
vatten, doch van de andere kant is zij ook niet een amalgaam van 
wetenswaardigheden over de missie of een reeks losse beschouwingen. 
Het geheel is tot een uitwendige eenheid verbonden: ten eerste, omdat 
alles bezien wordt vanuit het oogpunt: uitbouw van de Kerk, ver
volgens, omdat deze missiologische studie betrekking heeft op een 
zeer nauw omschreven object. Wij bezigen de term „wetenschappe
lijk" met het volste recht, omdat de missioloog gebruik maakt van de 
methode, welke een bepaalde wetenschap eigen is, van welks formeel 
standpunt uit het materieel voorwerp, de missie, benaderd wordt. 
B. Onder „specialisatie" 3) verstaan wij: een zo groot mogelijke 
kennis van een nauw omschreven voorwerp, in casu van de missie. 
Het voorwerp van de missiewetenschap, de missie, kunnen we (vol
gens de gangbare opinie onder de missiologen) voorlopig omschrijven 

*) Wij herinneren aan de werken van: Schmidlin, Tragella, Charles, Mulders, 
Mondreganes, Perbal, Champagne, Seumois, Jetté en Paventi. 
Als bibliografie bezit de missiologie, naast de Bibliotheca Missionum de 
Bibliografia Missionaria, uitgegeven door Dindinger, en de jaarlijkse over
zichten van het Z.M. en sinds 1946 van het H.M. (Mulders). 

2) Vgl.Mulders, Inleiding, 18 ; — Seumois, Introduction, 161 ; — Jette, 
Qu'est-ce que la missiologie? De l'unité scientifique en missiologie, Ottawa 
1950, 142. Voor de uiteenzetting onder A. inspireren wij ons ook op 
deze schrijvers. 

3) Verg. Jetté, a.w., chap. IV, in extenso, 117 en vgl. 
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als: de kerkelijke activiteit van planting en stabilisering van particu
liere kerken bij niet-katholieken. Wij zullen verderop deze definitie 
theologisch verantwoorden, maar constateren nu reeds met de 
Lubac 1 ) : „planter l'Eglise: après avoir rencontre peut-être, ici ou là, 
quelques résistances, il semble que cette formule ait fini par rallier 
tous les théologiens... elle marque mieux, à intérieur du but de tout 
apostolat, le but particulier de l'apostolat missionaire." 

2. Verdeling. 

Omdat missionering een activiteit is, vinden we daarin een natuur
lijke verdeling voor de missiologie, welke we ons als volgt inden
ken. 2) 

Missiologie. 

I Leerstellig gedeelte. ( = Missietheologie) 

A. Onderzoek van 
a. de H. Schrift ( = Bijbelse missietheologie). 3) 
b. de Vaders ( = Patristische missietheologie). 4) 
с kerkelijke documenten. 5 ) 

B. Onderzoek van de theologische natuur van de misssie. 

1. Algemeen gedeelte. 

a. onderzoek van de leer der theologen en missiologen. 6 ) 
b. bepaling van de missie volgens de theologische redenering. 7 ) 
с uitwerking van de natuur der missie : 

(a) causa formalis en finalis: motief en einddoel. 
(b) causa materialis (tot wie richt men zich). 
(c) causa efficiens (de dragers van het missiewerk). 8 ) 

2. Speciaal gedeelte. 

Behandeling van vragen, die het missiewerk opwerpt. (Bv. het vraag
stuk van de promulgatie van het Evangelie 9 ) ; zijn er volkeren, die 
niet te bekeren zijn? 1 0 ) 
1 ) Henri de Lubac, Le fondement théologique des missions, Paris, 1946, 47. 
*) Mulders a.w., overzicht van de inhoud, 5; Scumois, a.w., Conclusion, 

371, Jetté, a.w., 71. 
3) Mulders, a.w. 138, literatuuroverzicht. 
4) Mulders, a.w. 140-145, met literatuuropgave. 
6) A. Rétif S.J., Introduction à la doctrine pontificale des missions, Paris 1953. 

Ed. Loffeld C.S.Sp., Het woord missie en zijn betekenis. Missieactie, No. 22 
(157), 23 (169), 24 (186), 31 (327) met de aldaar aangegeven literatuur. 

e) A. Seumois O.M.I., Vers une définition de l'activité missionnaire, Schöneck-
Beckenried, 1948; N.Z.M. 3 (1947) 161, 254; 4 (1948) l.-idem: L' evolution 
de la théologie missionnaire au XX e siècle, in: Sc.M.A., 54. — Mulders a.w., 
147 en vgl. 

7) Zie bv. Jette, a.w., 42: explication théologique. 
8) Zie bv. de geregeld verschenen artikelen over deze kwesties in het studenten

blad: Extensio Ecclesiae, Uitgave Missiehuis Panningen, 1943 en vgl. jaren. 
D) Zie bv. Suarez, De Legibus Lib. X, cap. IV, Editio Vives, Parisiis, 1856, t. VI, 

566. 
10) Zie het reeds a. art. van P. Charles, Peuples maudites. 
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С. Onderzoek van de juridische structuur van de missie. ( = Missie-
recht). 

a. Inwendige normatieve natuur : 
(a) uit de Codex J. C. en algemene voorschriften. 
(b) uit particuliere wetten. 

b. Uitwendige normatieve structuur : 
(a) nationale wetten. 
(b) internationale wetten. 1 ) 

II . Historisch gedeelte. 

A. het verleden ( = Missiegeschiedenis). 2 ) 
B. het heden ( = missiographie, soms genoemd missiekunde). 3) 

I H . Practisch gedeelte. 

A. Missiespiritualiteit. 
a. de geest van het missiewerk bij de werkers aan het thuis

front. 4 ) 
b. de geest van het missiewerk bij de werkers aan het missie-

front. 5 ) 

B. Missiemethodiek. 
1. Het begin van de nieuwe Kerk. 

a. Het probleem van de bekering en de evangelieprediking. 
b. Het catechumenaat en het doopsel. 6) 

2. De groei van de nieuwe Kerk. 
a. in het individu, de navorming. 
b. in de gemeenschap, onderwijs, Kath. Actie etc. 

3. De uitgroei van de nieuwe Kerk. 

*) Zie de werken van Grentrup en Vromant. Mulders a.w., 186. 
Th. Grentrup, S.V.D., Les missions et le droit public, Guide des Missions, 
Paris, 1937, 243 en vgl. — Maurice Queguiner M.E.P., Education de Base, 
Paris, ζ. j . , bijzonder 109. — E. Bcaupin, L'Organisation internationale du 
Travail et les Problèmes sociaux en pays de mission, N.Z.M. 5 (1949) en 6 
(1950), passim. 
G. H. L. Zeegers, De Unesco en de Missie, H. M. 32 (1953) 144 etc. 

2) Mulders, a.w., 77 en vgl. 
3) Ant. Freitag S.V.D., Katholische Missionskunde in: Sc. M.A., 138, 

met rijke literatuuropgave. 
4) Seumois, a.w. nota 1064. — P. Charles S.J., Prière missionnaire. — J. Α. M. 

Weterman, Priesterschap en missie, H.M. 21 (1939-1940) 169. — ν. H., Pa
rochiële missieactie, Ш, De hulp der zclatriccn, Missieactie, no. 31, 323. 

Б) Aupiais, Le missionnaire, Paris 1938. 
De richtlijnen van verschillende stichters aan hun zonen op het missicveld. 
(Vinccntius a Paulo, Libermann, Lavigerie). 
Jetté, a.w., 167: Les deux sagesses missionnaires. 

β) Zie b.v. Les conversions, en: Après la conversion, Compte rendu de la Semai
ne de Missiologie de Louvain, resp. van 1930 en 1931. 
Het godsdienstonderricht in de Missie, Verslagboek van de XVe missiologi-
sche week van Leuven gehouden te Nijmegen (1937). 
J. Thauren S.V.D., Die religiose Unterweisung in den Heidenländern, Wien 
1935. Zie ook het werk van Jenncs C.I.C.M., Het godsdienstonderricht in 
China, Scheut-Brussel 1942. 
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a. inheemse geestelijkheid. 1 ) 
b. inheemse kloosterinstellingen en lekeninstituten. 2) 
с de vorming van een katholieke elite. 3 ) 4 ) 

3. De geest van de missiologie. 

De geest, waarin de missioloog moet werken, vinden we heel goed 
aangegeven in een tekst van Paus Pius XI : „Het is uit het rijk van 
de ideeën, dat altijd de grote richtlijnen voor het handelen komen. 
Wij leven in een tijdperk, waarin het meer dan ooit duidelijk wordt, 
dat alle heroïsme en alle offers, die het missiewerk vergezellen, niet 
voldoende zijn, als alleen de ondervinding ze begeleidt. Wij hebben 
de hulp van de wetenschap nodig. Zij moet licht brengen en de meest 
directe weg aantonen." 5) 
Hieruit volgt, dat men de missiolpgie moet beoefenen in de geest van 
wetenschap, d.i. systematisch en methodisch, maar tevens, dat de 
missioloog de geest van dienstbaarheid moet bezitten tegenover al 
degenen, die op het missieveld in de eerste linie staan. 
Deze dienstbaarheid zal hem er tevens toe aansporen de ervaring 
van de missionarissen, alsook de vroeger gebruikte methoden te 
waarderen, maar van de andere kant zal deze dienstbaarheid hem er 
toe brengen de gevolgde wegen steeds te vervolmaken. 
Gezonde zin voor traditie en verstandig openstaan voor het nieuwe 
zullen bij hem hand in hand moeten gaan. 
De missioloog moet enerzijds steeds het geheel voor ogen houden: 
het grote doel van het missiewerk, zoals dat voortvloeit uit het plan 
van God met de mensheid, steeds gehoorzaam aan de richtlijnen van 
de Kerk, anderzijds moet zijn aandacht uitgaan naar het detail, de 
situatie van het ogenblik om door zijn studie en werk de praktijk van 
de missionering steeds te perfectionneren. 6) 
Bovenal echter moet de missioloog beheerst worden door liefde tot 
de Kerk en de mensen, die nog niet tot de ware schaapstal van Chris
tus behoren, omdat uit de liefde alleen steeds nieuwe daadkracht te 
putten is. 7) 
Hiermede hebben wij wel een voldoende verantwoord inzicht in de 

1) A. Huonder S.J., Der einheimische Klerus in den Heidenländern, Freiburg 
im Breisgau, 1909. 
J. Masson S.J., Vers l'Eglise indigène, Bruxelles, ζ. i. (1944). 
Beckmann e.a., Der einheimische Klerus in Geschiente und Gegenwart, Schö
neck-Beckenried, 1950. (Hier verdere literatuuropgave). 

2) Alph. Mulders, De stichting van inheemse congregaties, Η. M. 21 (1940) 6. 
Laicat missionnaire-Missionary Laity, Milaan 1952, uitgegeven door S.I.L.M. 

3 ) Gregorius, O.F.M. Cap., Het élite-vraagstuk in de missie, H.M. 32 (1953) 129. 
4) Missieclub van Panningen, Algemene beschrijvende missicmethodiek, z. j . 
B) Geciteerd bij Jetté, a.w., 117-118. 
e) Jetté, a.w. passim, vooral 164: Le rôle du missiologue. 
T) Ed. Loffelci C.S.Sp., De controverse over de missieplicht, H. M. 23 (1942) 

11, 29, waarin het idee: missieplicht vloeit voor uit piëteit tegenover de 
Kerk wordt ontwikkeld. 
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missiologie gegeven om nu weer terug te keren naar het hoofdthema 
van onze studie. 
In het thans volgende deel van dit hoofdstuk zullen wij verschillende 
ideeën ontwikkelen, die volgens ons noodzakelijkerwijze behandeld 
moeten worden, willen wij tenslotte komen tot de conclusie, dat ook 
vanuit missiologisch standpunt de inlevende houding nodig is voor 
de missionaris. 

ART. II. DE MENS IN DE LEER VAN DE KERK. 

In het vorige hoofdstuk is het reeds duidelijk geworden, dat het 
beeld, wat men zich vormt van de mens, van grote invloed is op de 
houding, die men tegenover de geestelijke en stoffelijke uitingen van 
het leven aanneemt. 
Daarom moeten we hier de leer van de Kerk weergeven over de 
mens om onze conclusies op een juiste basis op te bouwen. 
Bovendien heeft de missionaris steeds a.h.w. ex officio met mensen te 
doen: om hen te bekeren is hij uitgetrokken, om hen gelukkig te 
maken komt hij de Blijde Boodschap verkondigen. 

§ 1. DE MENS ALS SCHEPSEL GODS. 

In deze paragraaf willen we de mens beschouwen volgens zijn na
tuur, in zoverre hij voortgekomen is uit de hand van de Schepper. 
We zullen trachten de verschillende facetten, die voor ons werk van 
belang zijn, vanuit dat standpunt te belichten. 

1. Gegevens. 

In de eerste hoofdstukken van het boek Genesis worden ons verheven 
en diepe waarheden voorgehouden. 
Wij vernemen, hoe alles door God uit het niet geschapen is: de aarde, 
de zeeën, de planten, de dieren en tenslotte de mens. 
De mens is een schepsel Gods, d.w.z. God heeft de mens uit het niet 
tot het zijn geroepen en houdt zijn wezen in stand. De mens bestaat 
uit een stoffelijk lichaam en een onstoffelijke ziel en bezit geestelijke 
vermogens: verstand en vrije wil, waardoor hij in waardigheid boven 
alle andere wezens van deze aarde uitstijgt en een afbeeldsel is van 
God. De mens is geschapen, zoals de Schrift het uitdrukt, naar Gods 
beeld en gelijkenis. 
De eerste mensen waren geslachtelijk gedifferentieerd: als man en 
vrouw schiep God hen: eerst de man en uit de man de vrouw. Beiden 
kregen zij de opdracht om zich te vermenigvuldigen en de aarde te 
bevolken. Zij zouden de stamouders zijn van geheel het menselijk 
geslacht. Ze kregen ook de opdracht om over de aarde te heersen; 
alles was hun onderworpen en zij moesten dit alles gebruiken om 
een menswaardig leven te leiden. 

2. De mens is een schepsel. 

Zijn schepsel zijn, zijn afhankelijkheid in de totaliteit van zijn be
staan is de diepste grond, waarom de mens tot godsdienst verplicht is. 
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Terwijl de overige schepselen God loven door het loutere feit van 
hun bestaan, moet de mens, vanwege zijn redelijkheid en zijn geeste
lijke aard op positieve wijze van deze afhankelijkheid getuigenis af
leggen. 1) Hij is de kroon op de Schepping: al het andere dient slechts 
om hem er toe te brengen God te kennen en Hem lief te hebben en 
dit uiterlijk en innerlijk in acten tot uitdrukking te brengen. 
De mens is als het ware de mond van geheel de schepping om Gods 
lof te verkondigen: al het andere komt bij hem te samen, hij is als de 
sluitsteen van de geordend gebouwde wereldkathedraal. 
Heel de schepping en ook het wezen van de mens zelf getuigt, dat 
hij niet in zich zelf de verklaring vindt van zijn bestaan: hij is eindig, 
zijn lichaam is aan de destructieve krachten van de vergankelijkheid 
onderworpen. Alles wijst naar iets hogers, naar Iemand, Die al het 
geschapene trancendeert en in Wie alleen alles een verklaring vindt. 
Zo gezien is heel de schepping een uitnodiging van de goede God 
aan de mens om Hem te leren kennen, Hem te erkennen en te dienen 
als Heer en Meester. De Schepper spreekt als het ware door de zon, 
die Hij laat op- en ondergaan, door de seizoenen, die elkander regel
matig afwisselen, waardoor dieren en planten en mensen kunnen 
leven en zich kunnen ontwikkelen. 2) 
En juist door zijn geestelijke vermogens is de mens in staat, die bood
schap van God te begrijpen, om langs de ladder van de schepselen 
op te klimmen tot Hem, die daar de oorzaak van is. Aan God zal hij 
in liefdevolle erkenning gaarne zijn spontane liefde geven. 
Dat is de diepste betekenis van de godsdienst: het dienen van God, 
zoals ons Nederlandse woord het zo prachtig uitdrukt. 

3. Het geestelijk en stoffelijk beginsel in de mens verenigd tot één 
persoon. 

De mens bestaat uit een stoffelijk lichaam en een onsterfelijke ziel. 
Deze twee beginselen vormen niet een mengsel, neen, zij vormen een 
menselijke persoon, een eenheid en een enigheid. In vrije zelfbepaling 
beschikt de mens over zijn daden, hij is zich zelf, hij is een persoon, 
iemand die op zich staat. Hij is als zodanig onafhankelijk en bezit 
onvervreemdbare rechten, waardoor hij boven de gemeenschap staat. 
Juist dat sui juris zijn geeft de mens zijn waardigheid, zijn verhe
venheid, maar ook zijn eenzaamheid, die echter niet neerdrukkend is 
als de verlatenheid van de woestijn, maar een eenzaamheid, die een 
enigheid wordt. 
Geen twee personen zijn hetzelfde. Daarom zal alles, wat tot een 

Eersoon komt of alles wat van hem uitgaat een eigen karakter dragen 
et teken nl. van zijn persoonlijkheid. 

*) Wij nemen hier vele ideeën en formuleringen over van G. Bouritius S.C.J., 
Ecclesia Gentium. Een bijdrage tot de dogmatische fundering van de nood
zaak van aanpassing, H . M. 29 (1950), 65, 129. 

!!) Idee ontleend aan het artikel van A. Chavasse e.a.: Révélation de Dieu et 
Religion de l'homme. Les deux sources de l'histoire du salut, E.V. 4 (1952) 
275, 417. 
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Het is deze persoonlijkheid, die de grond vormt voor religiositeit. De 
mens staat als schepsel tegenover God, maar ieder mens is een per
soon: ik ben het die sta sta tegenover mijn Schepper: ik ben degene, 
die afhankelijk ben en dat moet erkennen. En al zullen we later zien 
dat die daden ook in gemeenschap gesteld moeten worden en dat er 
nog vele andere factoren in het spel zijn: het is in de grond der zaak 
de persoonlijke houding, die de graad van religiositeit van de gods
dienstige daad bepaalt. 
Het is ook het persoonlijke, het individuele in de mens, dat voor een 
groot gedeelte de verschillen verklaart, die we naast de overeenkom
sten op godsdienstig terrein tegenkomen. 
Veronderstel, dat een bepaald persoon, om welke redenen dan ook 
een eigen uitdrukkingswijze wenst van godsdienstig leven. Hij voelt 
zich sterk genoeg om zich van het traditionele gegeven in zijn volk 
of stam te distanciëren. Zo kan er een nieuwe vorm van godsdienst 
ontstaan. 
Heeft die persoon veel overwicht op anderen, zodat hij leerlingen 
rondom zich verzamelt, dan kan hij uitgroeien tot stichter van een 
nieuwe godsdienst. 
In het persoonlijke en individuele, dat bij elke mens wordt aange
troffen, menen wij de laatste grond te moeten zoeken voor de varië
teit in het godsdienstig leven van de mensheid. 

4. Verbondenheid door eenzelfde natuur. 

Uit de H. Schrift weten wij, dat alle mensen van hetzelfde stam-
ouderpaar afkomstig zijn. Dit is oorzaak, dat alle mensen een gelijk
soortige natuur bezitten. Het lijkt ons, dat we hier de laatste grond 
moeten zoeken voor het gemeenschappelijke, dat we in de verschil
lende godsdiensten tegenkomen. Het is overal de gelijkgeaarde mens, 
die aan godsdienst doet. 
Hier ook stuiten we op het fundament van dat bewustzijn van sterke 
lotsverbondenheid, dat we zo dikwijls in het religieuze vlak aan
treffen. De godsdienstige mens erkent, dat hij niet alleen als persoon, 
als individu, maar ook als familie of als stam- of volksgemeenschap 
(de uitbouw van de familie) afhankelijk is van allerlei factoren. Hier 
lijkt de ondergrond te liggen van de gemeenschappelijke viering van 
offerfeesten, van het optreden van huisvader, opperhoofd, of koning 
als priester van de godheid. 
De eenheid van afstamming, de sterke familieband geeft ook een aan
vaardbare verklaring voor de eerbied, die we overal voor de stam
ouders, voor de eerste koningen of keizers tegenkomen. Dit kan ook 
de ondergrond zijn, waarom men geboorte, huwelijk en dood met 
religieuze gebruiken omgeeft. Het gaat daar om het geheim van het 
leven, waar allen mee te maken hebben. 
In dezelfde gedachtengang worden ook de gebruiken begrijpelijk, die 
plaats vinden als de jongens en meisjes van de stam volwassen wor
den. Dan immers krijgen zij betekenis omdat zij de familie en de 
stam moeten voortzetten. 
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S. Heerser over de natuur. 

De mens heeft als opdracht gekregen voor zich zelf en zijn nage
slacht een bestaan op deze wereld te veroveren. In tegenstelling met 
het dier, dat uit instinct alle handelingen stelt, die nodig zijn voor 
eigen behoud en vooral voor de instandhouding van de soort, komt 
de mens als een hulpeloos wezen op de wereld. Maar hij bezit zijn 
geestelijke vermogens waarmee hij de natuur kan bedwingen en 
beheersen en aldus kan aanwenden om een bestaan te veroveren, dat 
in overeenstemming is met zijn menselijke waardigheid. 
We stellen vast, dat de mens zich verenigt in diverse gemeenschap
pen, waarin de verschillende personen door allerlei sociale en econo
mische banden met elkaar verbonden zijn. 
Alle leden van zo'n gemeenschap bouwen mee aan een cultuur, waar
onder we hier heel in het algemeen kunnen verstaan: de eigen karak
teristieke wijze, waarop aan het geheel van godsdienstige, sociale en 
economische eisen, die we in de gemeenschap aantreffen, wordt vol
daan. 
Cultuur is daarom aan de ene kant gebonden aan de lands- en klima
tologische omstandigheden, aan de kracht van de scheppers en de 
dragers van een cultuur, van de andere kant is zij ook het resultaat 
van de activiteit van de mens, die in vrije zelfbepaling en als het 
ware souverein de gegeven factoren op telkens andere wijze tot een 
bepaald cultureel geheel verbindt. 
Cultuur is een samengaan van gedetermineerd zijn vanwege de gege
ven situatie maar tevens van een vrij zijn. Hier raken we, menen we, 
aan de diepste grond van de verscheidenheid in cultuurpatroon, die 
we op de wereld aantreffen. 
We hebben dus door de mens te beschouwen als schepsel Gods 
getracht de mogelijkheden en driften te laten zien, welke in de men
selijke natuur verborgen liggen en die als fundament dienen voor de 
uitbouw van het menselijk bestaan. Deze zijn steeds onder de feite
lijke historische verwerkelijking aanwezig. 1) 

§ 2. VERHEFFING EN VAL VAN DE MENS. 

1. De mens als vriend van God: roeping tot het bovennatuurlijk 
leven. 

De mens, die als een gaaf geheel uit de hand van de Schepper voort
kwam is op andere wijze met nog grotere gaven en gunsten overla
den. Want God gaf hem niet alleen het natuurlijk, maar ook een 
bovennatuurlijk leven: het leven van de genade, waardoor het hem 
mogelijk was God met een liefde van vriendschap op aarde te dienen 
en Hem in het hiernamaals als een consequente uitbloei van de gratie 
van heiliging voor eeuwig van aangezicht tot aangezicht te aan
schouwen. 
Ook andere gunsten waren aan de eerste mensen gegeven, die we 

1) Verg. de passus uit „Quadragesimo anno", Denz. 2270. 
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samenvatten onder de naam van oorspronkelijke gerechtigheid. Zij 
waren vrij van ongeregelde begeerlijkheid, zij bezaten de onsterfe
lijkheid en de onlijdelijkheid. 
Het katholicisme leert verder, dat deze gaven niet aan de eerste men
sen alleen gegeven waren, maar dat zij ze ook ontvangen hadden 
voor hun nageslacht. 
Hier wordt de eenheid van het menselijk geslacht, die we boven al 
belicht hebben in verband met de gemeenschappelijke afstamming, 
weer duidelijk, zij het vanuit een andere gezichtshoek. 
Adam werd door God beschouwd als het hoofd van alle mensen. 
Daarom moeten wij, zoals St. Thomas zegt: „het totaal der mensen, 
die hun natuur van één stamvader ontvangen hebben, als één ge
meenschap of beter: als het éne lichaam van één mens opvatten. *) 

2. De zondeval. 
De eerste hoofdstukken van de Schrift verhalen ons verder, hoe 
Adam en Eva een gebod van God ontvingen, waaraan zij zich niet 
gehouden hebben. Zij overtraden het goddelijk voorschrift. De ge
volgen hiervan zijn groot geweest voor heel het menselijk geslacht. 
Want de bovenvermelde buitennatuurlijke gaven, waren aan de eer
ste mens niet gegeven als aan een apart op zich staand persoon, 
maar als het beginsel van geheel het menselijke geslacht, opdat zij 
van hem door afstamming over zouden gaan op alle nakomelingen. 2) 
Toen de eerste mens ze verloor door eigen schuld, gingen zij ook ver
loren voor geheel het nageslacht. 

3. Gevolgen van de zondeval. 
Wij volstaan hier met de gevolgen aan te stippen en zullen er verder
op gebruik van maken om de missie-idee te funderen en uit te leggen. 
a. Door de overtreding van Gods gebod werd de mens vijand van 
zijn Schepper. Uit eigen krachten was hij niet in staat voldoening te 
geven voor de belediging aan Gods majesteit aangedaan. 
b. Jedere nakomeling van Adam wordt met de erfzonde geboren, 
in een toestand van verwijderd zijn van God en niet in staat om uit 
eigen kracht aan het bovennatuurlijk leven deelachtig te worden. 
с Ook was voor geheel het nageslacht de gave van onsterfelijkheid, 
van vrij zijn van ongeregelde begeerlijkheid en van lijden verloren 
gegaan. 
d. Dit wil evenwel niet zeggen, dat handelingen, door de gevallen 
mens gesteld allemaal zondig zouden zijn. 
Dit laatste punt in de leer van de Kerk is voor ons onderwerp van 
groot belang. Immers daarmee staat of valt de mogelijkheid tot aan
passing, en vandaar de reden, die wij hebben om de inlevende hou
ding te bespreken en beoefenen. Vanwege zijn belang zullen we 
punt d. in een afzonderlijk nummer uitwerken. 

4 St. Thomas, De malo, q. 4, art. 1. Vertaling volgens Carl Feckes, Het 
mysterie der H. Kerk, vertaald door Pasch. J. van Kaathoven, O. Praem. 
Averbode, z. j . (1939), 37. 

2) Ver&. G. van Noort, De Deo Creatore, no. 194 Ь.; 198. 
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4. De menselijke natuur niet totaal bedorven. ) 

Doordat sommigen leerden 2) dat de oorspronkelijke gerechtigheid 
tot de natuur zelf behoorde, onderwezen zij ook consequent, dat 
na de zondeval de menselijke natuur totaal bedorven was en tot geen 
goed meer in staat. 
Hiertegenover heeft de Kerk altijd vastgehouden, dat de gevallen 
mens wel degelijk in staat is daden te stellen, die een natuurlijke 
goedheid bezitten. 
Dit is de basis voor de aanpassing op godsdienstig gebied. 
Zij die in deze kwestie een ander standpunt innemen, zullen ook 
tegenover niet-christelijke godsdiensten anders staan en in het gehele 
vraagstuk van de aanpassing een andere positie innemen. 
Uit de optimistische leer, dat de gevallen mens nog goede, hoewel 
niet verdienstelijke daden kan stellen, mogen we echter niet beslui
ten, dat de gevallen mens in een ideale staat verkeerd. Want op de 
eerste plaats is het hem zonder Gods genade onmogelijk de gehele 
natuurwet te onderhouden en vervolgens is het voor hem in die ge
vallen toestand moreel onmogelijk, zonder het licht van de Openba
ring tot een behoorlijke kennis te komen van de natuurlijke gods
dienstige waarheden. 3) 
Stemmen sommige leerstellingen ons optimistisch, ze geven toch geen 
reden tot grote opgetogenheid. En in deze laatste houding wordt 
men nog versterkt, als men zwart op wit in de Schrift leest en in de 
godsdienstgeschiedenis ziet tot welke afdwalingen en grove vergis
singen de mensheid op godsdienstig gebied gekomen is. 

ART. III. VERLOSSING EN HERSTEL IN CHRISTUS. 

God heeft de mens niet in de zonde laten voortleven, maar Hij heeft 
een Verlosser beloofd, Die voor alle mensen de verzoening met God 
tot stand zou brengen. 
Wij werken dit gegeven in dit artikel uit, omdat we hier de grond
slagen vinden van de missiegedachte. Op de fundamenten, die we nu 
leggen, zal naderhand de missionnaire visie gebouwd moeten worden. 

1) Dit aspect wordt in verband met de accommodatie belicht door de volgende 
auteurs: P. Charles S. J. in: Autour du problème de l'adaptation, Compte 
rendu de la 4e Semaine de Missiologie de Louvain (1926), 6. 
G. Bouritius S.C.J., a. art., 66. — Th. Tangelder M.S.C., Sacramenten en 
volksgebruiken. Een proeve van practische missieaanpassing, Bussum 1950. 
Joh. Thauren S.V.D., Die Akkommodation im katholischen Heiden-
apostolat, Münster in Westfalen, 1927, 18-19. — Alf. Väth S.J., Das Bild 
der Weltkirche, Hannover 1932, in zijn „Systematischer Teil". Juist in ver
band met de heidense godsdiensten: F. Jette: La valeur religieuse des reli
gions païennes, in: La valeur religieuse des religions païennes, Rapport de la 
3e semaine d'études missionnaires du Canada 1949, Quebec, 1950. 

*) Van Noort, De gratia Christi, no. 18; 121. 
*) Van Noort, a.w., no. 24; Van Noort, De vera religione, no. 22 en vgl. 
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§ 1. VOORBEREIDING OP DE KOMST VAN DE VERLOSSER. 

1. Gods heilswil. ' ) 

In geheel het Oude en Nieuwe Testament komt de gedachte naar 
voren, dat God het heil wil van alle mensen, niet alleen van de recht
vaardigen, maar ook van de zondaars, ook van de heidenen. 
We vinden dit ook voldoende uitgedrukt in de uitspraken van de 
Kerk, van de Vaders en theologen om het terecht: katholieke leer te 
kunnen noemen. Met voorliefde verwijzen we naar de tekst van 
1 Tim. 2, 5, welke de Kerk gebruikt heeft in het collectegebed van de 
Mis tot Voortplanting des Geloofs en die luidt: „Obsecro igitur pri-
num fieri obsecrationes pro omnibus hominibus... Hoc enim bonum 
est et acceptum coram salvatore nostro Deo, qui omnes homines vult 
salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire..." 
Prat merkt in zijn commentaar op deze plaats op, dat elke uitzonde
ring buitengesloten wordt, vanwege de nadruk van de zin en het 
herhalen (in de contekst) van het woord „omnes". '2) 

2. De uitvoering van Gods heilswil in het Oude Testament. 

Direct na de zondeval heeft God de mensheid een Verlosser beloofd. 
Gedurende een tijdvak van duizenden jaren heeft God de mensheid 
op die Verlosser voorbereid. Wij kunnen daarin een tweevoudig sta
dium onderscheiden: 
a. het tijdvak van de natuurwet. 
Hieronder verstaan we dat stadium, waarin door God niets positiefs 
bepaald was over de wijze, waarop de mens Hem eredienst moest 
betonen. ledere vorm van gebed, van offer of andere godsdienstige 
gebruiken, die niet in strijd waren met de natuurwet, waren op zich 
genomen geëigend om de mens tot God te brengen. Om in feite God 
aangenaam te zijn en invloed te hebben op het bereiken van de zalig
heid moest Gods genade er natuurlijk nog bij komen. De concrete 
uitdeling van die genade ontsnapt aan onze waarneming, maar de 
algemene heilswil van God indachtig en het feit, dat God niemand 
verlaat, tenzij Hij verlaten wordt, geven reden om hier optimistisch 
over te denken. 
b. het tijdvak van de mosaische wet. 3) 
Voor één volk is het stadium van de natuurwet opgeheven, lang voor 
de komst van Christus, nl. voor het Joodse volk. Aan Mozes heeft 
God geopenbaard op welke manier Hij door dit volk aanbeden wilde 
worden, welke offers Hem aangenaam waren en op welke wijze zij 
gebracht moesten worden. De wijze van eredienst werd door God op 
zeer nauwkeurig bepaalde manier vastgelegd. Door deze eredienst 

*) Sebastianus C.P., Gods heilswil, in: Jaarboek van het Werk genootschap 
van katholieke theologen in Nederland, Hilversum 1952, 29. 

г) Verg. Diet, de Theol. Cath., article: Volonte, door Α. Michel. De tekst van 
Prat wordt daar geciteerd Kol. 3358. 

3) Cf. het reeds geciteerde artikel van A. Chavasse e.a. in E.V. 
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werd de nadere voorbereiding getroffen voor de komst van de Ver
losser, Die immers uit dit volk voort zou komen. De Joodse eredienst 
was de voorafbeelding van de volmaakte Godsverheerlijking, die 
Christus zou brengen. 

§ 2. DE VERLOSSER EN ZIJN WERK. 

1. De geboren Middelaar. 1) 

Toen de volheid der tijden was aangebroken, heeft de tweede Per
soon van de Allerheiligste Drieëenheid de menselijke natuur aange
nomen in de schoot van de Moedermaagd Maria. Hier ligt het fun
dament van het Middelaarschap van de Mens Jezus Christus. 
„De geheimvolle leer der hypostatische vereniging verschaft aan de 
Mens Jezus Christus deze plaats in het midden." 2) De uitersten 
worden verenigd in een midden 3 ) ; het behoort tot het wezen van 
een midden, dat het van beide uitersten verwijderd is. 4) Christus nu, 
in zoverre Hij mens is, is van God verwijderd in natuur, en van de 
mensen in waardigheid van genade en glorie. 5) 
Op grond van de hypostatische vereniging bekleedt Christus ook de 
eerste plaats in de schepping: aan Zijn heerschappij is alles rechtens 
onderworpen. 6) Om dezelfde reden is Christus ook het middelpunt 
geworden van geheel de geschiedenis, alles is voortaan op Hem 
gericht. 
Zo ligt in de gebeurtenis der Menswording een volheid van geheimen 
besloten, waaraan missioloog en missionaris dikwijls een liefdevolle 
beschouwing moeten wijden. Dan zien we Christus weer voor ons 
als de algemene Middelaar, als het Middelpunt en de Koning, waar
aan ook de heidenen hun onderworpenheid moeten betuigen. 

2. Jezus Christus, Verlosser van geheel het menselijk geslacht. 

Toch mogen we niet in onze beschouwing stil blijven staan bij de 
Menswording alleen. Want door een geheimzinnig besluit van God 
werd de feitelijke Verlossing bewerkt aan het kruis. Toen heeft 
Christus aan God een oneindige voldoening geschonken voor onze 
zonden. Hij heeft de verzoening tussen God en de mensheid tot stand 
gebracht en voor ons het herstel van het leven der genade, d.i. van 
de bovennatuurlijke vriendschap met God verdiend. 
Zeker, de buitennatuurlijke gaven, die aan Adam geschonken waren, 
zijn niet hersteld. Maar Christus dood heeft ons sterven verzacht, 
omdat het een overgang wordt naar een beter leven en Zijn Verrij
zenis voor ons het onderpand is, dat ook ons lichaam met heerlijke 
eigenschappen zal toegerust worden. 

*) Carl Feckes, a.w., 50 en vgl. 
2) ibidem, 52-53. 
3) S. Thomas, S. Th., q. XXVI, art. 1. c , Vert. P. J. van Kaathoven. 
4) S. Thomas, S. Th., q. XXVI, art. 2. с 
5 ) ibidem. Vert. P. J. van Kaathoven. 
e ) Pius XI, Quas Primas, 11 Dec. 1925, Ecclesia Docens, Hilversum 1940, 

no. 19, 23. 
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Alle mensen van alle tijden kunnen hun heil slechts bewerken langs 
en door Christus: Hij is de énige Middelaar voor allen en voor altijd. 
En in dit geloofsgegeven ligt het diepste fundament van de missie-
arbeid. Omdat er maar één weg ter zaligheid is, trekt de missionaris 
uit om deze weg te prediken en te verkondigen. — Maar nog meer 
aspecten liggen er in het Verlossingsgebeuren voor ons besloten. 
Omdat Christus de enige Middelaar is, zullen alle religieuze daden 
van de mensen alleen dan aangenaam zijn aan God, als zij gaan langs 
Hem. Christus is de mond en het instrument, waarlangs heel de 
schepping God een aangename en passende hulde kan brengen. 
Zijn dood was bovendien een offerdood. Zelf was Hij priester en 
slachtoffer tegelijk. Dit kruisoffer is het enige offer van de nieuwe 
Wet. Alle andere zijn afgeschaft. Welke offers in andere godsdien
sten ook worden gebracht: zij zijn niet bij machte God eer te bewijzen 
en verzoening voor de mens te bewerken. 1) 

3. Jezus, stichter van de Kerk. 

Ten einde Zijn werk op aarde voort te zetten en de vruchten van de 
Verlossing op alle mensen toe te passen, heeft Jezus tijdens Zijn open
baar leven de stichting van de Kerk voorbereid door te onderrichten 
en Zijn wetten te geven. Aan het kruis is de Kerk effectief tot stand 
gekomen en door de nederdaling van de H. Geest is de Kerk op het 
Pinksterfeest gepromulgeerd. 2) 
We kunnen de gehele taak van Christus op aarde aldus samenvatten: 
Hij is gekomen als Priester om ons door Zijn Offer te verlossen, als 
Leraar om ons te onderrichten over de weg naar de hemel, als Koning 
om de wetten uit te vaardigen, die in Zijn Rijk onderhouden moeten 
worden. Deze drievoudige taak zet de Kerk in Christus' naam voort. 
Aan de Kerk heeft Christus alle middelen gegeven om de mensen tot 
de verlossing te brengen en daarom is zij heilsinstituut. 
Aan haar heeft Christus ook het Misoffer nagelaten, dat hetzelfde 
is als het kruisoffer en niets aan de enigheid daarvan afdoet, zodat 
thans de mens alleen door de Kerk aan God de verschuldigde eer 
kan brengen. Zo is de Kerk ook het aangewezen instituut om 
de juiste Godsverering tot stand te brengen. 
De Kerk is dus: de enige door God gewilde religie. Door haar alleen 
wordt het heil bewerkt, door haar alleen ware eer aan God gebracht. 

§ 3. DE VOORTZETTING VAN CHRISTUS' WERK TOT HET EINDE 
DER TIJDEN. 

De verschillende punten, welke wij in het vorige nummer compact 
hebben weergegeven, willen wij hier nader uitwerken. 
Als resultaat van de tot nu toe gehouden beschouwingen hebben we 
reeds twee fundamentele gegevens voor de missiearbeid gevonden : 

1) Zie de opmerking, welke Vroklage maakt naar aanleiding van dit geloofs
gegeven, a.w., 26. 

2) Zie de Encycliek: „Mystici Corporis" van 29 Juni 1943. 

81 



a. God wil het heil van alle mensen. 
b. Alle mensen moeten hun heil bewerken in Jezus Christus. 
In deze derde paragraaf werken we de derde fundamentele stelling 
uit : 
с God wil, dat wij ons heil bewerken in de Kerk. 
1. Het mysterie van de Kerk. 1 ) 
De beste manier om het geheim van de Kerk aan te geven is te spre
ken van het Mystieke Lichaam van Christus. 
Met deze definitie van de Kerk geven wij die werkelijkheid aan, 
waarin de gelovigen op zo'n manier met elkander verbonden zijn — 
zonder hun zelfstandigheid te verliezen — dat die verbinding inniger 
is dan die van een physiek of een moreel lichaam. 
De verbinding van dat Lichaam met Christus, het Hoofd, is even
eens zo innig, dat onafgebroken overleveringen leren, dat de godde
lijke Verlosser met zijn maatschappelijk Lichaam slechts één enkele 
mystieke persoon vormt, of zoals Augustinus het uitdrukt: de gehele 
Christus. 
Omdat de Kerk een lichaam is, hebben alle leden er hun eigen plaats 
en hun eigen functie, er is een organische en hiërarchische opbouw. 
Omdat de Kerk een lichaam is, bezit zij een zichtbaar aspect. De in
wendige eenheid treedt naar buiten in de zichtbare hiërarchie, welke 
in Christus' naam de Kerk bestuurt. Die eenheid is gefundeerd op de 
rots, die Petrus is, en blijkt ook uit de eenheid van geloof, van belij
denis, van de sacramenten en het éne offer. 
Leden van deze Kerk zijn degenen, die bij haar zijn ingelijfd door 
het Doopsel, die het geloof aanvaarden en niet van de uiterlijke ge
meenschap zijn losgeraakt of buitengesloten. 
Het is deze gemeenschap, die met uitsluiting van alle andere de taak 
van Christus op aarde voortzet. 
De Kerk is voor alle volkeren priester, leraar en koning, door de uit
oefening van haar heiligende, onderwijzende en leidende taak en zo 
brengt ze allen naar het grote doel: Gods glorie en het eeuwig geluk 
van de mensen. 
De Kerk is de verschijning van Christus op aarde om te verlossen 
en te verheerlijken. Volgens dit laatste aspect is zij de mond en het 
instrument van al het geschapene, omdat heel de Godsverheerlijking 
der schepping uitsluitend en volmaakt door haar geschiedt. 2) 
In de Kerk ook wordt de natuurlijke verbondenheid der volkeren 
door gemeenschappelijke afstamming tot de bovennatuurlijke ver
bondenheid van het Mystieke Lichaam. Deze laatste eenheid wordt 
niet bewerkt door een natuurlijk beginsel, maar door een beginsel 
van hemelse orde, ja in zich zelf volstrekt oneindig en ongeschapen: 
het is nl. de goddelijke Geest, Die, zoals Thomas zegt: één en dezelf
de geheel de Kerk vervult en één maakt. 3) 
*) Zie: Mystici Corporis voor de gehele volgende uiteenzetting. 
2) Aldus G. Bouritius S.C.J., a. art. 74. 
a) Encycliek „Mystici Corporis", Nederl. Vertaling, Tipografia Poliglotta Va

ticana, 1943, 35. De tekst van St. Thomas: De Ventate, q. 29, art. 4. с 
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2. Eigenschappen van de Kerk. 

a. haar enigheid. 
Juist vanwege het innige verband met het Hoofd Christus, een band, 
die we slechts met het beeld van een lichaam, van bruid, van wijn
stok en ranken, nader kunnen aangeven, is de enigheid van de Kerk 
vanzelf gegeven. 1) 
Zij alleen ontvangt van Christus de volheid aan genaden, die nodig 
zijn om de mens tot God te brengen. Naast haar is er niemand, die 
met die taak en zending belast is. 2) 
b. haar eenheid. 
In deze enigheid ligt vanzelf een sterke eenheid besloten. Omdat de 
Kerk één lichaam is, moet zij ook één zijn, en dan is tevens mede 
gegeven, dat er geen sprake is van eenvormigheid, maar dat er in de 
eenheid een rijke schakering zal bestaan, waaruit het ene geheel is 
opgebouwd, 
с haar algemeenheid. 

Het is aan deze eigenschap van de Kerk, dat missioloog en missiona
ris bij voorkeur hun aandacht wijden, omdat hierin heel het missie
werk vervat ligt. Hier vinden we alle elementen terug, die de rijk
dom van de missiegeest uitmaken, de inhoud van de missie-idee bepa
len en tevens treffen we hier de diepste motieven voor een altijd
durende werkzaamheid aan de uitbreiding van de katholieke Kerk 
over geheel de wereld, opdat Zij waarlijk worde de oecumene. Hierin 
ook ligt een reden om deze eigenschap uitvoeriger in een afzonder
lijke paragraaf te bespreken. 

ART. IV. DE GROEI VAN DE KERK : MISSIEWERK. 
§ 1. DE ALGEMEENHEID VAN DE KERK. 3) 

/. Fundamenten. 

De algemeenheid van de Kerk berust op twee fundamenten. Het ene 
fundament is de mogelijkheid, die alle leden van het menselijk ge
slacht bezitten om tot de Kerk toe te treden. Christus is immers het 
Hoofd van alle mensen, maar in verschillende graad: Hij is het van 
degenen, die actueel tot de Kerk behoren, maar Hij is het ook van 
degenen, die nog de mogelijkheid hebben tot het Lichaam van de 
Kerk toe te treden. 4 ) Zij brengen hun vrije wil aan, waardoor zij 
met Gods genade kunnen meewerken, zij dragen ook geheel hun 
mens-zijn aan, waardoor ieder op eigen wijze — natuurlijk altijd in 
overeenstemming met Gods wetten — de godsdienst in zijn leven 

!) Carl Feckes, a.w., 280-281. 
2) Verg.: Ollegarius Domínguez O.M.I., Theologia adaptationis et praxis mis

sionaria, Sc. M.A., 69. 
я) Voor de volgende uiteenzetting maakten we naast de reeds geciteerde wer

ken van Feckes, Domínguez ook gebruik van het artikel: Catholicité door 
Yves Congar in: Catholicisme. Hier-Aujourd' hui-Demain, sous la direction 
de G. Jacquemet, Paris. 

4) St. Thomas, Summa Theol., p. III, q. 8, a. 3. — Verg. Feckes, a.w. 46. 
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kan inbouwen. Toch is dit slechts het secundaire fundament van de 
algemeenheid. 
Het voornaamste fundament is de volheid van genademiddelen, de 
volheid van leven, de volheid van verlossing, die de Kerk bezit en 
die zij ontvangen heeft van haar Hoofd, Christus. 
Onze uiteenzetting samenvattend, besluiten we als volgt: Omdat de 
Kerk één en énig is, moet zij noodzakelijkerwijze bestemd zijn voor 
alle mensen en die bestemming is mogelijk op grond van de volheid, 
die de Kerk bezit en op grond van de mogelijkheid, die in elke mens 
ligt om tot de Kerk van Christus toe te treden. De eigenschap nu 
waardoor de Kerk, als enig door God gewilde weg naar de hemel 
bestemd is voor alle volkeren, noemen wij: de algemeenheid van de 
Kerk. 
Die Kerk is bestemd voor alle mensen, maar ook voor al het mense
lijke. Met deze laatste formulering bedoelen we, dat juist gezien het 
feit, dat de Kerk zich richt tot de concrete mens, er geen enkel men
selijk gebied mag zijn, waar zij haar heiligende invloed niet uit
oefent. En zo mogen we zeggen, dat zij ook bestemd is om al de 
waarden, die in het geslacht van de eerste Adam besloten liggen om 
te vormen, op hoger plan te brengen en ze zodoende te onderwerpen 
aan het gezag en de genadeinvloed van de tweede Adam, Christus. 
Toch zouden we de eigenschap van algemeenheid niet volledig be
schreven hebben zo we alleen bij het nu aangegeven aspect bleven 
stil staan. De algemeenheid van de Kerk moeten we niet alleen zien 
als een bestemd zijn, maar ook als een actueel werken om die bestem
ming in feite te verwezenlijken. Immers als de Kerk dit niet zou 
bewerken, verloochende zij haar wezen. We kunnen naast de arbeid 
aan de uitbloei, ook nog de eindterm van het werk onderscheiden: het 
volgroeid zijn. 
Om dit concreet voor ogen te stellen, moeten we ons weer de waar
heid herinneren, dat de Kerk een Lichaam is. 
Zoals een menselijk lichaam groeikracht bezit en groter wordt door 
nieuwe stoffen te assimileren, zo breidt het Mystieke Lichaam, de 
Kerk, zich uit door de van Christus ontvangen kracht. Intensief en 
extensief heiligt zij alles en allen, die voor haar invloed toegankelijk 
zijn en plaatst alles en allen op de weg, die leidt tot God. 
De groei zal dan ook plaats vinden overeenkomstig de natuur van 
de Kerk, op een wijze, die past bij het Mystieke Lichaam. Dit onder
werp is voor ons werk van zulk belang, dat wij dit onder een apart 
hoofd uit zullen werken. 

2. Kenmerken van de groei van de Kerk. 

We kunnen in de Kerk een intensieve en een extensieve groei onder
scheiden. Onder intensieve groei verstaan we, dat de leden van de 
Kerk steeds ontvankelijker worden voor, steeds meer onderworpen 
aan de werking van Gods genade of, om het in een korte formulering 
uit te drukken, dat zij steeds volwaardiger en beter lid worden van 
het Mystieke Lichaam van Christus. 
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Maar voor ons is de extensieve groei van de Kerk van meer belang. 
Onder extensieve groei verstaan we, dat er steeds nieuwe leden tot 
de Kerk toetreden, zodat zij numeriek groeit. 
Om deze uitbouw van de Kerk duidelijker voor ogen te stellen, gaan 
we ervan uit, dat de Kerk naar haar uitwendig aspect een maat
schappelijk lichaam is, met gezag, uitgeoefend door de kerkelijke 
hiërarchie, d.i. de Paus en de met hem in vereniging levende bis
schoppen, met leden, die aan dit gezag gehoorzamen en die innerlijk 
en uiterlijk met elkaar verbonden zijn, zodat we kunnen zeggen, dat 
de Kerk de vereniging is van alle gelovigen. 
Omdat de leden van de Kerk mensen zijn, mensen van vlees en 
bloed, zal ook de Kerk gebonden zijn aan de omstandigheden, waarin 
die mensen leven. 
Op de eerste plaats is zij daarom gebonden aan de historie. Onbewo
gen in haar heiligheid, kan zij in haar leden een tijd van depressie 
of van grote vurigheid meemaken. Haar uiterlijke vormen zullen be
ïnvloed worden door het milieu, waarin haar leden leven. In haar 
wetgeving, haar liturgie, haar theologie zal men de sporen kunnen 
nawijzen van de verschillende culturen temidden waarvan de Kerk 
haar zending vervuld heeft. 
Geniale en heilige mensen zullen lange tijd hun invloed doen gelden 
op theologisch of juridisch gebied. 
Er kunnen ook fouten gemaakt worden bij bestuursmaatregelen. 
Het tweede kenmerk is, dat de Kerk gebonden is aan plaats. 
Omdat de leden een stoffelijk lichaam bezitten, dat aan ruimte 
gebonden is blijft ook de Kerk aan plaats gebonden. Dit heeft tot 
gevolg, dat zij in een bepaalde streek wel aanwezig is, in een andere 
niet. 
Gezien het feit nu, dat de mensen over de aarde verspreid wonen, 
zal ook de uitbreiding van de Kerk een spatiaal karakter dragen. 
Zodoende kan het gebeuren, dat de Kerk ergens aanwezig geweest is 
en nu daar niet meer bestaat, dat zij ergens nog niet is en er dus nog 
gevestigd kan worden. 
Het derde kenmerk van de extensieve uitgroei van de Kerk is, dat de 
Kerk op een bepaalde plaats naar haar zichtbaar aspect in meerdere 
of mindere mate volledig aanwezig kan zijn. Volledig is de Kerk 
ergens gevestigd, wanneer er een zelfstandige christenheid is 
gevormd, waarin het volledig christelijk leven en het streven naar de 
volmaaktheid zich kan ontplooien. Dan moeten jongelui er zich kun
nen verenigen in een christelijk huwelijk en zij die de evangelische 
raden willen onderhouden moeten gelegenheid hebben zich aan te 
sluiten hetzij bij een actieve, hetzij bij een contemplatieve klooster-
instelling of bij een instituut van z.g. gemengd leven. Dan zullen er 
priesters gewijd worden uit het eigen volk en moeten er vooral bis
schoppen uit de inheemse bevolking aan het hoofd van de kerken 
staan, om die krachtens goddelijke zending (in vereniging met de 
Paus) te besturen. 
Tenslotte zal de Kerk dan alleen naar haar uiterlijk aspect krachtig 
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in een bepaald land gevestigd zijn, als de gelovigen ook in het maat
schappelijk leven hun katholieke overtuiging kunnen beleven en mag 
het in het algemeen niet vereist zijn, dat men de deugd in heldhaftige 
graad moet beoefenen om katholiek te blijven. 

§ 2. HET MISSIEWERK. 

1. Beschrijving van missie. 

Zo komen we na al het voorgaande tot het besluit, dat er altijd in de 
katholieke Kerk een actuele drang naar uitbreiding zal zijn om zich 
overal ter wereld te vestigen nl. daar, waar zij naar haar uitwendig 
aspect nog niet volledig aanwezig is. 
Deze activiteit, welke men thans betitelt als missie, heeft in de loop 
der tijden andere namen gedragen. 1) We kunnen missie omschrijven 
als: kerkplanting. Deze bepaling is verkregen uit de volledige, con
crete beschouwing van het Mystieke Lichaam van Christus. Aan deze 
definitie beantwoord een feitelijk, een ontologisch gegeven, dat nooit 
zal verdwijnen, omdat het inhaerent is aan de Kerk, zolang deze zich 
nog niet in feite tot aan de uiteinden der wereld verbreid heeft. In 
deze zin is het een onveranderlijk gegeven; de Kerk moet altijd 
geplant worden daar waar zij nog niet is. 
Met deze bepaling van missie voor ogen kan men ook een duidelijke 
scheidingslijn trekken tussen het bekeringswerk in een land, waar 
de Kerk reeds gevestigd is naar haar uiterlijk aspect en daar waar 
dit nog niet het geval is. 
Hieruit trekken we de conclusie, dat de missie een onderdeel is van 
het apostolaat. Dit laatste kunnen we onderscheiden in: 
a. inwendig apostolaat: het werk onder de gelovigen. 
b. uitwendig apostolaat: het werk onder de niet-katholieken. 
Deze uitwendige apostolaatsvormen zullen soms het aspect dragen 
van kerkplanting, d.i. missie, soms zal het alleen een steviger vestigen 
zijn van de reeds geplante Kerk onder alle bevolkingsgroepen. Dit 
heet geen missiewerk meer, maar b.v. binnenlands apostolaat of 
bekeringswerk. 

2. Bezwaren tegen onze stelling. 
Sommige auteurs (o.a. Seumois) zijn van mening, dat het enige stand
punt om het object van de missiearbeid aan te geven en ook om de 
inhoud van het idee missie te bepalen het kerkrechtelijke is. 
„Ce n'est pas théologiquement mais juridiquement ou canoniquement 
que l'on parviendra à fixer l'extension précise du concept missionnaire 
et par conséquent de l'étude missionnaire qu'appelé ce concept." 1) 
Wij kunnen deze mening niet delen. Ten eerste niet, omdat men dan 
aan een bepaalde wetenschap een vrij onvast studieobject geeft. Ten 
tweede omdat we van mening zijn, dat missie wel degelijk een dog
matisch gegeven is, een activiteit in de Kerk, die vanuit het wezen en 
1) Verg. M. A. Nauwelaars C.I.C.M., Over het theologisch begrip „missie", 

H.M. 25 (1946) 8. 
2) Seumois, Vers une définition etc. N.Z.M. 1947, 175, voetnota 64. 
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de eigenschappen der Kerk naar haar inwendige natuur bepaald en 
omschreven kan worden. Missie is niet een veranderlijke grootheid, 
maar een gegeven, dat vanwege de ontologische structuur van de 
Kerk geheel en al bepaald is. Tenslotte wijzen we de stelling van 
Seumois af, omdat het canoniek recht niet ten doel heeft een inte
grale en essentiële definitie te geven van een zaak, maar een handige 
en bruikbare omschrijving. Het canoniek recht baseert zich op uiter
lijke en dikwijls variërende criteria vanwege zijn doel: de admini
stratieve orde te regelen. Aldus drukt Jetté het zeer duidelijk uit, 
met wiens inzicht wij ons verenigen. 1) 

3. Volledige omschrijving van missie. 
Missie is dat gedeelte van het apostolaatswerk van de Kerk, dat de 
planting van de Kerk beoogt daar, waar zij nog niet gevestigd is. 
Het naaste doel is door de planting van de Kerk de kerstening 
van de niet-katholieken, zowel in hun individueel leven als in hun 
gemeenschapsleven, zoals dat tot uiting komt in hun economische, 
sociale en politieke bindingen, te bewerken. 
Het verwijderde doel is de eer van God en het heil van de mensen. 
Object van de missiearbeid zijn dus: alle niet-katholieken, onder wie 
de Kerk nog niet gesticht is. Subject van de missieactie is: de Kerk, 
d.w.z. op de eerste plaats de Paus en de bisschoppen, de uitgezonden 
priesters, kloosterlingen en leken en tenslotte alle gelovigen. 
Maar voor elke categorie geldt deze beperking: overeenkomstig hun 
plaats en functie in de Kerk. 
Het missiewerk heeft als naaste fundament de wezenseigenschap van 
katholiciteit. Als verwijderd fundament de liefde, waarmee de Geest 
de gehele Kerk bezielt. 2) 

ART. V. HET VRAAGSTUK VAN DE GODSDIENSTIGE AANPASSING. 

Nu wij de pretentie van de katholieke Kerk: de enige door God ge
wilde godsdienst te zijn hebben gerechtvaardigd en gefundeerd, gaan 
wij hier in op een vraagstuk, dat noodzakelijkerwijze uit de missie
taak van de Kerk voortvloeit. Hoe moet de houding zijn van de 
Kerk tegenover de reeds bestaande godsdiensten? Dit vraagstuk kan 
men in het algemeen betitelen met de naam: het probleem van de 
godsdienstige aanpassing. In dit artikel zullen wij daarvan verschil
lende aspecten bespreken. 

§ 1. HET ONTSTAAN VAN HET VRAAGSTUK. 
Het vraagstuk van de aanpassing ontstaat, doordat een concreet ge
groeide Kerk komt te staan tegenover een gevormde cultuur. 

1. Van de kant van de Kerk. 
Als we de Kerk beschouwen, dan kunnen wij aan allerlei uitingen 
zien, dat zij een geschiedenis van 20 eeuwen achter zich heeft. In haar 
liturgische jaarkring b.v. treffen we feestdagen aan, die oorspronke-

*) Jetté, a.w., 32. 
2) Zie het werk van de Lubac, Le fondement théologique des missions. 
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lijk een kerstening betekenen van romeins-heidense feesten. In de ere
dienst vinden we invloeden terug van het joods milieu, waarin de 
Kerk ontstaan is. Heeft de gebedsdienst van de synagoge geen sporen 
achtergelaten in onze voormis? Bij andere plechtigheden zien we 
romeinse soberheid naast gallische overdaad of de stiptheid en tot 
formalisme neigende invloed van het Byzantijnse hofceremonieel. 
Zonder de achtergrond van platonisme of aristotelisme zouden we 
verschillende constructies van de katholieke theologie niet begrijpen. 
In het kerkelijk wetboek zijn sporen aan te wijzen van Romeins of 
Germaans recht. 
In haar uiterlijk voorkomen vertoont de Kerk dus invloeden van de 
beschavingen waaronder zij geleefd heeft. Sommige van deze gebrui
ken kunnen vreemd en zelfs weerzinwekkend zijn voor mensen, die 
tot andere cultuurkringen behoren. Denken wij bv. aan het gebruik 
van speeksel bij het Doopsel, aan het zalven van de voeten bij het 
Oliesel, dat resp. in Indie en China zulke weerstand heeft opgeroe
pen. 
In de ogen van de inheemsen is de Kerk een van de vele godsdiensten, 
die vanuit Europa of Amerika wordt ingevoerd, een van de instel
lingen, die strijd voert om zoveel mogelijk adepten te winnen. 
Daarbij komt ook nog, dat de dragers van de blijde boodschap dik
wijls tot een koloniserende natie behoren. Dit heeft tot gevolg, dat 
het katholicisme doorgaat voor de religie van de veroveraars en niet 
gezien wordt als een universele godsdienst, die alle rassen en volke
ren transcendeert. 
De inheemsen zien tenslotte de Kerk als een instituut, dat sommige 
voorvaderlijke gewoonten komt vernietigen, dat een wig drijft in de 
bestaande cultuur. De religieuze functionarissen van de oude gods
dienst bemerken, dat de missionaris een invloedrijke plaats begint in 
te nemen, hetgeen niet strookt met hun belangen. Daarin moet o.a. 
een kiem van geheim of openlijk verzet tegen de evangelieprediking 
gezocht worden. 

2. Van de kant van de inheemse godsdienst. 

Aan de andere kant staat de inheemse godsdienst, die hoewel er goe
de gebruiken in aanwezig zullen zijn, de aanhangers ook brengt tot 
riten en gewoonten, welke in de ogen van de missionarissen afschu
welijk zijn, omdat ze totaal niet stroken met de menselijke waardig
heid. De godsdienst kan een verkeerde leer bezitten, waardoor de 
inheemsen tot harde egoïsten worden, tot mensen, die de vrouw niet 
eerbiedigen, slaven behandelen als vee en zich aan allerlei uitspat
tingen overgeven. Ook al houden we er rekening mee, dat de mis
sionaris cultuurgebonden is, hetgeen invloed heeft op zijn oordeel 
over de waarde van die bepaalde inheemse religie, toch mogen we 
nooit uit het oog verliezen, dat de zwarte kanten van een heidense 
godsdienst werkelijkheid zijn, die een strenge beoordeling begrijpelijk 
maakt en ook rechtvaardigt. 
Ondanks deze afstanden tussen beide termen, moeten de twee uiter-
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sten: Kerk en volk met elkander in contact gebracht worden, moet 
er uit de aanwezige waarden iets nieuws groeien, dat gevormd en 
beïnvloed is door het bovennatuurlijke levensbeginsel van het katho
licisme. 
Zo ontstaat het probleem van de accommodatie, hetwelk dus de vraag 
inhoudt op welke manier wij de inheemse godsdienst tegemoet zullen 
treden, om de botsingen tot een minimum te beperken en een gelei
delijke groei naar een inheemse Kerk mogelijk te maken. 

§ 2. DEFINITIE EN VERDELING VAN DE AANPASSING. 

1. Definitie. *) 

Een eerste facet, dat in een definitie van de aanpassing tot uiting 
moet komen is, dat de accommodatie als resultaat moet opleveren: 
een eigen inheemse Kerk. De Kerk moet ingroeien in een cultuur en 
het goede daarvan overnemen. De cultuur moet zich openstellen voor 
de nieuwe rijkdommen, die de Kerk aanbrengt. Tussen beide termen 
moet dus een zekere eenheid tot stand gebracht worden. Daarom lijkt 
het formele van de aanpassing te liggen in het overbruggen van de 
tegenstellingen. 
Sommigen (b.v. Tangelder) gebruiken het woord: verzachten van 
tegenstellingen, om het formele element van de aanpassing aan te 
geven. 
Ons echter lijkt deze terminologie minder goed, omdat we er niet dat 
idee van „streven naar één worden", waarop de aanpassing toch 
gericht moet zijn, in terug vinden. 
Nu valt het evenwel op, dat in de missiologie het meest de nadruk 
gelegd wordt op aanpassing van de Kerk uit. Dit moeten we aldus 
verklaren, dat het juist de missie is, die de inheemse beschaving met 
liefde en eerbied tegemoet wil treden en daarom aanleiding tot wrij
ving zoveel mogelijk zal vermijden. 
Dit tegemoet treden bereikt de Kerk op twee manieren, n.l. door 
elementen van de inheemse beschaving op te nemen (adoptie) en in 
haar uiterlijke verschijningsvorm zekere tegenstellingen te verzach
ten (adaptatie). 
Theoretisch gesproken willen wij tevens de mogelijkheid openlaten 
voor de Kerk zich ook in de formulering van haar leer aan de men
taliteit van een bepaald volk aan te passen. 2) Want dit aspect moe-

1) Buiten de reeds opgegeven literatuur over de aanpassing, vermelden we hier 
nog: G. Voss, Adaptation missionnaire. Etude de son histoire, de sa théolo
gie et de sa nécessité actuelle, R.M., 1947, II, 65. 
Th. Ohm, Neuer Wein in neuen Schläuchen, A.M., 1948, 20. 
J. Mulder S.J., Een schets over aanpassing, B.U.J., 1949, 25. 
Tempels O.F.M., La christianisation des philosophies païennes, Anvers, z.j. 
Α. Busch S.J., Voorzichtigheid in aanpassing, I.M., 1951, 57. 
M. van den Bereken S.J., Enkele gedachten over aanpassing, H.M., 31 
(1952) 55. 

2 ) C. Louws C.M., De Encycliek „Humani Generis" en de Missie, H.M., 30 
(1951) 129. 
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ten we ook tot het accommodatie-begrip rekenen. 
Of dit in de praktijk inderdaad uitgevoerd moet worden, is een 
kwestie die behandeld moet worden volgens de richtlijnen van de 
prudentie. 
Het schijnt ons toe, dat sommige auteurs zich in hun bepaling van 
accommodatie laten beïnvloeden door moeilijkheden, die zij in de fei
telijke missiearbeid tegenkomen, met het gevolg, dat zij een onvolle
dig beeld van de accommodatie ontwerpen. Om dit te voorkomen wil
len wij hier ten zeerste het onderscheid tussen de theorie en de prak
tijk van de aanpassing benadrukken. Tenslotte mogen wij de accom
modatie niet zien als een kwestie van tactiek, waarvan gebruik 
gemaakt wordt om een zo groot mogelijk resultaat bij de missiearbeid 
te bereiken. Dit lijkt ons een verkeerde instelling. 
Accommodatie is een integrerend deel van het missiewerk, omdat het 
berust op een plicht en op een recht. Wij zien in de accommodatie een 
groeiproces. Aan de ene kant staat de Kerk, die volgens het heilsplan 
van God alle volkeren met hun goede eigenschappen en waarden tot 
zich moet trekken. Anderzijds staat een concrete cultuur met goede, 
slechte en neutrale elementen waaraan de Kerk een nieuw boven
natuurlijk beginsel komt brengen, waarvan deze beschaving door
drongen moet worden. Als resultaat van het groeiproces ontstaat er 
een „tertium quid", een christelijke cultuur, met een Japans, Indisch 
of Chinees uiterlijk. Aanpassing lijkt ons daarom in de diepste grond 
een eeuwigdurend proces, dat altijd voortduurt omdat steeds opnieuw 
het bovennatuurlijke in het natuurlijke moet doordringen, steeds op
nieuw het bovennatuurlijke in het natuurlijke moet geïncarneerd 
worden. 
Alle facetten, die volgens onze mening in een definitie van aanpas
sing aanwezig moeten zijn, treffen we aan in de bepaling van M. v. 
d. Bereken S.J. (die zich bewust beperkt tot een definitie in missiolo-
gische zin), welke als volgt luidt: aanpassing is een modificatie van 
de vorm, waarin het genadeplan van God verwerkelijkt wordt, met 
het oog op de gesteltenissen van het te kerstenen volk, opdat daar
door het genadeplan van God zo volledig mogelijk in een levende 
eenheid in dit volk tot uiting kan komen. 

2. Verdeling van de aanpassing. 
Met Tangelder kan men opmerken, dat er zoveel terreinen van aan
passing zijn, als er levensgebieden bestaan. Om echter enig inzicht 
daarin te verkrijgen geven we hier een verdeling van aanpassing, 
voor zover dat voor ons werk nuttig is. De eerste grote verdeling die 
we kunnen maken is die in 

a. persoonlijke aanpassing; 
b. zakelijke aanpassing. 

Onder persoonlijke accommodatie verstaan we die daden, welke de 
geloofsverkondiger moet stellen om zich aan te passen aan mentali
teit, kleding, levenswijze, gewoonten, gebruiken etc. van het te beke
ren volk. 
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Onder zakelijke aanpassing verstaan we het ineengroeien van de 
elementen door de Kerk gebracht met die welke reeds in het te ker
stenen volk aanwezig zijn. Aan de kant van de Kerk heeft dit 
betrekking op de uitdrukking en de voorstellingswijze van de leer, 
van haar gewoonten en gebruiken, van haar voorschriften etc. Van 
het inheemse volk uit betreft het bv. het verzaken aan heidense instel
lingen en het aannemen van christelijke levensgewoonten etc. 
Deze zakelijke aanpassing kan men weer onderverdelen in verschil
lende punten. Wij volstaan hier met een omschrijving van de gods
dienstige aanpassing. Godsdienstige accommodatie ( = adoptie en adap
tatie èn aan de kant van de Kerk èn aan de kant van het te bekeren 
volk) is het geheel van handelingen, welke veroorzaakt worden door 
de eigen houding van een inheemse cultuur en de dragers daarvan 
tegenover God of de godheid. 

§ 3. DE MOGELIJKHEID TOT ACCOMMODATIE. 

1. Van de kant van de Kerk. 

Zoals we reeds betoogd hebben, is de Kerk een bovennatuurlijke in
stelling, die al het natuurlijke transcendeert. Zij sluit aan bij de 
natuur van de mens, is er in deze zin aan gebonden. We kunnen ech
ter niet zeggen, dat zij aan een bepaalde vormgeving van het natuur
lijk leven, in casu een nauw omschreven cultuur gebonden is. 1) Im
mers de doelstelling van de Kerk ligt op een geheel ander terrein. Zij 
brengt de mens tot God en God tot de mens. Daartoe heeft zij van 
Christus geëigende middelen ontvangen, welke bovennatuurlijk zijn, 
in een andere orde liggen als de middelen en de doelstellingen van 
een menselijke cultuur. Daarom voelt zij zich in elke natuurlijke 
gemeenschap op haar plaats, kan zich aan alle vormen aanpassen, is 
daardoor juist algemeen en distancieert zich in deze zin van elke 
afzonderlijke menselijke beschaving. 
Dat de Kerk zich ook in feite aanpast, m.a.w. dat zij niet halsstarrig 
vasthoudt aan eenmaal verworven vormgeving en deze uiterlijke 
verschijningsvorm niet steeds tegenover de andere gebruiken en 
gewoonten van het te kerstenen volk plaatst, blijkt uit de geschiede
nis. In zoverre dergelijke inheemse culturele vormen niet in strijd zijn 
met de natuurwet of de positieve goddelijke wet, worden zij niet 
alleen erkend, maar zelfs opgenomen en tot nieuwe bloei gebracht. 
Wij wijzen op de vele documenten, die uitgegaan zijn ofwel van de 
Pausen, ofwel van de Congregatie tot Voortplanting van het Geloof, 
waarin de missionarissen op het hart gedrukt wordt niet hun eigen 
vaderlandse gewoonten in te voeren, maar de gebruiken van de 
inheemse volkeren te waarderen en te heiligen. De missionaris 
behoort het missiegebied te gaan beschouwen als zijn tweede vader-

1) J. Maritain, The Church and the Earth's Cultures, in: Worldmission, Vol. I. 
Number I, 41. 
G. Bouritius S.C.J., De missionerende Kerk en haar cultuurtaak, H.M., 31 
(1952) 155, 209. 
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'land en het als zodanig ook lief te hebben. 1) Opnieuw vinden wij 
als het ware een kort begrip van al deze eeuwenoude richtlijnen in 
de laatste missie-encycliek van Paus Pius XII, waar hij zegt: „De 
Kerk heeft vanaf het begin tot in onze tijd altijd de zeer wijze stel
regel gevolgd, dat het goede, het schone en mooie, wat de verschillen
de volkeren door hun eigen aard en aanleg bezitten, dat dat niet 
door het Evangelie dat zij aanvaard hebben vernietigd of beperkt 
wordt. (De Kerk) gedraagt zich niet als iemand, die een overwoe
kerend bos zo maar neerkapt, neervelt en uitrukt, maar eerder als 
iemand, die de goede scheut op de wilde bomen zet, opdat deze eens 
zoetere en aangenamere vruchten voortbrengen en tot rijpheid doen 
komen." 2) 
Dat deze erkenning en eerbiediging van inheemse gebruiken zich ook 
uitstrekt tot godsdienstige opvattingen en gewoonten, blijkt b.v. uit 
de richtlijnen, welke werden gegeven aan de eerste missionarissen van 
Engeland. Daarin werden middelen aan de hand gedaan om de hei
dense tempels, offers en offermaaltijden op zodanige wijze te kerste
nen, dat men de neophieten niet van de Kerk zou afhouden of ver
vreemden. Deze houding van de Kerk wordt ook geïllustreerd door 
het feit, dat de missionarissen in China verlof kregen een soort muts 
te dragen bij het opdragen van de H. Mis, omdat het in het Chinese 
Keizerrijk gewoonte was met gedekt hoofd tot een hoger geplaatst 
persoon te naderen. 
En wie in onze eeuw de richtlijnen leest, welke de Apostolische Dele-
gaat van Japan deed toekomen aan de missionarissen, 3) ziet dat ook 
thans nog de Kerk in feite de eeuwenoude traditie van aanpassing 
handhaaft. 

2. Van de kant van de inheemse godsdienst. 

Om de mogelijkheid tot aanpassing van de kant van de inheemse 
godsdienst duidelijk te zien, zullen we noodzakelijk enige onderschei
dingen moeten aanbrengen. Een niet-katholieke godsdienst, genomen 
als één gesloten systeem, dat de pretentie heeft aan de godheid of 
aan God eer en hulde te brengen en zijn aanhangers te voeren tot het 
heil, is vanuit katholiek oogpunt bezien zonder meer verkeerd. Om
dat wij geloven, dat de Kerk de enig door God gewilde weg is om 
tot Hem te komen, volgt, dat ieder ander systeem, dat ook een der
gelijke pretentie koestert, onjuist en vals moet zijn. 
Het verschil van zo'n godsdienst met het katholicisme kan op allerlei 
manieren in het licht treden. Zeer vaak zullen we aantreffen, dat er 
bewust of onbewust tegen een bepaalde waarheid, die het katholiek 
geloof verkondigt, stelling genomen wordt. Zo wil het polythéisme 
niet aan de leer, dat er maar één God bestaat en buiten Hem geen 
andere; de Islam keert zich tegen de katholieke leer van de H. Drie-

1) Evangelii Praecones, vertaling H.M. 31 (1952) 11, regel 8. 
2) ibidem, pag. 24, eerbied voor de eigen cultuur der volkeren. 
3) A. Mulders, Richtlijnen voor de missionering in Japan, H.M., 19 (\ЭЪ7-"І%) 

101. Hier is ook de letterlijke tekst van het document afgedrukt. 
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eenheid, omdat deze in zou gaan tegen de absolute eenheid van God, 
enz. 
De niet-katholieke godsdiensten, niet als een geheel, maar beschouwd 
in hun afzonderlijke elementen, kunnen echt religieuze waarden bie
den. Deze mogelijkheid berust op verschillende gegevens. 
Om dit duidelijk naar voren te brengen, moeten we eerst een onder
scheid maken tussen de niet-christelijke en de christelijke gods
diensten 
Onder niet-christelijke godsdiensten verstaan we die religies, die het 
doopsel en het geloof niet kennen. In deze niet-christelijke systemen 
worden de contactpunten met het katholicisme enkel gevormd door 
natuurlijke, goede waarden. 
Het fundament, waarop dit berust, is, dat door de erfzonde de men
selijke natuur niet totaal bedorven is. De mens als schepsel Gods, als 
bezittend een ziel, welke van nature christelijk is, verkeert in de 
mogelijkheid natuurlijke waarden te scheppen. 
Een andere basis, waarop deze beschouwing berust is het leerstuk, 
dat de mens met het licht van de natuurlijke rede langs de schepse
len kan opstijgen tot de kennis van de éne God, begin en eindpunt 
van alles. Hierdoor is het mogelijk in niet-christelijke religies con
tactpunten aan te treffen, waarop de evangelieprediking kan voort
bouwen. 
Als we nu niet stil blijven staan bij de afzonderlijke elementen van 
het gehele systeem, maar bij de individuele godsdienstige daden, die 
gesteld worden door de aanhangers van de inheemse religie, dan kun
nen we nog een andere factor in onze beschouwing betrekken. 
Hoewel het uiterst moeilijk blijft om in een concreet geval uit te 
maken of inderdaad Gods genadewerking aanwezig is geweest, mo
gen we toch Gods genadeïnvloed niet uitsluiten. We moeten steeds 
blijven bedenken, dat de feitelijke orde er een van bovennatuurlijke 
aard is, bedenken ook, dat alle mensen minstens zoveel genaden ont
vangen, dat zij hun zaligheid kunnen bewerken en dat God niemand 
verlaat, tenzij men zich eerst van Hem afwendt. En is Gods heilswil 
niet een onderpand, dat ook bij niet-katholieken zijn genade op een 
of andere manier werkzaam is, om de mens, zelfs langs buitengewone 
wegen, te leiden tot de zaligheid ? We moeten vasthouden, dat ook 
buiten de Kerk genade gegeven wordt, omdat de tegenovergestelde 
mening veroordeeld is. 1) 
Alles bijeengenomen moeten we dus zeggen: de niet-christelijke gods
dienst als geheel genomen moeten we afwijzen, maar afzonderlijke 
goede, natuurlijke waarden zullen we als aanknopingspunten gebrui
ken, welk contact in de afzonderlijke aanhangers onder invloed van 
Gods genade een goede bodem doet ontstaan, ontvankelijk voor het 
zaad van de Blijde Boodschap. 
Bij de christelijke niet-katholieke godsdiensten treffen we een grotere 
mogelijkheid tot aanpassing aan. Daar bestaan immers authentiek 

!) Denz. (Uitgave 1951) 1379. 
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christelijke elementen, authentieke „elementen van de Kerk". 1) Hier 
is meer dan een gewoon aanknopingspunt. 
Paus Pius XI heeft eens gezegd, doelend op de afgescheiden christen
heid van het Oosten: „On ne sait pas assez, tout ce qu'il y a de 
précieux, de bon, de chrétien dans les restes de l'antique vérité catho
lique... Les anciennes Chrétientés de l'Orient conservent une si véri
table sainteté, qu'elles méritent non seulement le respect, mais toute 
notre sympathie". 2) 
Zo mogen we besluiten, dat zowel van de kant van de Kerk als van 
de niet-katholieke godsdiensten aanpassing mogelijk is. 

§ 4. PLICHT TOT ACCOMMODATIE. 

/ . Eerste argument: uit de algemeenheid van de Kerk. 

De plicht tot accommodatie vloeit voort uit de algemeenheid van de 
Kerk. Door deze wezenstrek immers is de Kerk geroepen alle men
sen en al het menselijke te heiligen en op de weg naar God te plaat
sen. Daartoe is de Kerk voorzien van de volheid van middelen, 
evenals zij de volheid van godsdienstige waarden bezit. 
Al hetgeen er in de wereld aan religieuze waarde en waarheid 
bestaat, moet zij erkennen, omdat zij die niet kan verloochenen. 
Alle religieuze waarde en waarheid komt aan de Kerk toe als de 
enig rechthebbende, omdat zij alleen die op God kan richten. Bij de 
aanpassing doet de Kerk in dit opzicht niets anders als zich toe
eigenen, wat haar rechtens toekomt. 
Heel de gedachtengang van onze bewijsvoering vinden we kort uitge
drukt in een woord van Justinus, die, bij het constateren van enige 
vonkjes van waarheid in heidense philosophieën triomfantelijk neer
schreef: „Nostra sunt, christianorum". 

2. Uit het wezen van de cultuur. 

In zijn werk over de aanpassing zet Thauren uiteen, dat het te ker
stenen volk een recht heeft op aanpassing. 3) Uitgaande van de 
gedachte, dat ieder mens onvervreemdbare persoonlijkheidsrechten 
bezit, stelt hij, dat daaronder ook het behoud van eigen aard, geeste
lijke werkzaamheid en ontplooiing gerekend moeten worden. Hier 
onder valt tevens de ontwikkeling in het godsdienstige vlak. Hij zegt 
letterlijk: „De cultuur en de daarmee gegeven eigen-aard van het 
missieobject is een door God gegeven grootheid, die men bij de missie-
arbeid niet mag voorbijgaan, omdat zij het godsdienstig leven, 
gevoelen en denken wezenlijk beïnvloedt". 4) „Het meest waarde
volle bezit van alle niet christelijke volkeren blijft, ondanks afdwa-

*) Verg. С F. Pauwels O.P., Oecumenisch leven, G.G.G., no. 677 (1953), 24-25. 
2) Uit een rede van 9 Januari 1927. Geciteerd bij: F. Jetté O.M.I., La valeur 

religieuse des religions païennes, in: Rapport de la 3ième semaine d'études 
missionnaires du Canada (1949), Quebec 1950. Van de gegevens in deze lezing 
hebben wij ruimschoots gebruik gemaakt in onze uiteenzetting. 

3) Thauren S.V.D., a.w. 21. 
4) ibidem, 22. 
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lingen nog het religieuze." 1) Waar de missionaris zulke waarheden 
ontdekt, ze erkent en daarbij aanknoopt in zijn werk, eerbiedigt hij 
slechts een toekomend recht. 2) 
Wij sluiten ons bij deze gedachtengang geheel en al aan. 
Ons besluit is dus, dat er werkelijk een plicht tot aanpassing bestaat 
op grond van het wezen van de Kerk en van de cultuur. 

ART. VI. DE INLEVENDE HOUDING. 

§ 1. PLICHT TOT INLEVENDE HOUDING. 

Uit het voorgaande is gebleken, dat wij aan een inheemse cultuur en 
aan de goede godsdienstige vormen onrecht zouden doen, wanneer 
wij deze zonder meer verwerpen. Integendeel, we hebben de plicht, 
deze vormen, gewoonten en gebruiken op hun waarde te toetsen. 
M.a.w. vanwege de plicht om het goede en ware te eerbiedigen, 
berust op ons ook de verplichting de inheemse godsdienst onbevoor
oordeeld te verstaan in zijn eigen wezen en dit kan slechts bereikt 
worden door een inlevende houding. Wij kunnen ons bij de aanpas
sing niet eenvoudig op het standpunt stellen van: het slechte wijzen 
we af en het goede nemen we, voor zover mogelijk, over. Want het 
zou kunnen gebeuren, dat een door ons afgewezen gebruik een functie 
in een bepaalde godsdienst en cultuur vervulde en wel zo, dat er 
door afschaffing een leegte ontstond, die aangevuld zou moeten 
worden. 
Dan zullen we op andere wijze, b.v. door het invoeren van een 
christelijk gebruik, in deze religieuze behoefte moeten voorzien. 
Willen we dus aan dit aspect onze aandacht wijden en er een goed 
gebruik voor in de plaats stellen, dan moeten wij ons geheel en al 
ingeleefd hebben in de mentaliteit van het missieobject. Daarom is 
een inlevende houding noodzakelijk. 

§ 2. DE WARE MISSIEGEEST VEREIST DE INLEVENDE HOUDING. 

1. Missiegeest. 

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk hebben wij een meer tech
nische uiteenzetting gegeven van de fundamenten waarop de missie-
arbeid steunt, en zijn gekomen tot het besluit, dat missie kerkplan-
ting is. 
We zijn uitgegaan van het object van alle theologische arbeid: God, 
en al theologiserend kwamen we tot een bepaling van een speciaal 
aspect in het werk van God: de missie. 
Hier mogen we niet bij stil blijven staan. 3) Nu moeten we als het 
ware weer terug naar God, om geheel de bovennatuurlijke en natuur
lijke werkelijkheid als een eenheid te overschouwen, vanuit het mid-

*) ibidem 24. 
2) ib. 
3) Vergelijk voor deze gedachten: F. Jetté O.M.I., Qu'est ce que la missiologie, 

eh. Ill, 89. 
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delpunt van alles, God. 
Onze geest is om zo te zeggen met allerlei brokstukken gevuld, waar
in wij een eenheid willen brengen. Dat kunnen wij door het Plan van 
God na-te-denken, opnieuw te overwegen en dan vanuit dit eenheid-
brengende gezichtspunt alles te overzien. Dat Plan van God nu is, 
alle mensen zalig te maken in Christus en de Kerk. Dit idee moet 
bij ons wortel schieten, worden tot een geloof, dat aanzet tot de daad. 
Dat is missiegeest. 

2. Missiegeest in de praktijk. 

Met de missiegeest bezield, zien we in het beeld, dat de godsdienst
geschiedenis van het religieuze leven der mensheid ontwerpt, niet 
meer een losse aaneenschakeling van feiten, maar de worsteling van 
de mens naar God en om God. Dan zien we overal, zelfs onder de 
afschuwelijkste uitingen van godsdienst, welke de naam van religie 
misschien niet meer waardig zijn, toch altijd de mens, die naar het 
beeld van God geschapen is, wiens gedragingen, zelfs in hun grofste 
afdwalingen, toch nog getuigenis afleggen van dat innig zielsverlan-
gen naar de Schepper, van wie hulp en steun verwacht wordt voor 
dit leven. Door een gelovige missiegeest weten we dan, dat God 
inderdaad antwoord wil geven, dat Hij zijn eengeboren Zoon in de 
wereld gezonden heeft, om de mensheid te verlossen. En de weten
schap, dat de mens zelf bij dit werk is ingeschakeld drijft er ons toe, 
al degenen, die nog ronddolen buiten de ware Kerk te hulp te komen. 
Wij maken hun nood, hun verwachting tot de onze, wij willen die 
inschakelen in ons eigen leven, ze meelevend begrijpen. En dit nu 
niet meer om een wetenschappelijke reden, maar gedwongen door de 
liefde tot God en de naaste. Daarin zullen we de kracht vinden de 
vonken van waarheid op te vangen en ze niet verloren te laten gaan 
door eigen bekrompen gezichtskring of beschaving. Dan zal men er 
alles op zetten om zoals Abraham land en volk te verlaten, om zoals 
Paulus, Griek met de Grieken, barbaar met de barbaren, kortom 
alles met allen te worden. 
Zo zal de inlevende houding bezield worden door een bovennatuur
lijk beginsel: de liefde tot God en de naaste. 

3. Werkelijkheidszin. 

Deze inlevende houding, in de praktijk beoefend, zal ons behoeden 
voor overdreven enthousiasme, waartoe misschien de theoretische 
grondslagen van de aanpassing aanleiding hebben gegeven. Hoewel 
er goede elementen in een inheemse godsdienst aanwezig kunnen zijn, 
staan we in werkelijkheid voor een gesloten systeem, dat de mensen 
in zijn ban houdt, hun leven beïnvloedt en het hen zeer moeilijk 
maakt zich te bekeren. Dan zien we aan de feiten hoe de openbaring 
moreel noodzakelijk was voor de mensheid en vinden we een nieuw 
motief om ons bezit van die openbaring in de Kerk ook aan anderen 
mee te delen. 
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4. Herwaardering van eigen bezit. 

Had men tot nu toe de opvoeding en het leven in de katholieke Kerk 
als vanzelfsprekend aanvaard, door het beoefenen van de inlevende 
houding gaat men zich meer bewust maken, wat verlossing, bevrij
ding van zondeschuld en uitzicht op een hiernamaals eigenlijk bete
kent. Dan begrijpt men de blijheid van de eerste christenen toen de 
Apostelen hun de Blijde Boodschap brachten, de overgave van 
polytheïsten, die de éne ware God vinden, en waardeert men opnieuw 
de katholieke Kerk als een heilsinstituut en zichzelf als een verloste 
door Christus' Bloed. 
Besluit: Uit al onze beschouwingen hier, trekken wij deze ene con
clusie: niet alleen de godsdienstwetenschap, maar ook de missiologie 
leert ons de noodzaak van de inlevende houding. Eén vraag blijft ons 
dan nog ter oplossing over: hoe kunnen wij de gegevens van beide 
wetenschappen tot één synthese verwerken? Dat zal het onderwerp 
zijn van ons vierde en laatste hoofdstuk. 



VIERDE HOOFDSTUK. 

HET VERBAND TUSSEN MISSIOLOGIE EN GODSDIENSTWETENSCHAP. 

ART. I. DE MISSIOLOGIE EN HAAR HULPWETENSCHAPPEN. 

§ 1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN. 

1. Noodzaak van hulpwetenschappen. 

De noodzaak om andere wetenschappen te hulp te roepen bij de 
bestudering van het werk van de kerkplanting, blijkt duidelijk uit 
de definitie van missiologie. Wij hebben de missiewetenschap om
schreven als een wetenschappelijke specialisatie. Aan een specialist 
nu is het eigen, dat hij aan de éne kant het voorwerp van studie zo 
nauw mogelijk begrenst, doch er van de andere kant zoveel mogelijk 
kennis van tracht te verkrijgen. 
De missioloog beschouwt de missie naar haar aard en natuur, maar 
bestudeert ook haar verleden, heden en toekomst. Daartoe richt hij 
zijn aandacht rechtstreeks op het werk van kerkplanting, hetzij van
uit het standpunt der geschiedenis, hetzij vanuit dat van de theolo
gie of van het kerkelijk recht. 
Maar omdat hij een specialist wil zijn, mag de missioloog zich hier
mee niet tevreden stellen. Daarom zal hij zich ook tot andere weten
schappen wenden, die, hoewel ze niet rechtstreeks de missie tot voor
werp van onderzoek hebben, er toch indirect mee in verband staan. 
Dat zullen die wetenschappen zijn, welke een licht werpen op de 
omstandigheden, waarin de volkeren, die het voorwerp van missie-
arbeid zijn, leven. Om de moeilijkheden en de eisen van het werk in 
een bepaald missiegebied of van de missionering in het algemeen 
beter te begrijpen en aan te voelen, moet men een feitelijke kennis 
bezitten van de omstandigheden, waarin de niet-katholieke volkeren 
leven. Zo alleen zal men de kansen voor de toekomst van het beke-
ringswerk beter kunnen bepalen, zo ook kan men tevens rekening 
houden met de opvattingen, stromingen en tendenzen, die er in een 
bepaald land of zelfs in gehele werelddelen heersen, als men aan het 
werk gaat om de practische methoden en richtlijnen uit te stippe
len. !) 

2. Welke zijn die hulpwetenschappen ? 

Als hulpwetenschappen voor de missiologie komen die wetenschap
pen in aanmerking, welke een licht werpen op die factoren en om
standigheden, waarmee de missionaris bij alle volkeren en in alle 
streken rekening moet houden en welke een blijvende invloed op de 

%) Voor dit gehele hoofdstuk verwijzen wij naar het werk van Jetté, ch. IV: La 
mission, objet de spécialisation théologique; eh. V: La méthode missiologique. 
Ons inspirerend op zijn gegevens willen wij die bijzonder op de godsdienst
wetenschap toepassen. 
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missionering uitoefenen. 1) 
Deze omstandigheden staan ook met elkander in onderling verband, 
maar we kunnen ze toch tot drie afzonderlijke groepen terugbren
gen. Bij het bepalen van die groepen gaan we ervan uit, dat een volk 
voor ons begint te leven, wanneer wij zijn geschiedenis, gewoonten 
en gebruiken, zijn eigen godsdienst en eigen taal bestudeerd hebben. 
Geschiedenis, gewoonten en gebruiken laten we als een geheel vallen 
onder de volkenkunde, de religie onder de godsdienstwetenschap, de 
taal onder de taalwetenschap. 2) 
We vestigen er tevens de aandacht op, dat somtijds de drie genoemde 
wetenschappen als ze betrekking hebben op een bepaald volk onder 
één naam worden samengevat. Wij denken b.v. aan specialisaties als: 
Indologie, Sinologie etc. 
Wij besluiten dus, dat de inhoud, die de hulpwetenschap in een 
bepaald geval krijgt, mede bepaald zal worden door het speciale doel 
of de bijzondere taak, waarvoor de missioloog zich stelt, of waarvoor 
hij zich geplaatst ziet. 
Gaat het echter over een opleiding in de missiologie in het algemeen, 
dan kan men het best in de hulpwetenschappen zijn aandacht rich
ten op de zg. primitieve volkeren. De literatuur daarover is gemak
kelijker toegankelijk zodat men zich een algemeen inzicht in methode 
en eisen van een bepaalde hulpwetenschap kan vormen. 

3. Definitie van hulpwetenschap. 

Na onze uiteenzetting in de voorgaande nummers zal de bepaling 
van een missiologische hulpwetenschap als volgt moeten luiden: 
missiologische hulpwetenschappen zijn die wetenschappen, wier 
gegevens betrekking hebben op de omstandigheden van het missie
werk en wel in zulke mate, dat men ze steeds en in belangrijke mate 
nodig heeft voor de wetenschappelijke bezinning op de missionering. 

1) Vgl. Seumois, Introduction, pag. 402. Omdat wat hij „colonistique" noemt 
( = Ia spécialisation scientifique relative à l'action coloniale) geen factoren 
omvat die blijvend van invloed zijn op het misssiewerk, integendeel steeds 
meer en meer verdwijnen, wijzen wij dit af als hulpwetenschap van de mis
siologie. Ook willen we van de studie: „des mouvements missionnaires non 
catholiques" geen afzonderlijke hulpwetenschap maken, omdat dit onderdeel 
thuis hoort onder de godsdienstwetenschap. Wensen we immers van een 
godsdienst een duidelijk beeld, dan behoren we ook de expansie ervan te 
bestuderen. In tegenstelling tot Seumois rekenen we wel de taalwetenschap 
tot de hulpwetenschappen van de missiologie, omdat de taal een blijvende 
factor is in de missionering. Als wc denken aan „het experiment van de 
Bahassa Indonesia", aan het vraagstuk om de christelijke gebeden aan te 
passen aan de moderne taal, welke in China gegroeid is, dan is het duidelijk, 
dat een missionaris niet kan volstaan met een meer dan gewone kennis van 
de taal van een volk, maar dat hij dan ook inzicht moet hebben in de alge
mene taalwetten, welke de taalwetenschap heeft vastgesteld. (Onze denkbeel
den op dit terrein danken wij aan de colleges en artikelen van Prof. J. Wils.) 
Voor dit alles verwijzen wij naar Mulders, Inleiding, Zevende Hoofdstuk: 
Hulpwetenschappen, pag. 232 en vgl. 

*) Tegenwoordig spreekt men eerder van culturele anthropologie dan van vol
kenkunde. 
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§ 2. DE MISSIOLOGISCHE METHODE. 

In deze paragraaf willen we in het algemeen de beginselen nagaan, 
waardoor de missiologische methode beheerst wordt. 

1. De twee punten, waar het omgaat. 

Een van de voornaamste punten, die in de missiologische methode ter 
sprake komt is: hoe leggen we contact tussen de gegevens van de 
hulpwetenschap en die van de missiologie? 
Het éne punt waar het om gaat is de hulpwetenschap, die meestal 
een natuurlijke wetenschap zal zijn, welke een eigen methode bezit 
en daarmee tot eigen conclusies komt. 
Het tweede punt is de missiologie. Maar omdat de missiologie naar 
haar aard van specialisatie, van verschillende algemene wetenschap
pen afhankelijk is, zoals we in de vorige paragraaf hebben aange
toond, moeten we nu duidelijk bepalen, welk onderdeel van de mis
siologie wij hier precies op het oog hebben. 
Wij handelen hier over dat gedeelte, dat afhankelijk is van de theo
logie. In het door ons opgestelde schema van de missiewetenschap is 
dat op de eerste plaats het leerstellig gedeelte of missietheologie. Dit 
onderdeel is eigenlijk niets anders dan een gedeelte van het tractaat 
over de Kerk, waarin gehandeld wordt over haar uitbreiding onder 
de niet-katholieken. Op de tweede plaats hebben we op het oog het 
practische gedeelte: de missiemethodiek. Tussen deze beide onderde
len heerst een innig verband: de resultaten van de missietheologie 
zullen beslissend zijn voor de richtlijnen van actie, welke in de 
missiemethodiek worden opgesteld. 

2. Wat de missiologische methode niet is. 
De missiologische methode is niet het vergelijken van de eigen 
methode van de hulpwetenschap met de eigen methode van de theo
logie, welke in dit onderdeel van de missiologische specialisatie wordt 
toegepast. Beide wetenschappen werken volgens eigen maatstaven. 
In verband met het geheel van dit werk, dat vooral het nut en de 
betekenis van de inlevende houding naar voren wil brengen, moeten 
we op dit punt met bijzondere nadruk insisteren. 
Een profane wetenschap in dienst stellen van de theologie mag niet 
uitlopen op een verkeerde tendens tot geloofsverdediging. Het 
gevaar lijkt ons niet geheel en al denkbeeldig, dat men zich tot een 
zodanige apologetische houding laat verleiden, dat men alle profaan-
wetenschappelijke gegevens, die in overeenstemming zijn met het 
geloof en de theologie direct aanvaardt, maar al datgene, wat er niet 
op het eerste gezicht mee overeenstemt, afwijst. 
Zowel de vakman van de hulpwetenschap als de missioloog moeten 
aan de stellingen van de hulpwetenschap slechts die waarde toeken
nen, welke ze in werkelijkheid bezitten. 
Zo zegt Jensen aan het begin van zijn werk, dat al de pogingen, die 
hij onderneemt om tot een beter begrip van niet-westerse godsdienst-
vormen te komen voorlopig een hypothetisch karakter dragen, 
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zoals ook andere godsdienstwetenschappelijke theorieën bij een cri-
tisch onderzoek slechts hypothetische waarde blijken te hebben. Als 
dus een missioloog of de beoefenaar van de godsdienstwetenschap 
deze stellingen wil inbouwen in zijn wetenschap, dan moet hij altijd 
met een zeker voorbehoud te werk gaan. 
3. Wat de missiologische methode wel is. 
De missiologische methode geeft antwoord op de vraag: hoe moeten 
we een conclusie van de hulpwetenschap behandelen, welke betrek
king heeft op het missieobject en welke bijgevolg van dienst kan zijn 
om de richtlijnen van practische actie te vervolmaken? 
Het werk van de missioloog begint daar, waar dat van de hulpweten
schap eindigt. De conclusie, die door de hulpwetenschap wordt aan
geboden, moet vanuit de methodiek van de hulpwetenschap naar 
haar zin en betekenis, maar ook op haar waarde en zekerheidsgraad 
beoordeeld worden. 
Dan moet men het gegeven toetsen aan de stellingen van de missie
wetenschap, welke ontleend worden aan het geloof, de kerkelijke 
leer en de kerkelijke voorschriften of aan de theologische wetenschap. 
We kunnen in één woord zeggen: het gegeven moet missiologisch 
onderzocht worden. 
Is nu de prof aan-wetenschappelijke conclusie in strijd met de zekere 
richtlijnen van de missiologie, dan zal men ze moeten afwijzen. Als 
dit niet het geval is, dan zal men eerst na moeten gaan of de con
clusie werkelijk verband houdt met het missiewerk en vervolgens : 
of het feitelijk van die aard is, dat men er inderdaad rekening mee 
moet houden in de missiemethodiek. 
Blijkt het een onverschillig gegeven te zijn, dan kan men het verder 
verwaarlozen; is dit echter niet het geval, dan zal men het in de 
werkwijze moeten integreren. 
Om een goede missiemethodiek op te bouwen, zullen we aan alles zijn 
juiste waarde moeten toekennen. Het missiewerk mag niet tot een 
simpele techniek vervallen, die door een profane wetenschap bepaald 
wordt. Dit zou strijdig zijn met het verheven, bovennatuurlijk karak
ter van het missiewerk. Men moet dus in het geheel èn aan de boven
natuurlijke gegevens en middelen èn aan de natuurlijke data en media 
in de juiste verhouding een plaats toekennen. 
Omtrent dit gezichtspunt merkt Jetté op: „Si la théologie mission
naire n'est pas solidement fondée dans l'esprit, on court risque de se 
laisser éblouir par les techniques humaines". Hier zijn wij het geheel 
en al mee eens en het is ook om deze reden, dat wij voor de uiteen
zetting van de fundamenten van het missiewerk zulk een belangrijke 
plaats in dit werk hebben ingeruimd. 1) 

*) Jetté a.w., 156. 
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ART. II. CONCRETE TOEPASSING VAN DE MISSIOLOGISCHE METHO
DE OP DE GODSDIENSTWETENSCHAP. 

§ 1. GODSDIENSTWETENSCHAP EN DE AFZONDERLIJKE ONDERDE
LEN VAN DE MISSIOLOGIE. 

Hetgeen we in het vorige artikel in het algemeen over de verhou
ding tussen de missiologische specialisatie en de hulpwetenschappen 
gezegd hebben, gaan we nu practisch toepassen op de godsdienst
wetenschap. Wij willen daarbij een gedachte van Paus Pius XI als 
leidraad voor onze beschouwingen nemen. In zijn encycliek over het 
Priesterschap zegt deze Paus, dat men van de ene kant verstandige 
aanmoediging en bijstand moet geven aan die leden van de clerus, 
die zich door neiging en bijzondere gaven geroepen voelen om deze 
of gene wetenschap, deze of gene kunst, die niet strijdig is met hun 
priesterlijke positie intenser te beoefenen. Want dit alles strekt, zo het 
binnen passende grenzen en onder leiding der Kerk geschiedt, tot eer 
van de Kerk zelf en tot roem van haar Opperhoofd Jezus Christus. 
Van de andere kant moeten alle andere geestelijken een ontwikkeling 
hebben, die met de huidige tijdsomstandigheden in overeenstem
ming is. 1) 
Als wij in dit werk zo de nadruk leggen op de bestudering van de 
godsdienstwetenschap en van de missiologie en daardoor misschien 
de indruk van eenzijdigheid wekken, dan willen we die studie alleen 
in zoverre urgeren, dat er in elke missie minstens enkele specialisten 
op dit gebied aanwezig zijn, waar de overige missionarissen hun licht 
bij kunnen opsteken, opdat ook deze laatsten zeker het vereiste mini
mum, dat nodig is voor een goed missionaris, kunnen bereiken zonder 
tot allerlei detailstudies verplicht te zijn. 

1. De godsdienstwetenschap als waarde op zich. 
Pater van Bulck S.J. heeft eens opgemerkt: „In de Missien loopt men 
niet hoog op met theorie en houdt men er doorgaans niet veel van. 
Een flink missionaris moet een practisch man zijn" 2) Deze mentaliteit 
heeft tot gevolg, dat men vooral nuttigheidsargumenten naar voren 
brengt om een of ander bij een missionaris aan te bevelen. Als we 
ons echter uitsluitend daardoor lieten leiden, zouden we een oude 
traditie van de katholieke geestelijkheid en een oud gebruik van de 
missie niet voort kunnen zetten. Want zoals uit onze inleiding bleek 
hebben vele missionarissen echt wetenschappelijk werk verricht en 
daardoor de wetenschap op vele terreinen vooruitgebracht. 
Wetenschap bedrijven om de wetenschap is verantwoord. Daardoor 
immers wordt de menselijke geest met een waarde verrijkt en tot 
edeler ontwikkeling gebracht. Worden na moeizame arbeid de resul
taten van een dergelijke studie gepubliceerd, dan wordt daarmede 
1) Pius XI, Ad catholici Saccrdotii, 20 Dec. 1935, A.A.S. 28 (1936) 5 en vgl. 

Vgl. Ecclesia Docens, 1944, 58. 
2) V. van Bulck S.J., Practisch nut der volkenkunde voor de missionaris, in : 

Exspectatio gentium, Verslagboek van de XHIe Missiologische week van 
Leuven 1935, Brussel-Parijs 1936, 252. 
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het cultuurbezit van geheel een volk of zelfs van de mensheid ver
rijkt. Alleen al door het beoefenen van de wetenschap staat men in 
dienst van de mensheid. 
Ook voor de missie is het van belang deze zijde van de wetenschap 
te beschouwen. Immers door zo te handelen toont men, dat de gees
telijke waarden hoger geacht moeten worden dan de stoffelijke. Door 
de beoefening van de wetenschap tonen de missionarissen, die hiertoe 
geroepen zijn, ook een heel speciale zijde van de westerse wereld. Het 
aspect immers, dat het meest opvalt in de cultuur van het Westen, 
wat haar ook het feitelijke overwicht geeft op andere volkeren, is 
haar practische en technische inslag. Als ook de missionarissen zich 
nu alleen maar met practische dingen bezig houden en op de missie-
arbeid een uitsluitend zakelijk-efficiënt karakter drukken, dan zou 
ook de missie gaan delen in de minachting, die vele volkeren in hun 
hart voor dit tekort in de Westerse beschaving — zoals zij die althans 
in feite zien — gevoelen. Daarom is het goed, dat enkele missiona
rissen zich toeleggen op de wetenschap om zo de beste waarden van 
de ware West-Europese beschaving aan geheel het 'mensdom door te 
geven. 
Toegepast op de godsdienstwetenschap komen we tot het volgend 
inzicht: het bestuderen van de godsdienstwetenschap om haar zelfs-
wille is verantwoord omdat daardoor de edelste trekken en uitingen 
van de menselijke natuur naar voren komen, omdat men dan door
dringt in die geheimvolle houding van het schepsel tegenover zijn 
Schepper. Het is van belang, dat deze wetenschap ook beoefend 
wordt in de missielanden, omdat wij daarmee daadwerkelijk aan de 
inheemse volkeren kunnen tonen, dat wij eerbied en belangstelling 
hebben voor het goed, dat hun het dierbaarste is: hun godsdienstig 
bezit. Zo wordt de missie omgeven met een aureool van waardigheid, 
die het eigenlijke werk slechts ten goede kan komen. 

2. De godsdienstwetenschap en de afzonderlijke missionaris. 

Voortbouwend op de gedachte, dat de wetenschap een waarde op 
zich vormt, komen we vanzelf tot de formulering van de wens, dat 
de missionaris, die bij uitstek geschikt is om gegevens voor de weten
schap te verzamelen, dit ook daadwerkelijk zal doen. In tegenstel
ling met de wetenschappelijke onderzoeker, verblijft de missionaris 
jarenlang onder hetzelfde volk, spreekt hij hun taal en gaat vertrou
welijk met hen om. Zodoende is hij in staat om tot de ziel van dat 
volk door te dringen. Als hij al die ervaring en opgedane kennis 
alleen voor zichzelf houdt, doet hij op de eerste plaats tekort aan zijn 
opvolgers in het missionarisambt, die dan alle werk van voren af 
moeten beginnen en niet kunnen voortbouwen op de kennis van 
zaken en de richtlijnen van hun voorgangers. Op de tweede plaats 
zal voor altijd een leemte aanwezig zijn in wetenschappelijke gege
vens, omdat met de dag de primitieve beschavingen verdwijnen. Ver
schaft echter de missionaris voldoende feiten aan de wetenschap, dan 
zal een belangrijk deel van de geschiedenis der mensheid niet voor 
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altijd in het duister blijven. 1) 
Een daadwerkelijke beoefening van de godsdienstwetenschap maakt 
de missionaris meer bekwaam voor zijn werk, hij zal steeds nieuwe 
dingen opmerken, 2) in achting stijgen bij de inheemsen en zelf veel 
rijker worden. Bovendien loopt hij dan minder gevaar zich geheel 
en al mee te laten slepen door de materiële zorgen, die het missie
werk in zo overvloedige mate met zich meebrengt. 
Dan ook zal het mogelijk zijn in de christelijke landen een propa
ganda voor de missie te voeren, die op peil is, niet afzakt naar popu
laire, te volkse voorstellingen in de slechte zin van het woord, maar 
die aan het katholieke volk een zeer verantwoorde en hoogstaande 
voorlichting verzekert over de godsdienst van de inheemse volkeren, 
hetgeen de liefde voor de missie slechts ten goede kan komen. 
3. De godsdienstwetenschap en de missiearbeid in het algemeen. 
Hebben wij in het voorgaande nummer vooral gesproken over de 
waarde van de godsdienstwetenschap op zich, hier willen we weer 
terugkomen op het nuttigheidselement, dat deze studie voor de missie 
kan hebben. 

A.) Mohr heeft er op gewezen, dat de volkenkunde niet alleen van 
de missionarissen mag ontvangen, maar dat zij ook moet geven. De 
conclusies, die hij in zijn artikel geeft, gelden niet alleen voor de vol
kenkunde, maar ook voor de godsdienstwetenschap en dit des te 
meer, daar Mohr in het bedoelde artikel practisch alleen over de 
godsdienst spreekt. 
Naar aanleiding van dit standpunt vraagt de schrijver zich dan af, 
of die wetenschap alleen maar een theoretische of ook een practische 
opgave heeft. 
Zijn antwoord is bevestigend, omdat iedere man van wetenschap een 
morele verplichting heeft zijn kennis in dienst te stellen van de mens
heid en zeker wanneer het gaat over het bereiken van het hoogste 
doel: de prediking van het Godsrijk. 3) 
Na hetgeen we over de waarde van de godsdienstwetenschap op zich 
gezegd hebben, zal men ons niet misverstaan, als we zeggen, dat we 
betreuren, dat de historische richting in de volkenkunde meer — mis
schien dikwijls iets te uitsluitend — de theoretische opgave van deze 
wetenschap benadrukt. 
Want het is juist onder de katholieken, dat deze school vele aanhan
gers telt. Als we ook in de godsdienstwetenschap te veel de nadruk 
gaan leggen op het zuiver wetenschappelijke, dan wordt zij van min
der belang voor de missionaris. 
Daarom kunnen we niet anders dan dankbaar zijn, dat Mohr op dit 
aspect gewezen heeft. 

*) Gedachte ontleend aan een conferentie van Pater W. Schmidt, gehouden te 
Nijmegen. 

2) Vergelijk in dit verband de gedachten, die Pater B. Zuure W.P. ontwikkelt 
in zijn: Afrikaanse vulpenkrassen, II, schets XXI. 

3) R. Mohr, Die gegenwärtige Ethnologie in missionarischer Sicht, Sc. M.A. 
192, vooral, 197-198. 
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Missionnaire kringen vragen om een meer practische instelling. Een 
opmerking hierover van Beckmann hebben we reeds geciteerd in onze 
inleiding. Hier wijzen we op het feit, dat „er van Nederlandse zijde 
op het Missiecongres in Aken over geklaagd werd, dat de weten
schappelijke ethnologie en godsdienstwetenschap te zeer phenomeno-
logisch te werk gingen, zich tevreden stelden met het uitwerken van 
op zich belangrijke gegevens en te weinig de innerlijke betrekkingen 
van volk en godsdienst met het missiewerk naar voren brachten, dus 
niet voldoende een brug vandaar naar de missie sloegen." 1) 
Er schijnt in dit opzicht dus wel iets te ontbreken. Daarom ook heb
ben wij in dit werk een proeve van oplossing voor dit tekort willen 
voorstellen, door aan te tonen, welk het innerlijk verband is tussen 
de godsdienstwetenschappelijke instelling en de missionnaire visie, 
welke beide kunnen samenkomen in de inlevende houding. 
B) Wij kunnen misschien iets leren van de functionele richting. 
Mohr wijst erop, dat de aanhangers van die richting vooral — en 
misschien te veel — de nadruk leggen op het practische doel van de 
wetenschap. Zij doen dit om de inheemsen, die zich geplaatst zien 
voor een hogere beschaving, te helpen zich naar de nieuwe situaties 
te voegen. 
Hieraan zouden wij de volgende beschouwing willen vastknopen. 
In de missie heeft een dagelijks contact plaats tussen de concrete Kerk 
en de concrete inheemse cultuur. Welnu het zou een groot goed zijn, 
als wij een godsdienstwetenschappelijke studie zouden bezitten, welke 
naging welke algemene verschijnselen er zich voordoen bij het con
tact tussen het katholicisme en een vreemde godsdienst. Wij zouden 
er misschien toe kunnen komen enkele regelmatig terugkerende ver
schijnselen vast te leggen, welke van grote waarde zouden zijn voor 
het bepalen van de missiemethodiek. Ter illustratie wijzen we op een 
verschijnsel, dat we met Höltker S.V.D. aldus kunnen beschrijven 
„révolutionnaire, religieus-politieke bewegingen, die uit oud-hei-
dense en verkeerd begrepen christelijke ideeën opkomen, door harts
tochtelijke profeten en fanatieke aanhangers gedragen worden, als 
een tropische giftplant plotseling opbloeien, de gehele atmosfeer 
rondom verpesten en na hun verwelken nog lange tijd uiterlijke en 
inwendige onrust onder het volk achterlaten." '2) Dergelijke ver
schijnselen heeft men geconstateerd in Afrika, Nieuw-Guinea, Poly
nésie. 
Zo'n studie van de accommodatie in het licht van de godsdienst
wetenschap zou ons exacte feiten aan de hand moeten doen, waar
door wij in staat zouden zijn veel nauwkeuriger over het aanpas
singsproces te spreken, zodat we niet meer behoefden te volstaan 

*) A. Freitag S.V.D., Katholische Missionskunde, in: Sc.M.A., 146-147. 
2) G. Höltker in een boekbespreking, N.Z.M., 6 (1950) 156. Vgl. Georg 

Höltker, Schwärmgeister in Neuguinea während des Krieges, NZM, 2 (1946) 
201; Carl Laufer, Religiöse Wahnideen unter Naturvölkern, NZM, 3 (1947) 
216. Voor Afrika steun ik op mondelinge mededelingen van een missionaris. 
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met enkele algemeenheden. Gelukkig mogen we echter constateren, 
dat er gewerkt wordt in deze richting. 1) 

4. De godsdienstwetenschap en de missiegeschiedenis. 

De godsdienstwetenschap, meer in het bijzonder de godsdienstge
schiedenis is van belang voor de missiegeschiedenis. Dit is direct dui
delijk als we bedenken dat missiegeschiedenis eigenlijk godsdienst
geschiedenis is, omdat zij de uitbreiding beschrijft van een bepaalde 
godsdienst: het katholicisme. Men kan het verband tussen beide 
aldus omschrijven: de godsdienstgeschiedenis laat ons zien, op welke 
manier een volk zich op het uur van genade heeft voorbereid. Zij 
toont ons hoe de religieuze gebruiken en opvattingen gegroeid en 
gevormd, vergroeid of vervormd zijn. De missiegeschiedenis behan
delt dan het samentreffen van de natuurlijke en bovennatuurlijke 
religieuze waarden en laat ons in een machtige apotheose het uitein
delijke resultaat zien: een hernieuwde en tot bovennatuurlijkheid 
uitgegroeide religiositeit. 

5. De godsdienstwetenschap en de missiographie. 

Onder missiographie (dat een betere term lijkt dan missiekunde) ver
staan we het gedeelte van de missiologie, dat een beschrijving geeft 
van de actuele toestand van de missie. Hierop kan men zich dan 
weer baseren voor het uitwerken van de missiemethode. Welnu, het 
is zonder meer duidelijk, welk een aanvullende taak de godsdienst
wetenschap kan vervullen. Als voorbeeld daarvan wijzen wij hier 
op het boek van onze landgenoot: H. Kraemer. 
In dit boek worden door een godsdiensthistoricus de godsdienst
wetenschap en de missionnaire visie met elkander verbonden. Het 
werd geschreven voor een wereldconferentie van zendelingen, opdat 
men een actueel overzicht had van de toestand, alvorens over te 
gaan tot beraadslaging. De wijze, waarop dit overzicht tot stand 
kwam is voor ons zeer leerrijk. In twee hoofdstukken wordt er ge
sproken over de niet-christelijke systemen (Ch. V en VI). Daarna 
wordt ons een inzicht gegeven in de actuele religieuze toestand van 
de verschillende landen waar de besproken systemen hun aanhan
gers vinden. (Ch. VII). Tenslotte gaat Kraemer, na een principieel 
hoofdstuk over het contact (approach), in een apart hoofdstuk voor 
elk land weer afzonderlijk na, hoe men een bepaalde godsdienst op 
dit ogenblik het best kan benaderen. 

) Wij wijzen hier op het artikel van Chr. Mohrmann: Le Problème du •voca
bulaire chrétien, expériences d'évangélisation paléo-chrétiennes et modernes, 
in: Se. M.A. 254, waarin geconstateerd wordt, hoe men in de Oude Kerk 
lange tijd geweigerd heeft woorden uit de heidense religieuze sfeer over te 
nemen. Hoewel wij theoretisch in het overnemen van goede woorden en be
grippen geen bezwaar zien, moet een dergelijke studie ons in de praktijk tot 
grote voorzichtigheid aanmanen. Ook nu wordt deze kwestie in de missies 
dikwijls gesteld, soms onder een verwijzing naar de praktijk der Oude Kerk. 
Uit de studie van Mohrmann blijkt echter hoe voorzichtig men moet zijn 
met dergelijke verwijzingen. 
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Het ligt niet op onze weg hier op de verschillende opvattingen van 
Dr. Kraemer nader in te gaan. Maar wat we van harte wensen te 
doen is de door hem gebruikte methode over te nemen. 1) 
Er is tenslotte nog een principiële reden, waarom de missionaris voor 
de actuele toestand, vooral op godsdienstig gebied, belangstelling 
moet hebben. Immers volgens de richtlijnen van het Kerkelijk gezag 
is de huidige opvatting van de inheemsen over een of ander gebruik 
bepalend voor het al dan niet toelaten ervan. Hoe zo'n gebruik 
ontstaan is en gezien werd in de loop der jaren, doet voor de aan
passing minder ter zake. De beslissende factor is de betekenis, die 
men er nu aan geeft. 2) 
Uit dit alles echter besluiten wij terecht dat ook voor de missiogra-
phie de godsdienstwetenschap van groot belang is. 

6. De godsdienstwetenschap en de missietheologie. 
Volledigheidshalve vermelden we hier ten laatste, dat de godsdienst
wetenschap van groot belang is voor de missietheologie. Maar omdat 
deze kwestie onmiddellijk tot het onderwerp van dit werk behoort 
gaan we daar in de volgende paragrafen meer uitvoerig op in. 
We willen hier sluiten met de opmerking, die we reeds gemaakt heb
ben in ons derde hoofdstuk, dat men n.l. al de verdelingen, die we 
in de missiologie hebben aangebracht, moeten zien als een ideaal
beeld. In de praktijk is het onmogelijk alles in aparte vakken te 
onderscheiden, maar het vloeit ongemerkt in elkaar over, zoals wel 
gebleken is uit onze uiteenzetting over de godsdienstwetenschap en 
het contact met de afzonderlijke gedeelten van de missiologie. 

§ 2. VOORBESCHOUWINGEN OVER HET VERBAND TUSSEN GODS
DIENSTWETENSCHAP EN MISSIETHEOLOGIE. 

1. Aanpassing is een eeuwigdurend probleem en een gemeenschaps
taak. 

Aanpassing zal altijd een probleem blijven zelfs in een gemeenschap, 
die al honderden jaren met het katholicisme doordesemd is. Immers, 
de tijden blijven veranderen, de culturen zulllen steeds in een ont
wikkelingsstadium verkeren, de menselijke kennis wordt met steeds 
nieuwe wetenschap verrijkt, voortdurend komen andere aspecten 
van de ons omringende wereld naar voren. 
Bij al deze wisselingen blijven de wetten van God gelden, en moeten 
ook in een voortdurend veranderende constellatie onderhouden wor
den. Dit heeft tot gevolg, dat zij steeds op aangepaste wijze moeten 
gepredikt worden, steeds op een andere manier in concrete toepas
sing gebracht, kortom: aanpassing is een eeuwigdurend proces, om
dat het bovennatuurlijke steeds op andere wijze in het natuurlijke 
geïncarneerd wordt. 
1) H. Kraemer, The christian Message in a non-christian world, New-York-

London, 1947. 
2) Vgl. Tangelder, a.w. 50; Alph. Mulders, De plichten der Japanse katholie

ken jegens hun vaderland, H.M. 19 (1937-1938), 168-169. 
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Dit is echter een opgave, die boven de krachten van de enkeling en 
boven de krachten van een generatie uitgaat. Het is de taak van de 
christelijke gemeenschap zo'n klimaat te scheppen, dat daar 
alle wetten van God onderhouden kunnen worden, zodat er in de 
geesten en harten der mensen opvattingen heersen, die in overeen
stemming zijn met de goddelijke voorschriften. 
Van de eeuwigdurende aanpassing van de natuur aan de boven
natuur, van de altijd-durende taak te komen tot een concrete chris
telijke levenshouding op alle gebied is de missiologische aanpassing 
slechts een onderdeel. 
Dit inzicht moet ons bij het bepalen van onze houding in dit mission
naire vraagstuk een grote rust geven. Niet een rust, die tot werke
loosheid voert, maar een rust, die tot gestaag doorwerken aanzet, 
ook bij mislukking of slechte resultaten, omdat we ons ervan bewust 
blijven, dat onze menselijke daadkracht is opgenomen in het grote 
plan van God, hetwelk zeker slagen zal. 
Uit dit inzicht besluiten we ook, dat het niet de afzonderlijke indi
viduele personen zijn, die tenslotte de vormgeving van een inheemse 
Kerk bepalen. De katholieke gemeenschap als geheel beslist welke 
elementen definitief opgenomen of afgewezen worden. 

2. De afzonderlijke bewerkers van de aanpassing. 1) 

Toch zou onze beschouwing over de aanpassing niet volledig zijn, 
als we ook niet de taak van de afzonderlijke personen, waaruit de 
kerkelijke gemeenschap is opgebouwd, beschreven. 
Bij Tangelder kan men het resultaat vinden van een onderzoek, door 
hemzelf ingesteld, naar de opvattingen hieromtrent op Java. Hoewel 
er verschil van mening bestaat, vinden we toch overal terug, dat 
„beslissende stem moet worden toegekend aan katholieke Javanen, 
die de eigen cultuur zuiver aanvoelen en tevens in de katholieke 
mentaliteit diep zijn doorgedrongen." 2) 
Omdat wij hier slechts theorie wensen te geven, willen wij maar 
enkele algemene beschouwingen naar voren brengen. 
We kunnen dan in het algemeen stellen, dat de kerkelijke Overheid, 
hier een voorname functie vervult. Zij zal moeten waken en leiden, 
moeten ingrijpen, waar fouten begaan worden, de algemene richt
lijnen voorhouden, moeten stimuleren en aansporen. Of het initiatief 
ook van haar uit zal moeten gaan, is moeilijk in het algemeen uit te 
maken. Zal het niet dikwijls zo zijn, dat er iets groeiende is en dat 
dan de kerkelijke Overheid dit initiatief overneemt, regelt en het con
crete vormen geeft? 
Tangelder maakt verder onderscheid tussen de periode van de plan
ting van de Kerk en van de ingroeiing van de Kerk. Bij de planting 
komt het initiatief vooral aan de buitenlandse missionaris, bij de in
groeiing echter vooral aan het inheemse volk. Dit onderscheid is 

*) Vgl.: Tangelder, a.w. 41, Art. II, De bewerker van de aanpassing. 
2) ibidem, 43. 
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zeer nuttig èn voor een theoretische uiteenzetting èn in de praktijk, 
maar in de feitelijke groei zal men dit onderscheid niet volledig kun
nen maken. Heel veel hangt immers af van de practische omstan
digheden. 
Het is echter zeker, dat de inheemse clerus in dit aanpassingsproces 
een grote rol moet vervullen. Pater Gregorius heeft zeker gelijk, als 
hij schrijft: „Gelijk in hun innerlijk reeds de vermenging heeft plaats 
gevonden tussen inheemse mentaliteit en christelijke geloofsschat, ligt 
ook in hun handen de ontwikkelingsdraad voor de christianisering 
van met-christelijke volkeren." 1) Ook in de Pauselijke missie-ency
clieken komen we geregeld dit argument tegen voor de noodzakelijk
heid van een inheemse clerus. Dat is immers een clerus die zijn eigen 
landstaal kent en beter dan buitenlandse missionarissen in staat is 
eigen volk te benaderen, omdat die clerus op de hoogte is van de 
gedachtensfeer, opvattingen enz. 
Toch moet men in de praktijk niet het feit uit het oog verliezen, dat 
inheemse geestelijken niet altijd volledig op de hoogte zijn van het 
leven en de religie van hun niet-katholieke landgenoten. We kunnen 
bv. het geval denken, dat een Chinees priester voortkomt uit wat 
men noemt een oude christenheid. Dan heeft hij in zijn jeugd al heel 
weinig voeling gehad met een heidense omgeving. Daarna volgen de 
jaren van vorming op het seminarie en eerst na zijn priesterwijding 
komt hij weer in vollediger contact met zijn niet-katholieke landge
noten. Als men dan bij zo iemand inlichtingen inwint over het 
gedachtenleven van de heidenen en over hun godsdienst, is het resul
taat niet altijd bevredigend. Een ander gegeven dat deze situatie kan 
tekenen vonden we vermeld bij Ohm O.S.B. Hij haalt een woord aan 
van de bisschop van Bangalore, die zegt, dat de Indische seminaris
ten, niet alleen in manieren, maar ook naar de geest verwesteren. 
Ohm zegt zelf: „Wir haben also in Indien keinen Klerus, der in 
seiner Bildung spezifisch indisch ist, das eigene Volk richtig kennt, 
wie das eigene Volk denkt und in der eigenen Sprache mit ihm 
redet." De seminaristen waren van mening, dat niet zij, maar de 
buitenlandse missionarissen de Indische wijsheid in het katholieke 
denken moesten inbouwen, want: „Ihre Familien seien seit Jahrhun
derten katholisch". Om rechtvaardig te zijn moeten we vermelden, 
dat er zeker verbeteringen gekomen zijn in dit moeilijk punt. Dit 
vraagstuk mogen we echter niet uit het oog verliezen, als we bepalen, 
wie precies de dragers van de aanpassing zijn. 2) 

3. Het invoeren van nieuwe gebruiken en gewoonten is niet 
onnatuurlijk. 

Hoewel een cultuur mede bepaald wordt door de practische omstan-

1) Gregorius, O.M. Cap, Die Muttersprache. Eine religionswissenschaftliche 
Studie über die Sprachenfrage in den Missionsgebieten, Münster 1933, 166. 

2) Ohm, O.S.B., Die philosophisch-religionswissenschaftlich-theologische Aus
bildung des indischen Klerus, in: Der Einheimische Klerus in Geschichte und 
Gegenwart, Schöneck-Beckenried, 1950, 234, 236-237. 
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digheden van land, klimaat en menselijke aanleg, is er toch altijd een 
element van vrije beslissing in, waardoor een gemeenschap juist deze 
vorm en niet een andere kiest onder de vele, die mogelijk zijn hier 
op aarde om een menswaardig bestaan te verzekeren. Gesteld nu, dar 
de Kerk zich in een bepaald geval niet zou aanpassen, ook niet daar 
waar het mogelijk is, maar vasthoudt aan eenmaal gewonnen vor
men, dan is er toch geen reden om aan het slagen van de missionering 
te wanhopen. Want een inheemse gemeenschap kan immers een 
andere levensvoering aanvaarden en deze gaan stellen boven de 
voorvaderlijke gewoonten en gebruiken. En in vele gevallen zal zij 
daartoe de plicht hebben. 
Dit inzicht is van belang in het proces van de aanpassing, wanneer 
het noodzakelijk is over te gaan tot een geleidelijke invoering van 
vreemde gebruiken, b.v. wanneer bepaalde gewoonten, ook als zij 
losgemaakt worden van hun heidens-religieuze betekenis, immoreel 
of schadelijk voor de gezondheid blijven. Ook kan dit inzicht ver
helderend werken, als de missie zich van de ene kant gebonden ziet 
door de kerkelijke gewoonte om het godsdienstonderricht te geven 
in de moedertaal en van de andere kant er door officiële instanties 
naar gestreefd wordt een eenheidstaal in een bepaald territorium in 
te voeren. Hier kan alleen een goede opvatting over het proces van 
cultuurvorming en accommodatie de juiste houding aangeven. 
Dit begrip voor het element van vrije keuze in een cultuur behoedt 
de missionaris ook voor overdrijving in de aanpassingstactiek. 
Immers als er in een bepaald land een tendens bestaat zich aan te 
passen aan goede westerse gewoonten en gebruiken, dan zou het fout 
kunnen zijn van de kant van de missionarissen om vast te houden 
aan oude inheemse gebruiken. 
Daarom is het goed naar voren te brengen, dat èn het invoeren èn 
het ontstaan van nieuwe gewoonten een heel natuurlijk proces is. 

4. Het vasthouden aan eenmaal gewonnen gebruiken. 

Het geval, gesteld in het voorgaande nummer, dat de Kerk sommige 
gebruiken niet loslaat en overal doorgevoerd wil zien, heeft een zeer 
goed en diep fundament. 
Frick maakt er in zijn werk opmerkzaam op, dat een godsdienst, die 
de verkerkelijking niet ondergaat, waardeloos is voor de toekomst. 
Onder verkerkelijking verstaat hij het proces van het groeien van 
vaste vormen en de handhaving ervan. Hij noemt dit noodzakelijk 
om een religie te maken tot een geslaagde godsdienst, dwz., tot een 
religie, die voort zal blijven bestaan. 
Met dit gegeven uit de godsdienstwetenschap zal men ook bij de aan
passing rekening moeten houden. Vasthouden aan het bestaande is 
noodzakelijk en nuttig en ligt geheel en al in de aard van het gods
dienstig leven der mensheid. Immers in elke godsdienst constateren 
wij de drang naar handhaving van het oude, overal neemt de traditie 
en de eerbied voor het overgeleverde een grote plaats in, zelfs zo, dat 
het juist de godsdienstige vormen zijn, waaraan men het langst vast-
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houdt. En het is misschien wel juist deze aanleg tot behoud die de 
kracht van een godsdienst uitmaakt, want ook daardoor wordt het 
voortbestaan verzekerd. 

Uit deze algemene beschouwingen blijkt wel, dat er in het proces van 
aanpassing vele aspecten naar voren komen, die we in de praktijk 
zoveel mogelijk in een juiste harmonie zullen moeten verenigen. 
Daarom gaan we nu over tot de richtlijnen die hiervoor geldend zijn. 

§ 3. DE THEOLOGISCHE RICHTLIJNEN VAN DE GODSDIENSTIGE 
AANPASSING. 

1. Algemene richtlijn. 

Zoals reeds gezegd verstaan we onder godsdienstige aanpassing al die 
vraagstukken, welke ontstaan in verband met de heersende inheemse 
religieuze opvattingen en gebruiken. 
Om in deze tot een algemene richtlijn te komen, laten we ons leiden 
door twee teksten van het kerkelijk gezag. 

De eerste is genomen uit een Propaganda-instructie van het jaar 1659, 
welke luidt als volgt: „nullum studium ponite, nullaque ratione sua-
dete illis populis ut ritus suos, consuetudines et mores mutent, modo 
non sint apertissime Religioni et bonis moribus contraria. Quid enim 
absurdius, quam Galliam, Hispaniam aut Italiam aut aliam Europae 
partem in Sinas invehere? Non haec sed fidem importate, quae nul
lius gentis ritus et consuetudines, modo prava non sint, aut respuit, 
aut laedit, imo vero sarta tecta esse vult". 1 ) 

De tweede tekst is uit de encycliek „Summi Pontificatus" van Paus 
Pius X I I : „quidquid in populorum moribus indissolubili vinculo 
superstitionibus erroribusque non adstipulatur, benevole nullo non 
tempore perpenditur ас, si potest, sartum tectumque servatur." 2 ) 
In het eerste document valt bijzonder het woord „apertissime" op. 
Op zich betekent het, dat het gebruik zeer duidelijk tegen de gods
dienst moet ingaan. Toch zullen we de zin ervan moeten interprete
ren in het licht van andere Romeinse decisies, „waarin een angstige 
waakzame zorg" 3 ) naar voren treedt, om het geloof zuiver te bewa
ren, opdat het „nulla forte gentilitatis superstitione obumbretur". 4 ) 
Om deze reden, zouden wij op deze superlatief-vorm niet de nadruk 
willen leggen, zoals wel eens gedaan is. 6 ) 
Ten tweede merkt men in beide documenten op, dat er als het ware 

1) Collectanea S. Cong, de Propaganda Fide, Roma 1907, tome I, no. 135, 42. 
2) A. S. S. 31 (1939) 429. 
3) Thauren, a.w., 27. 
4) Coli. I, 347. 
B) Verg.: Rudolf Schütz S. J., Die Pflege des einheimischen Volkstums an Ein

zelbeispielen dargelegt, in: Düsseldorfer Missionskursus 1919, Aachen 1920, 
168. 
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een vaste terminologie bestaat, die ook in andere stukken opvalt. 1) 
Hieruit zouden we deze algemene richtlijn willen formuleren: 
a. Hetgeen in de godsdienstige gewoonten van een volk slecht is 
moeten we afwijzen. Wij noemen een gebruik slecht, wanneer het in 
strijd is met het katholicisme. 
b. Gewoonten, die niet op onverbreekbare wijze met het heidendom 
of met slechte zeden in verband staan, moeten nader bestudeerd 
worden, om te zien of men ze kan behouden en handhaven. 

2. Nadere uitwerking: een gebruik, dat tegen het wezenlijke in het 
katholicisme ingaat. 

Onder het wezenlijke van het katholicisme verstaan we in verband 
met de aanpassing: die instellingen en wetten, van God afkomstig, 
waar de Kerk niet aan mag raken, omdat zij daar geen bevoegdheid 
voor ontvangen heeft. Duidelijkheidshalve moeten we deze nog 
onderverdelen in: 
a. geopenbaarde waarheden, die als een goddelijke schat aan de 
Kerk zijn toevertrouwd, waaraan zij niets kan toevoegen, waar
van zij niets kan afnemen. Godsdienstige opvattingen van een volk, 
die hiermee in strijd zijn, moeten wij slecht noemen en zijn voor de 
Kerk steeds onaanvaardbaar. 
b. door Christus gegeven instellingen, in zoverre de Kerk daar geen 
macht over ontvangen heeft. Wij denken bv. aan de hiërarchische 
structuur van de Kerk, het éne Misoffer, het substantiële van de 
sacramenten. Heidense offerriten of magische gebruiken, die hierte
gen ingaan, moet de Kerk afwijzen. 
с Het geheel van waarheden, welke de Kerk met haar onfeilbaar 
leergezag onderwijst en alle zaken, die met de openbaring zo nauw 
verbonden zijn, dat men ze niet kan laten vallen, zonder het geloof 
zelf in gevaar te brengen. 
Nu kunnen we de volgende practische regel voor de aanpassing op
stellen: al datgene in een. inheemse godsdienst, wat ingaat tegen het 
wezenlijke van de katholieke godsdienst of tegen datgene, wat daar
mee onverbrekelijk verbonden is, moeten we als verkeerd afwijzen. 

3. Nadere uitwerking: een gebruik, dat niet tegen het essentiële van 
de katholieke godsdienst ingaat. 

Er bestaan in de Kerk een hele reeks van gebruiken en wetten, die op 
zich genomen niet tot het wezenlijke van het katholicisme behoren. 
Hieronder vallen bv. het ceremonieel, waarmee de H. Mis wordt 
opgedragen, bepaalde gebedshoudingen, zekere vormen van devotie 

1) Ollegarius Domínguez O.M.I., a. art. 73, nota 30. In verband hiermee vin
den wij de opmerking van J. Masson S.J., N.R.Th. 73 (1951) 805, die, als 
hij constateert, dat in „Evangelii Praecones" teksten uit vroegere documen
ten geciteerd v/orden, schrijft: „car en doctrine missionnaire, il commence à 
exister une tradition", niet geheel en al ad rem. Al veel langer nemen we 
in missicdocumenten een zekere traditie waar; vergelijk bv. de documenten 
over de inheemse clerus. 
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(als de rozenkrans etc.). 
De veranderingen, die in de kerkelijke wetten en discipline in de loop 
der eeuwen hebben plaats gehad, tonen voldoende aan, dat deze niet 
alle tot het wezenlijke van de Kerk behoren. 
Heel in het algemeen kan men van deze niet-wezenlijke dingen zeg
gen, dat zij in de kring van de gelovigen ontstaan zijn en hun vorm 
hebben gekregen, dat zij door het kerkelijk gezag zijn goedgekeurd 
en gesanctionneerd en van gewoonte tot wet zijn uitgegroeid. Het is 
vanzelfsprekend, dat de Kerk over deze zaken macht heeft en er 
veranderingen in kan aanbrengen overeenkomstig de noden en 
behoeften van het gelovige volk. 
Om tot het opstellen van regels te komen in zake de aanpassing van 
deze dingen, moeten we weer het dubbele aspect van de accommo
datie in ogenschouw nemen. 
Er kunnen in de Kerk gebruiken zijn, die ingaan tegen de gewoonten 
van het inheemse volk. Wij denken b.v. aan de moeilijkheden, die het 
knielen in de kerk in Japan met zich meebracht. Omgekeerd kunnen 
de inheemsen gewoonten bezitten, die niet stroken met de algemene 
kerkelijke discipline, b.v. de gewoonte in sommige landen op jongere 
leeftijd te huwen, dan volgens de Codex is toegestaan. 
Van al deze zaken mogen wij niet zo maar zeggen, gelijk we dat 
konden doen in het voorgaande nummer, dat de Kerk daartegenover 
een intransigente houding moet aannemen. Dit zou al helemaal tegen 
de geschiedkundige feiten ingaan. De algemene regel, die we hier 
moeten opstellen luidt: in zaken, die niet verbonden zijn met het 
wezenlijke van het katholicisme, moet het kerkelijk gezag zich laten 
leiden door de natuurlijke en bovennatuurlijke richtlijnen van de 
prudentie. 
Om de kwestie die we hier bespreken helemaal zuiver te stellen, 
moeten we ons de verschillende gradaties in herinnering brengen, die 
in de kerkelijke hiërarchie bestaan. 
Het oppergezag in de Kerk, dat bij de Paus berust, is niet gebonden 
aan zijn eigen wetten. De diverse missieoversten daarentegen zijn in 
de aanpassing wel gehouden aan de algemeen geldende kerkelijke 
voorschriften en de afzonderlijke missionarissen daarenboven ook 
nog aan de particuliere wetten, die in een missieland door de plaat
selijke kerkelijke gezagdragers zijn uitgevaardigd. Komt men dus 
voor het geval te staan, dat een gesanctionneerd gebruik van de Kerk 
afstotend is voor een bepaald volk, dan kan men het eerst na goed
keuring van de bevoegde gezagdrager afschaffen. Omgekeerd mag 
men een goed inheems gebruik, dat echter in strijd is met de voor
schriften van de algemene Kerk dan pas handhaven, wanneer het 
bevoegde gezag er toestemming voor verleent. 
Hoewel we duidelijk in bovenstaande algemene regel hebben aange
geven, dat de uiteindelijke beslissing ligt bij het kerkelijk gezag, sluit 
dit toch geenszins uit, dat de afzonderlijke gelovigen of missionaris
sen geen initiatieven mogen nemen. 
Integendeel, heel dikwijls zal het de gewone gang van zaken zijn, dat 
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er iets ontstaat onder de gelovigen zelf, in een afzonderlijke statie 
of een missiegebied, dat door anderen wordt overgenomen en door 
het kerkelijk gezag wordt geleid en gestimuleerd en voor afdwalingen 
behoed. 
Het is zonder meer duidelijk, dat bij dit alles de bovennatuurlijke 
richtlijnen gaan boven de natuurlijke. Hier willen we nu ter volledig
heid enkele van die prudentie-richtlijnen laten volgen: 

a. het geloof moet onveranderd en zuiver bewaard blijven. 
b. de goede zeden moeten ongerept behouden worden. 
с het algemene belang van de gehele Kerk moet afgewogen worden 

tegenover dat van de afzonderlijke inheemse Kerk. 
d. het heil van de zielen moet altijd en overal behartigd worden. 
e. het is de huidige algemeen heersende opvatting, die over de aard 

van een gebruik beslist en niet de historische betekenis. 
f. het is goed vormen, die hun doelmatigheid bewezen hebben en 

geschikt zijn om een vurig godsdienstig leven te bevorderen, te 
handhaven, zolang zij hun doelmatigheid en geschiktheid behou
den. 

g. het is goed, dat door vele uniforme gebruiken de eenheid van de 
Kerk tot uiting komt. 

h. het is goed, dat de innerlijke omvorming, die bij de overgang 
tot het katholieke geloof plaats heeft, ook aanschouwelijk wordt 
in gebruiken, die als nieuw aandoen voor een bepaald volk. 1 ) 

i. het is goed, dat het eigene van een inheemse Kerk in bijzondere 
gebruiken tot uitdrukking komt. 

Hiermede hebben wij in het kort de voornaamste aspecten aangege
ven, die in het werk van de aanpassing richting-gevend zijn. 

4. Nog meer onderscheidingen in het wezenlijke? 
Sinds Väth heeft men in gebruiken, die niet tegen het wezen van de 
Kerk ingaan een onderscheid gemaakt tussen: 
a. de gestalte van de Kerk. 
b. het gewaad van de Kerk. 
Onder „gestalte" verstaat men „alles wat op de innigste wijze met het 
levend organisme van de Kerk is vergroeid en aan haar uitwendige 
verschijning een zekere eenheid verleent." 2) 
Onder het „gewaad" van de Kerk verstaan we „alle overige uiterlijke 
dingen, waardoor zij in betrekking treedt met de omgeving, waarin 
zij zich bevindt". 3) 
Onder gestalte van de Kerk valt bv. de Romeinse liturgie. 4) 
Onder het gewaad van de Kerk vallen bv. : uiterlijke katholieke fees-

1) Th. Ohm O.S.B., Neuer Wein in neuen Schläuchen, Akademische Missions
blätter Münster 1948, 20. 

2) Tangelder, a.w., 54. 
3) Tangelder, a.w., 58. 
4) Tangelder, a.w., 54. 
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ten, volksdevoties, kunst etc. 1) 
Als het er op aankomt in abstracto en in het algemeen de richtlijnen 
te bepalen aangaande de aanpassing van niet-wezenlijke elementen 
van de Kerk aan een bepaald volk, of van het opnemen van volks
gebruiken, die in strijd zijn met bestaande (niet-wezenlijke) gebrui
ken en gewoonten van de Kerk, kunnen wij dit onderscheid niet 
aannemen. Wij zijn van mening, dat in beide gevallen dezelfde richt
lijnen geldend zijn. 
Men kan dit onderscheid alleen vasthouden op grond van de ge
schiedkundige praktijk van de Kerk, waarin men kan vaststellen, dat 
op sommige punten de Kerk, ook als het over het niet-wezenlijke 
gaat, geen concessies doet en voor andere zaken veel ruimer is. Maar 
hierin mogen we nog geen grond zoeken om ook in de theoretische 
richtlijnen dit onderscheid door te voeren, want het is toch helemaal 
niet onmogelijk, dat de Kerk op een bepaald punt haar discipline zal 
veranderen. Om deze reden ook is het criterium, waarmee we zou
den kunnen bepalen, welke zaken tot de gestalte van de Kerk, welke 
tot het gewaad gerekend moeten worden, niet een per se vaststaand 
gegeven. 
Verder gebruiken deze auteurs een terminologie, die we minder juist 
vinden. Immers de eenheid van geloof, eredienst en gezag wordt 
door hen aangeduid met de term: innerlijke eenheid 2) of : 
meer innerlijke eenheid. 3) Met uitwendige eenheid bedoelen zij de 
eenvormigheid van gebruiken. 4) Wij zijn eerder geneigd de unitas 
fidei et professionis, communionis et regiminis, aan te duiden met de 
naam: uitwendige en zichtbare eenheid, 5) de overeenkomst in ge
bruiken en gewoonten met eenvormigheid. 
Bij het lezen van Väth krijgt men de indruk, dat zijn motief om dit 
onderscheid te maken o.a. ligt in een overschatten van het feit, dat 
de Kerk in het Westen is gegroeid. Hij voegt er bij, dat het de Voor
zienigheid is geweest, die dit zo geregeld heeft. Terecht wijst Tan-
gelder dit argument dan ook van de hand, als hij opmerkt, dat „bij 
de factoren, die de Kerk eeuwenlang aan het Westen bonden, er 
wellicht zijn, die alleen door God zijn toegelaten, al kon Hij daaruit 
dan ook iets goeds trekken." 6) We merken trouwens in Tangelder's 
uiteenzettingen, dat het onderscheid in gewaad en gestalte geen in
vloed heeft op zijn practische houding in aanpassingsvraagstukken. 
Maar zou het niet beter zijn, dit onderscheid geheel en al te laten 
vallen? 

5. Een onjuiste vergelijking. 

In de missieliteratuur komt men ook nog al eens tegen, dat men de 

1) Tangeldcr, a.w., 58. 
2) Tangelder, a.w. 54. 
3) en 4) Thauren, a.w., 29. 
5) Van Noort , De Ecclesia Christi, 113, no. 101. 
β) Tangelder, a.w., 58. Zie aldaar ook de verwijzigingen naar Väth S. T., Das Bild 

der Wcltkirche, Hannover 1932. 
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groei van de Kerk vergelijkt met die van een mens. 
Men stelt het zo voor, dat de Kerk in de eerste eeuwen van haar 
bestaan als een kind was, nog plooibaar, een kind, dat de vaste vor
men nog moet zoeken en dus gemakkelijk tot het overnemen van goe
de gebruiken geneigd is. De tegenwoordige verschijning van de Kerk 
wordt dan vergeleken met de volwassen man, die zijn „plooi" gevon
den heeft en zich nu aan het eenmaal aangenomen gedrag houdt. 
Deze zienswijze kunnen wij niet waarderen, als het gaat over de 
richtlijnen voor de praktijk van de aanpassing. Hoe kunnen wij 
weten, dat de Kerk er altijd voor zal zijn om b.v. overal de Romeinse 
liturgie in te voeren? Hoe kan men deze vergelijking doorvoeren in 
verband met de houding van de Kerk tegenover de oosterse litur
gieën? Hoewel elke vergelijking mank gaat, is dit bij de aanpassing 
in zo'n hevige graad het geval, dat wij ze liever niet gebruiken. 
Wel kunnen wij op deze vergelijking een zeker beroep doen om een 
feitelijke houding van de Kerk enigszins uit te leggen. 

6. Noodzakelijkheid van de inlevende houding. 

Uit de opvattingen, die wij in de laatste twee nummers behandeld 
hebben, blijkt weer op een andere manier de noodzakelijkheid van 
de inlevende houding. Deze spoort ons immers aan ons in te leven, 
niet alleen in andere godsdienstige houdingen, maar ook in de 
eigen religie en in de eigen religieuze vormen. Daardoor krijgt men 
er een beter inzicht in, kan men beter over de onderdelen oordelen 
en wordt men in staat gesteld aan elk aspect zijn juiste plaats in het 
geheel van de religie te geven. Daardoor krijgt men van de ene kant 
meer liefde voor het eigene, dat met ons vergroeid is, waaraan ieder 
persoon ook zijn bijdrage te leveren heeft, en van de andere kant 
behoedt de inlevende houding voor overschatting van het eigene. 

§ 4. DE VERSCHILLENDE MANIEREN VAN HANDELEN BIJ DE 
AANPASSING. 

1. Plaatsing in het geheel van de leer over de aanpassing. 
Na de behandeling van: de reden van bestaan en de oorzaken van 
aanpassing, de theologische fundering en de richtlijnen voor het han
delen, willen we thans in deze korte paragraaf de verschillende 
etappes aangeven, waardoor de accommodatie in feite verwezenlijkt 
wordt. Vast blijft staan, dat de aanpassing op zich genomen zaak 
van overbruggen is, maar in de wijze waarop deze tot stand komt 
kan men verschillende manieren aangeven. 

2. We kunnen onderscheiden: 
a. de act van afschaffen, zowel van de kant van de Kerk als van de 
zijde van het inheemse volk. De Kerk kan hiertoe overgaan als een 
gebruik een volk tegenstaat; een inheemse gemeenschap moet hiertoe 
overgaan, als de gewoonte in strijd is met het katholicisme. 
b. de act van substitueren. We hebben er al op gewezen, dat men 
met afschaffen alleen dikwijls niet kan volstaan. Dit zal het geval 
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zijn, als het afgeschafte gebruik in de gehele structuur van het gods
dienstig leven van een volk een zodanige functie vervulde dat er een 
leemte ontstaat, die aangevuld moet worden. Dan zal de missie er 
toe moeten overgaan een christelijk gebruik, dat men „schept" of 
invoert, de functie van de oude heidense gewoonte te laten overne
men. 
Bij niet-katholieke auteurs komt men wel eens de bewering tegen, dat 
de katholieke Kerk op deze manier de amuletten vervangt door het 
dragen van medaljes, en het vereren van heidense godinnen door de 
devotie tot de Moedermaagd. 
Tot deze opvatting kan men alleen maar komen door de inlevende 
houding niet volledig toe te passen. Doet men dit wel, dan zal het 
duidelijk worden, dat de godsdienstige houding van iemand, die een 
amulet heeft, geheel verschilt van die van de katholiek, die een 
medalje draagt. Wel kan men toegeven, dat er bij afzonderlijke 
katholieken een (op zich genomen betreurenswaardige) magische 
geestesgesteltenis bij kan komen (zoals in het voorbeeld van de man 
met de rozenkransen, waar Jensen 1) over spreekt). Hieruit kunnen 
we alleen besluiten van hoeveel belang de regel is, welke wij voor het 
beoefenen van de inlevende houding gesteld hebben: men moet uit
gaan van de officiële godsdienst en op grond daarvan zich inleven in 
de godsdienstige houdingen van de afzonderlijke personen, 
с de act van opnemen. Dit kan ook weer uitgaan van de Kerk en 
van de inheemse maatschappij. Dit geval doet zich voor, wanneer 
het gebruik goed is en er ook van de kant van de kerkelijke voor
schriften niets tegen is. 
Zelfs een oorspronkelijk heidense gewoonte kan goed worden, door
dat het gebruik verburgerlijkt is en daardoor losgemaakt van de 
godsdienstige opvatting. 
d. de handeling van kerstenen. Dit gebeurt, als de Kerk het 
gebruik, dat uiterlijk hetzelfde blijft, van betekenis verandert, door 
er een christelijke zin aan te geven. 
Dit zijn wel de voornaamste manieren, waarop de handeling van 
overbruggen kan geschieden. Zo wordt de Kerk in een inheems volk 
als „eigen". 

*) Jensen, a.w. pag. 23 zegt, dat men meer geeft om een rozenkrans, die door 
de Paus gezegend is, dan om een gewone. Onder de mensenmenigte, die op 
het St. Pietersplein de zegen van de Paus afwachtte, bevond zich een man, 
die voor zijn hoed knielde, die met rozenkransen gevuld was. Toen de Paus 
zijn zegen gaf, roerde de man met zijn hand in de hoed om de rozenkran
sen die onderin lagen naar boven te brengen, met de duidelijke bedoeling 
de zegen met geheel de inhoud van de hoed in contact te brengen. 
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ART. III. NABESCHOUWINGEN. 

§ 1. TWEE VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK VAN DE MISSIE. 

A. Eerste voorbeeld. Huwelijksgebruiken in China. 1 ) 

1. Inleiding. 

Aan de hand van een artikel over huwelijksgebruiken in China, 
geschreven door Pater Serruijs C.I.C.M., willen wij aantonen hoe 
ingewikkeld de concrete toepassing van de gegeven richtlijnen in het 
practische missieleven kan zijn. 

De schrijver geeft dan aan, hoe dringend nodig het is, dat de Chinese 
christenen een echt christelijk huwelijksceremonieel krijgen. De hei
denen vieren de huwelijkssluiting met grootse plechtigheid en zeer 
zinrijke ceremonies. Omdat deze echter met bijgelovige praktijken en 
opvattingen verbonden zijn, kunnen de missionarissen deze gebrui
ken niet zonder meer aan hun christenen toestaan. Maar dat ont
neemt aan de missionarissen niet de plicht om er iets voor in de 
plaats te geven, omdat er anders bij de katholieken een grote leegte 
ontstaat, die toch aangevuld moet worden. Oude christenen 2) zullen 
aan deze toestand misschien gewend geraakt zijn, maar van de zijde 
van de pas-bekeerden hoort de missionaris dikwijls de opmerking: 
„De Kerk verbiedt alles, alle dingen zijn zonde". Men moet deze 
leemte bij de katholieken aanvullen omdat anders het ontbreken van 
zinvolle gebruiken bij zulke belangrijke gebeurtenissen een belemme
ring gaat vormen voor de verspreiding van het evangelie. 

2. Richtlijnen. 

Als eerste regel stelt de schrijver vervolgens, dat de missionaris de 
desbetreffende Chinese gebruiken door en door moet kennen alvo
rens er een oordeel over uit te spreken. 
Om de betekenis hiervan te achterhalen kan men zich het beste in 
verbinding stellen met pasbekcerde christenen, omdat zij er iets van af 
weten, wat met oude christenen dikwijls niet het geval is. 
Een tweede regel, waar de schrijver de nadruk op legt is deze, dat 
men niet te snel moet besluiten: bij ons in het Vicariaat is het zo, in 
Noord-China gaat het op die manier. Men constateert immers, dat 
gebruiken soms van plaats tot plaats verschillen. Deze regel is van 
des te meer belang, omdat juist het detail de oorzaak kan zijn, dat 
men in de ene plaats eenzelfde soort gebruik kan handhaven en in 
een ander dorp moet afwijzen. 

1) P. Serruys C.I.C.M., Christian Adaptation of Wedding Ceremonies. An at
tempt at Christian adaptation of marriage ceremonies now in use in the 
region of Tatung, Shansi. СМ., 1 (1948) 28; 166. 

-) In China noemt men oude christenen, die katholieken, welke al sinds ver
schillende geslachten tot de Kerk behoren. 
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Als derde regel stelt de schrijver in een meesterlijke analyse vast, dat 
er samenwerking moet zijn tussen de missionaris en de inheemse 
christenen. Pater Serruys benadrukt, dat aanpassing een kwestie is 
van de gemeenschap en van tijd. De rol, die de missionaris daarbij 
moet vervullen is er een van voorlichting en richting aangeven; de 
bepaling van het ceremonieel als zodanig moet men aan de christe
nen overlaten. Dan zal het resultaat zijn: ceremonies en gebruiken, 
die tegelijk Chinees en christelijk zijn. Óp deze manier ook zal men 
een zekere eenheid voor een bepaald gebied kunnen nastreven. 

3. Beschrijving van het voorwerp van studie. 

Wanneer de schrijver de door hem gegeven beginselen in de praktijk 
gaat toepassen begint hij met nauwkeurig de ligging van de vier 
plaatsen aan te geven, waar hij een onderzoek naar de huwelijksge
bruiken heeft ingesteld. In het kort samengevat, valt de huwelijks
plechtigheid in drie fasen uiteen. 
a. De voorbereiding. Hieronder vallen: het bepalen van een gun
stige dag met behulp van een waarzegger; het aankondigen van de 
bruiloft; het klaarmaken van het bruidstoilet etc. 
b. De gebruiken rond de eigenlijke huwelijkssluiting. Hiervan ver
melden we: het binnenleiden van de bruid in het huis van de brui
degom, die haar aan de deur opwacht, waarbij enkele betekenisvolle 
ceremonies plaats hebben. De voornaamste hiervan is de aanbidding 
van hemel en aarde. (Vermeldenswaard hierbij is, dat in het Bisdom 
Yung-ping-fu (Noord-China) deze ritus beschouwd moet worden als 
de essentie van de heidense huwelijkssluiting). 
c. Aanvullende ceremonies, welke na de voorgaande plaats vinden, 
zoals bv. het drinken van de wijn. Na dit alles volgt dan tenslotte 
het huwelijksfeest, zonder dat men een scherpe overgang kan vast
stellen tussen ceremonieel en feest als zodanig. 

4. Beoordeling van de gebruiken. 

Nu de schrijver een volledig overzicht heeft gegeven van de plech
tigheid, gaat hij er toe over de betekenis van elk afzonderlijk onder
deel te bepalen. Dat dit niet altijd gemakkelijk is moge blijken uit het 
volgende voorbeeld. Als bruid en bruidegom zijn samengekomen, 
nemen zij plaats op een geel tapijt. Wat is de betekenis van deze 
ceremonie? De informatie, die men inwint bij de mensen zelf, geeft 
als uitslag: „de bruid en de bruidegom mogen de grond niet aanra
ken, voordat zij in de echt verbonden zijn." 
Sommige teksten evenwel leggen het aldus uit: het is om de boze 
geesten te verjagen. Andere teksten weer brengen een verband tussen 
het Chinese woord tai (tas) en tai (nageslacht). 
De auteur besluit evenwel, dat de eerste betekenis wel de actuele is, 
zodat het gebruik, zoals het nu bestaat zeker bijgelovig is. 

5. Aanpassing van een gebruik door verburgerlijking. 

Hoe moet onze houding nu tegenover dit bijgelovige gebruik zijn? 
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Moeten we het afschaffen, kerstenen of iets anders er voor in de 
plaats stellen ? 
Pater Serruys is van mening, dat men het gebruik moet laten bestaan. 
Hij past geen kerstening toe door voor de heidense betekenis een 
christelijke in de plaats te stellen, maar hij verburgerlijkt het gebruik, 
door het los te maken van de religieuze sfeer en het te brengen in de 
burgerlijke. Wij, christenen, leggen een tapijt neer om meer uiterlijke 
vreugde en plechtigheid aan de huwelijksdag te geven. Men ziet met 
welk een ruimhartigheid hij niet alleen hier, maar in geheel zijn arti
kel te werk gaat. 

6. Gebruik van de vergelijkende methode. 

In zijn artikel past de schrijver bovendien op een heel interessante 
manier de vergelijkende methode toe. 
Hij beschrijft het gebruik om bossen stro voor de deurposten van het 
huis te plaatsen. De betekenis hiervan schijnt te zijn, dat het bruids
paar beschermd moet worden tegen boze invloeden. De katholieken 
kunnen dit dus niet zonder meer overnemen. De functie ervan in het 
geheel is zo onbelangrijk, dat men het eenvoudig weg zou kunnen 
laten. Dan herinnert de schrijver evenwel aan een gebruik uit het 
Vlaamse land, dat Guido Gezelle ons beschrijft in zijn „Kerkhof
blommen". Daar heerst de gewoonte om bij een begrafenis strobun-
dels te plaatsen op de weg waarlangs de stoet trekt. Dit brengt de 
schrijver op het idee het Chinese gebruik te kerstenen, door de stro-
bundels de vorm te geven van een kruis. 

7. Eindoordeel. 

Na alle onderdelen toegelicht en besproken te hebben geeft de schrij
ver aan het slot van zijn artikel een totaalbeeld van de gevonden 
conclusies. In drie kolommen worden deze gegeven: 

1. het gebruik. 2. de betekenis 3. de mogelijkheid tot 
ervan. overname of de nood

zaak van afschaffing. 

Met dit schema in de hand wordt het mogelijk een oplossing voor de 
aanpassing voor te stellen. Bovendien bezitten de christenen nu een 
leidraad en kunnen zij zelf de definitieve, practische beslissing 
nemen. Zo zal hun leven rijker worden en blijft het toch chinees en 
christelijk. 
Dat Pater Serruys zich door deze detailstudie verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de wetenschap en vooral ook voor andere missionaris
sen behoeft verder wel geen betoog. 

B. Aanpassing in philosophie en theologie? 

/ . De practische kant van deze kwestie. 

De vraag, of wij onze philosophie en theologie moeten aanpassen aan 
de denkwijze van een bepaald volk, en vooral of wij uit het goed 
van de inheemse denkers dingen moeten overnemen om die te ver-
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werken in een katholieke wijsbegeerte of godgeleerdheid kan zich 
voordoen bij missionarissen, die belast zijn met de opleiding van de 
inheemse clerus. Op hen rust de verantwoordelijkheid de inheemse 
clerus geschikt te maken voor hun latere priesterlijke taak onder het 
eigen volk. Daarom is het van belang de studenten niet te vervreem
den van het volk. Gebeurt dit dan? 
Wij zijn niet bevoegd daarover te oordelen, maar het lijkt wel, dat 
hier gevaren aanwezig zijn, zo we bedenken, dat dikwijls en de boe
ken en de leraren uit de Westerse wereld afkomstig zijn. Bovendien 
komen we in de missieliteratuur wel eens uitingen tegen, die op dit 
gebied een pessimistische klank laten horen. Pater Aupiais, de apostel 
van Dahomey (gest. 1945) heeft eens geschreven: „Nous n'avons pas 
encore trouvé la formule ideale du clergé indigène. Nous avons 
ouvert des petits séminaires et nous avons naturellement donné à nos 
jeunes gens une culture européenne, la culture classique... Ensuite 
quatre ans de grand séminaire. J'ai trouvé, pour ma part, dans les 
missions des jeunes prêtres, qui étaient moins prêtres indigènes que 
moi-même... etc." 1) 
Hieruit moge blijken dat deze kwestie zich wel degelijk voordoet en 
grote consequenties met zich mee brengt. 

2. Over welke bepaalde punten het in deze gaat. 

De voornaamste punten, waar het in deze kwestie om gaat heeft 
Ohm aangegeven in een artikel over de opleiding van de inheemse 
geestelijkheid in India. 
Wij willen daarvan hier slechts die vragen naar voren brengen, wel
ke passen in het kader van ons werk. 
A. Moet men onderricht geven in de inheemse leersystemen? 
B. Moeten en kunnen wij de aristotelisch-thomistische philosophie 
vervangen door een inheems stelsel? 
C. Moet men onderricht geven over het inheemse godsdienstige 
stelsel? 
D. Moeten wij de theologie uitwerken met behulp van de inheemse 
philosophie? 
E. Kunnen wij daarbij gebruik maken van de inheemse taal en van 
de inheemse denkvormen? 
Ziedaar de vragen, zoals Ohm ze in genoemd artikel stelt. 2) Het is 
duidelijk welk een ingewikkeld vraagstuk hiermee wordt aangeraakt, 
een vraagstuk dat in vele missielanden om een oplossing vraagt. In 
verband met ons onderwerp willen wij er nu toe overgaan enkele 
algemene richtlijnen aan te geven. 

3. Richtlijnen. 

In deze zeer moeilijke kwestie moeten we ons enkele gegevens herin-

1) In: La Vie intellectuelle, mars 1946, 20 en vgl. Geciteerd in: N.Z.M., 2 (1946) 
288. 

1) Th. Ohm O.S.B., Die philosophisch-religionswissenschaftlich-theologische 
Ausbildung des indischen Klerus, in: Der einheimische Klerus... 233. 
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neren welke de godsdienstwetenschap ons aan de hand doet, maar 
vooral mogen we niet de theologische beginselen uit het oog verliezen. 
Een eerste grondgegeven — beide wetenschappen verschaffen het 
ons — is, dat alle mensen een gelijksoortige natuur bezitten, waar
door het mogelijk is voor Westerlingen Oosterse systemen meelevend 
te begrijpen, maar waar van de andere kant ook voor Oosterlingen 
de mogelijkheid aanwezig is zich in Westerse systemen in te werken. 
Dat dit laatste ook inderdaad gebeurt, wordt bewezen door het 
„feit, dat alle moderne westerse philosophen in de Chinese en Japanse 
taal vertaald zijn of zullen worden". 1 ) 
Heeft men niet te veel de nadruk gelegd op het verschil in opvattin
gen en denkwijzen, 2 ) zodat het nu weer tijd wordt op het gemeen
schappelijke in de mens de nadruk te leggen? 3 ) 
Vervolgens leert ons de godsdienstwetenschap dat de mensheid vooral 
in het godsdienstige tot conservatisme geneigd is. Dit brengt deze 
consequentie met zich mee, dat een gekerstende handeling of een 
gekerstend woord uit een heidense religie, volledig beantwoordend 
aan de theologische eisen, die we in deze moeten stellen, in de prak
tijd niet altijd zal voldoen, omdat het religieus gevoelsleven van de 
inheemse christenen nog niet zo ver gekomen is, dat men ook de 
heidense sfeer, die aan zo'n handeling of woord vastkleefde daar vol
ledig van los kan maken. 4 ) Hier is dan van groot belang de theolo
gische regel, dat men de zuiverheid van het geloof boven alles moet 
stellen. Daarom volgt consequent, dat men met het kerstenen van 
woorden of handelingen uit de heidense religieuze wereld zeer voor
zichtig moet zijn om allerlei misvattingen en gevaar voor syncretisme 
te voorkomen. J 
Men hoort omtrent het onderwerp, waar we nu over handelen, wel 
eens de opmerking maken: „Waarom prediken de missionarissen niet 
gewoon het geloof, waarom planten zij niet gewoon een klein chris
telijk zaadje en laten ze de rest niet over aan een geleidelijke ont
wikkeling? Waarom plant men een volwassen en ver-ontwikkelde 
Kerk over? 5 ) 
Hiertegenover plaatsen anderen, dat men aan die volkeren toch niet 
de rijkdom, welke verworven is door tweeduizend jaar katholiek 
leven, moet onthouden. Die volkeren moeten volwaardig lid zijn 
van de katholieke Kerk, deel hebben aan het leven van de katho-

1 ) M. van Oss C.I.C.M., Missieproblemen in Modern Japan, H.M. 28 (1949) 179. 
2 ) Doet Pater H. van Straelen dit niet in: Terug uit Japanse internering, Am

sterdam 1945, 64 en 67? 
3 ) Aldus Kaschmitter M.M., die zegt: „we feel, that some of the missiologists 

have insisted so strongly on the differences, that exist between various na
tionalities that the similaritees which to our mind are indefinitely more im
portant are for all practical purposes forgotten." Geciteerd bij: Joseph Pee
lers, Die Akkommodationsfrage im Lichte der Enzyklika Humani generis, in: 
Missionswissenschaftliche Studien, Aachen, 1951, 102 en vgl. 

4 ) Vgl. hiervoor: Α. Mulders, De missie in Tropisch Nederland, 's Hertogen
bosch 1940, 186. 

Б) Vgl. H. van Straelen, a.w., 63. 
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lieke gemeenschap en daarom zou men hen in zekere zin tekort doen 
als men niet de volle rijkdom van katholiek leven bekend maakte. 
Men kan toch niet een groei van eeuwen zonder meer voorbijgaan en 
als het ware alles van voren af aan gaan opbouwen? 
De houding, die men in dit vraagstuk moet aannemen, lijkt ons het 
best neergelegd in de volgende beschouwingen. 1) 
Het lijkt aanvaardbaar en noodzakelijk, dat men de kennis van 
inheemse denkstelsels en van de inheemse godsdiensten onder de toe
komstige inheemse priesters bevordert. Wel moet men voorzichtig
heid betrachten in de keuze van het tijdstip, waarop men dit doet. 
(Zie no. 2, vraag A. en C.) 
Op de vraag of het raadzaam is, de aristotelisch-thomistische philo
sophie door een inheems stelsel te vervangen moet men de volgende 
richtlijnen vasthouden: 
a. Canon 1366, par. 2 schrijft voor: Philosophiae rationalis ac theo-
logiae studia et alumnorum in his disciplinis institutionem professo
res omnino pertractent ad Angelici Doctoris rationem, doctrinam et 
principia, eaque sánete teneant. 
b. In het bepalen van onze houding moeten we ons ook laten leiden 
door de enclycliek „Humani generis", die we met Peeters 2) een nor-
ma negativa voor de accommodatie kunnen noemen. Met Kahner 
willen we dan in deze zendbrief zien: „eine einzige Verteidigung 
einer philosophia perennis als eines echten Organismus von Erkennt
nissen, die als nicht mehr antastbares Gut einer denkerischen Arbeit 
von Jahrhunderten dastehen, zumal insofern sie auch bewährt und 
geprüft sind an der lebendigen Unveränderlichkeit der Offen-
bahrung." 3) 
In het licht van deze richtlijnen moeten we ontkennend antwoorden 
op de vraag boven onder no. 2. В. gesteld, al mogen wij daarmee ook 
weer niet een gezonde groei belemmeren. Hoe we dit laatste kunnen 
bewerken zullen we verderop behandelen. 
Ook op de vraag gesteld in no. 2.D. moeten we ontkennend antwoor
den vooral als we bedenken, dat de katholieke leer, ook al heeft zij 
in haar uitwerking uiterlijke termen en vormen moeten opnemen, 
toch niet beperkt is tot de een of andere cultuur. De dogmatische 
definities, de erkende terminologie in de theologie en de geschriften 
van de H. Vaders en leraren vormen toch een culturele erfenis van 
de Kerk. 3 ) 
Dit sluit evenwel niet uit, dat wij in de uitleg van de christelijke leer 
gebruik maken van zegswijzen, beelden en gedachten, welke we ont-

1) Wij laten ons hier vooral leiden door de uiteenzettingen van Peeters in zijn 
reeds geciteerd artikel. 

2) Peeters, a.a. 
3) In: Stimmen der Zeit, 1950, geciteerd bij Peeters. 
*) St. Lokuang, De adaptatione in Missionibus, in: E.D., Romae 1952, 

238 en vgl. 
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lenen aan het volkseigene van de inheemsen. 1) Als prachtig voor
beeld hiervan wijzen wij op het geschrift van Pater Tempels, waarin 
hij de catechese behandelt geheel en al aangepast aan de mentaliteit 
van de Bantus. 2) 
Ook sluit de omschreven houding zeker niet uit, dat wij een gezonde 
groei mogen bevorderen. Ook hier blijft het „nova et vetera" van 
toepassing. 

4. Practische wegen. 

Als besluit van zijn artikel stelt Peeters voor, dat wij moeten geraken 
tot een ontmoeting op philosophisch en theologisch terrein. Dit 
schijnt de aangewezen weg te zijn. En dat op dit punt de godsdienst
wetenschap grote diensten kan bewijzen, is onze hechte overtuiging. 
We constateren dan ook, dat men op deze weg reeds mooie resulta
ten bereikt heeft. 
Wij wijzen bv. op de studie van de Lubac over de contacten, die er 
bestaan hebben tussen de Westerse wereld en het Boeddhisme. Daar
in behandelt hij historisch hoe het Boeddhisme in het Westen bekend 
is geworden, de weerslag daarvan in de wetenschap, en de verhou
ding van beide op dit ogenblik. 3) 
In een ander werk brengt hij ons in contact met verschillende aspec
ten van het Boeddhisme en voert ons binnen in die „vreemde" 
gedachtenwereld. 4) 
In eenzelfde geest werken ook Abd-el-Jalil en Henninger, die door 
hun geschriften een beter begrip van de Islam verspreiden. 6) Een 
uitmuntend voorbeeld van de weg, die we in deze moeten bewande
len is een boek van L. Gardet en M. M. Anawati. Wij willen hier de 
methode, die daarin toegepast wordt nader beschrijven, omdat dit 
ons van groot nut toeschijnt. 
In een eerste deel laten de auteurs de ontwikkeling zien van de 
kalam, de dialectische methode in de Islamtheologie. Zij gaan de 
geschriften na vanaf de oudste tijden tot aan nu toe. Daarna wordt 
de plaats geschetst, die de kalam in het geheel van het mohamme-

1) St. Lokuang, t.a.p. Verg. de „Acta et Decreta Secundae Synodi Regionalis 
Pekini Habitae (Peking 1894), waar we op pag. 30 lezen: „Caveant Missio-
narii ne imprudcnter loquantur de sinensium usibus, institutis, libris et 
illustribus viris. Certe non probanda quae in illis mala sunt, sed laudanda quae 
sunt laude digna, quamvis a nostris moribus et institutis discrepent; et „in-
spectis illius gentis litteris et philosophia" depromi possunt peculiares senten-
tiae quae Christianae doctrinae conformes sunt." 

z) Placide Tempels O.F.M., Catéchèse bantouc, Les Questions missionnaires, 2e 
série, fase. 6, Abbaye de Saint-André-Lez-Bruges (Belgique), z.j. Idem: La 
christianisation des philosophies païennes, Anvers z.j. 

3) De Lubac, La Rencontre du Bouddhisme et de l'Occident, Paris 1952. 
4) De Lubac, Aspects du Bouddhisme, Paris 1951. 
6) Abd-el-Jalil, Aspects intérieurs de l'Islam, Paris 1949. Idem : Marie et l'Islam, 

Paris 1950. Idem: Une Introduction à la Theologie musulmane, Verdad y Vi
da 1949, 371. 
J. Henninger S.V.D., Spuren christlicher Glaubenswahrheiten ¡m Koran, 
N.Z.M, verschillende jaargangen. 
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daanse wetenschappelijke systeem inneemt. 
In een tweede deel beschrijven de auteurs de contacten, die er geweest 
zijn tussen de christelijke en de islamietische gedachten wereld en wel 
achtereenvolgens in het Vadertijdperk, tijdens de scholastieke periode 
en de na-thomistische tijd. 
In een derde deel worden de overeenkomsten en verschillen, die tus
sen het christendom en de Islam bestaan, genoteerd: christenen en 
islamieten zijn mensen van het boek, beiden gronden hun godsdienst 
op een openbaring, beiden hebben in de verdediging van hun geloof 
gebruik gemaakt van de wapenen, die het Hellenisme hen verschafte. 
Maar naast deze gelijkenissen zijn er ook diepgaande verschillen, 
welke de auteurs in hun werk ook aangeven. De katholieke theoloog 
zoekt, geleid door het licht van het geloof, dieper door te dringen in 
de geopenbaarde waarheid. Bij de kalam vindt men dit niet: zij is 
meer een apologetische verdediging van de mohammedaanse dogma's. 
Zo ziet men dus uit dit kleine overzicht van de in dit boek gevolgde 
methode, hoe men kan komen tot een ontmoeting, tot een verge
lijkende studie van het christendom en andere godsdiensten. 1) 
Een ander voorbeeld van een methode om te komen tot een ontmoe
ting met niet-christelijke godsdiensten, nu meer speciaal met primi
tieve godsdiensten, vinden we in een artikel van de hand van 
Romano Guardini, waarin hij een vergelijking trekt tussen de mythe 
en de openbaring. In een heldere analyse toont hij aan, hoe de mythe 
het wereldbeeld beperkt tot de mens en het „ondermaanse", maar hoe 
de openbaring daarentegen ons het uitzicht opent op God. 2) 
Door in de geest van de hier besproken voorbeelden te werk te gaan 
kunnen wij zeker komen tot beter begrip van niet-katholieke gods
diensten en werken we actief mee aan de accommodatie. 
Deze vergelijking zal ons steeds duidelijker aantonen, dat het chris
tendom transcendent is, niet zuiver menselijk, maar vooral goddelijk. 
Dan zullen we ook niet in de fout vallen om alles wat in de Latijnse 
Kerk in de loop der eeuwen gegroeid is te zien als onverbrekelijk ver
bonden met de Westerse cultuur. Maar we zullen dit alles beschou
wen als gegroeid uit de sana ratio, die onder toezicht van het Kerke
lijk gezag haar werk verricht heeft, en de uitkomsten getoetst heeft 
aan de gegevens van de Openbaring zelf. Zo gezien, is het niet meer 
iets Westers, maar iets menselijks, dat overal door mensen begrepen, 
aanvaard en beleefd kan worden. 

§ 2. GODSDIENSTWETENSCHAP EN THEOLOGIE. 

1. We kunnen, zoals we reeds in onze Inleiding opmerkten, in de 
moderne theologie een streven waarnemen, dat er op gericht is de 
uitkomsten van de godsdienstwetenschap meer en meer in te scha-

^ L. Gardet et M.M. Anawati, Introduction à la Theologie musulmane, Essai 
de Théologie comparée, Paris 1949. Wij steunen voor onze uiteenzetting op: 
Pierre Mesnard, Le Dialogue théologique avec l'Islam et ses premiers béné
fices, R.S.R., 37 (1950) 146-160. 

2) R. Guardini, Le Mythe et la Vérité de la Révélation, R.S.R., 37 (1950) 161. 
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kelen in het theologisch denken. Het reeds geciteerde artikel van 
Steur is daar een pleidooi voor. 
Zonder op de vele vragen, die met deze kwestie samenhangen dieper 
in te gaan, mogen wij wel, na hetgeen we in dit werk betoogd heb
ben, besluiten, dat juist de missiologie een dankbaar terrein biedt om 
dit samengaan van theologie en godsdienstwetenschap te bewerken. 
Wij willen hier nog even op ingaan. 
2. Steur schrijft, dat men in de oudere theologie geen mogelijkheid 
zag de godsdienstwetenschap binnen 't gebied van de godgeleerdheid 
te brengen. Men werkte met een geheel van begrippen en er bestond 
niet de minste behoefte aan contact met de realiteit van leven en 
geschiedenis. 
De nieuwere houding is er een van geloofsperceptie, die de werkelijk
heid van God en niet het begrip van God tot voorwerp heeft. 
Als wij toch nu hier willen pleiten voor het waardevolle van dat 
„begrippen-systeem" van de scholastieke theologie, zal niemand ons 
ervan kunnen beschuldigen, dat zulks gebeurt uit gebrek aan eerbied 
voor een concrete houding tegenover de godsdienstige verschijnselen, 
want wij hebben juist getracht de noodzaak daarvan aan te tonen. 
Als we er een lans voor breken, dan is dat vooral uit practische over
wegingen. 
Wij hebben de noodzaak aangetoond, waarin de missionaris verkeert 
om de gegevens van de godsdienstwetenschap theologisch te beoorde
len juist met het oog op de aanpassing. Hierbij is de scholastieke 
systematiek van zeer groot nut. 
Wij doen daarmee geen tekort aan de godsdienstwetenschap, want de 
vaststelling van de betekenis van een gebruik ligt voor het stadium, 
waarin het waardeoordeel moet worden uitgesproken. In de gods
dienstwetenschap zelf gebeurt dit door de godsdienstwijsbegeerte. Dit 
is goed en in alle opzichten juist. 
Toch zal men er de missionaris geen verwijt van kunnen maken, dat 
hij zich voor het waardeoordeel niet richt tot de godsdienstwijs
begeerte maar tot de theologie, omdat, zoals Steur betoogt: alleen de 
theoloog gaaf en zeker weet, wát godsdienst is. 
3. De missionaris vindt b.v. in de „Summa theologica" een zeer 
nuttige systematiek aangegeven, die hem kan helpen de concrete 
gegevens te ordenen. 
Pinard de la Boullaye vat in enkele woorden de scholastieke systema-
tisatie samen als hij schrijft: „Ils (de scholastieken) ont démontré à 
leur manière l'existence de Dieu, précisé ses attributs, puis établi par 
voie de conséquence la nécessité d'une religion unique, seule appro
priée à la nature de l'Etre divin. Dès lors, ils ont relégué l'étude des 
autres religions parmi celle des déformations de la religion véritable, 
aux chapitres de l'idolâtrie et de la superstition". !) Hier vindt men 

) Pinard de la Boullaye, a.w., T. I, 132. Wel vinden wij, dat de auteur onvol
doende laat uitkomen, dat de scholastieken niet te werk gaan als philosofen 
maar als theologen, die voortbouwen op het openbaringsgegeven. 
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dus een uitgewerkt schema hoe men de werkelijkheid van het gods
dienstig leven der mensheid systematisch kan behandelen. Maar daar 
blijft het niet bij. In de „Summa Theologica" vinden wij vanaf II, II, 
q. LXXX bepalingen over religio, devotio, gebed, aanbidding, offers 
en gaven, gelofte, eed enz., krijgen wij duidelijke definities over 
superstitie, afgoderij, waarzeggerij in verschillende vormen etc , 
welke van groot nut kunnen zijn bij het uitspreken van het waarde
oordeel. We geven volmondig toe, dat een dergelijke verhandeling 
ons niet veel zegt over de feitelijke manier, waarop deze verschillen
de vormen, die men door redenering gevonden heeft in het menselijk 
leven worden aangetroffen, maar het doet de missionaris een duide
lijke en verantwoorde systematisatie aan de hand om zijn feitelijke 
gegevens te ordenen. En de waarde ervan wordt verhoogd als we 
met Pinard de la Boullaye tenslotte constateren, dat er onder dit 
abstracte geheel een concrete informatie verborgen ligt. 1) 
Zo menen wij de godsdienstwetenschap van groot nut te kunnen 
maken voor de theologie. 

Besluit. 

Als eindconclusie van geheel ons werk stellen we op: 
Godsdienstwetenschap en missiologie blijven gescheiden en onder
scheiden van elkander, ieder autonoom op eigen gebied, maar elkan
der in synthetische arbeid aanvullend en verrijkend. Beide komen 
samen in een inlevende missionnaire houding en werken zo mee aan 
de uitbreiding en planting van de Kerk. 

!) A.W., T. I, 132. 
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SOMMAIRE. 

Ce travail traite des points de contact existant entre la science des 
religions et la science missionnaire. 
Le chapitre I nous montre que, de tout temps, les missionnaires ont 
étudié les religions non-chrétiennes. Mais comme d'une part, en 
théologie la pensée se renouvelle, et que d'autre part la science des 
religions aussi bien que la missiologie ont progressé, cette étude se 
trouve suffisamment motivée. 
Au chapitre II on apprend que les auteurs ne sont pas d'accord sur 
la définition de la religion; cela tient à la divergence de leurs con
victions philosophiques. 
L'auteur opte pour la définition que donne de Grandmaison. 
La science des religions est une science profane qui étudie son objet 
(la religion et les phénomènes infra-religieux) suivant diverses métho
des; ces méthodes se complètent mutuellement. 
Le but de la science des religions est de trouver une réponse aux mul
tiples problèmes que pose la religion. 
Qu'est ce qu'une religion? Quel est le sens d' un acte religieux? Com
ment expliquer les différences et les ressemblances entre les religions 
répandues dans le monde? 
Ces recherches ne vont pas sans difficultés, parce qu'on ne réussit 
qu'à grand peine à entrer dans l'esprit d'une religion étrangère. Il y 
a une foule de préjugés à vaincre, car il est naturel à l'homme de 
surestimer ce qui lui est propre, et de rabaisser ce qui lui est étranger. 
La solution doit être cherchée dans une attitude de compréhension 
sympathique. 
On essaie d'établir le sens qu'il faut attacher à tel usage de telle reli
gion. A l'aide de la méthode comparative on tâche de donner une 
description essentielle d'un phénomène religieux et on cherche ensuite 
à déceler les fondements de ce phénomène, tels qu'ils se trouvent dans 
la nature humaine. 
Au chapitre III on montre que la missiologie est une spécialisation 
scientifique qui a pour objet l'activité de l'Eglise comprenant la 
plantation et la stabilisation des églises particulières. 
Mission veut dire plantation de l'Eglise; la preuve en est fournie non 
par des arguments juridiques mais par des données dogmatiques. 
Dieu veut le salut de tous les hommes dans le Christ par l'Eglise. 
La raison d'être prochaine des missions c'est la catholicité de l'Eglise; 
le fondement éloigné c'est la charité que L'Esprit répand dans 
l'Eglise. 
L'oeuvre des missions fait naître le problème de l'adaptation. On 
entend par ce mot: une modification de la forme dans laquelle le 
plan divin relatif au salut sera réalisé. 
L'adaptation est non seulement possible, mais obligatoire. Il s'ensuit 
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que le missionnaire doit pénétrer bien avant dans les religions non-
chrétiennes, car il ne faut pas multiplier outre mesure les devoirs à 
imposer aux païens. 
Au chapitre IV on démontre que, pour connaître les circonstances 
concrètes dans lesquelles vivent les non-chrétiens, la science mission
naire doit recourir à l'ethnologie ( = anthropologie culturelle), à la 
linguistique et à la science des religions. 
Le missiologue envisagera les conclusions de ces sciences de son 
propre point de vue, pour savoir, si, oui ou non, il faudra en tenir 
compte dans l'activité missionnaire proprement dite. 
En particulier on cherche à savoir quels services la science des reli
gions peut rendre aux diverses branches de la missiologie. 
Ensuite on hasarde une description du processus d' adaptation en 
tenant compte des données de la science des religions. 
Ici l'auteur insère les directives que la théologie peut fournir à 
l'adaptation missionnaire. 
Un exemple montre comment, en pratique, missiologie et science des 
religions peuvent aller de pair. 
L'auteur conclut son travail par la remarque que le missiologue peut 
contribuer à établir un contact plus resserré entre la théologie prise 
dans son ensemble et la science des religions. 

129 



Opus, quod inscribitur MEELEVEND BEGRIJPEN, Een studie 
over het verband tussen de godsdienstwetenschap en de missiologie, 
auctore Gerardo van Winsen, ex auctoritate Excellentissimi Episcopi 
Buscoducensis et legum academicarum praescripto recognitum, quum 
fidei aut bonis moribus contrarium nihil continere visum fuerit, 
imprimi potest. 

Dr. MONALD GOEMANS O.F.M. 
Theologiae Facultatis Decanus. 

Noviomagi, die 5 /unii 1954. 

Imprimi potest: J. Lansu C.M. 
Visitator Prov. Neerl. 

Noviomagi, in festo St. Vincentii, 
die 19 Julii 1954. 

Druk: Het Witte Boekhuls, Bolsward 



S T E L L I N G E N 

1. In zijn hypothese over de zin van het dodingsritueel 
in de oudste landbouwculturen, heeft Jensen niet voldoen
de met alle gegevens rekening gehouden. 

2. Frick's uiteenzetting over de „verkerkelijking" van een 
godsdienst is van groot nut om dieper door te dringen in 
de waarde van traditionele godsdienstige vormen. 

3. Bij het vergelijken van godsdiensten houdt Frick niet 
voldoende rekening met historische gegevens. 

4. In de leer over de aanpassing lijkt het niet nodig een 
onderscheid te maken tussen de „gestalte" en het ,,ge
waad" van de Kerk. 

5. Als men beweert, dat de H. Vincentius in zijn tijd 
stappen ondernomen heeft om het monopolie van de term 
,,missie" te verkrijgen, moet men de feiten in hun histo
risch verband zien. 

6. Het belijden van een bepaalde godsdienst is geen be
letsel zich in een andere religie in te leven. 

7. Het adagium ,,caritas non obligat cum tanto incommo
de moet men voorzichtig hanteren. 



8. Uit de plaats, welke St. Thomas in het geheel van 
zijn theologie geeft aan de gaven van de H. Geest blijkt, 
dat hij ook het dynamisch aspect van het genadeleven be
nadrukt. 

9. Voor een goed inzicht in de verhouding van het na
tuurlijke tot het bovennatuurlijke is zowel de leer over de 
potentia obcedientialis als die over de capacitas van groot 
belang. 

10. Onder de signa credibilitatis neemt het signum phy-
sicum niet de eerste plaats in. 

11. De apologetica is geen formeel theologische weten
schap. 

12. In het algemeen verdient het in de missiemethodiek 
de voorkeur te spreken van : het probleem van de christe
lijke inheemse taal en niet enkel van : het vraagstuk van 
de christelijke terminologie. 

13. In de instelling van de mens tegenover de wereld 
kan men een religieuze en een magische houding onder
scheiden. Dit onderscheid biedt een goede norm voor een 
karakterisering der verschillende culturen. 

14. De ethnologie leert ons een scherp onderscheid tema
ken tussen het zedelijke en de zede. 



15. De invloed, die joden en christenen op het heiden
dom der arabieren voor het optreden van Muhammad heb
ben uitgeoefend is menigmaal overdreven voorgesteld. Men 
liet zich te sterk beïnvloeden door de traditionele leer der 
arabische schrijvers over de hanif. 








