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CORNELIS PETRUS TIELE. 
16 December 1830 - 11· Januari 1902. 

ill ~jne HeeTen! 

De taak m~i door onzen Voorzitter toevertrouwd moge eigen
aardige bezwaren lnedehrengell, z~i is een veelszins dankbare. Het 
heeld van 'rl EU: te teekenen is niet moeilijk; z~in sympathieke 
verschij Hing staat U nog levendig voor den geest; wij missen haar 
in onze vergaderingen, waarvan hij jaren lang een getrouw bezoeker 
was. In de Jaarboeken dezer Kon. Akademie mag een overzicht 
var, Z\ill wetenschappel\iken arheid niet ontbreken. .Ja, om het 
level'ell van dit laatste is het vooral te doen. Het gesproken woord 
vervliegt, het geschrevene blijft. Zoolang ons nog ontbreekt, wat 
zelfs kleiuere volkelI , als Denen en Noren, bezitten: een waardige 
"nationale biographie", Inoeten levensbeschrijvingen als deze in de 
lcemte voorzien. De 21 deelcn van den vl~itigen A. J. VAN DER AA 

en de voortzetters VHU z\in woordenboek leveren slechts bouwstoil'ell; 
hetzelfi1e geldt van het beknoptere werk van .T. G. FREDlWIKS en 
F . .los. VAN Dl~N BRANDEN. Zoolang wij niets ander~ hebben, maar 
ook om tot dat betere te komen, zullen de Jaarboeken onzer 
Akademie, de bundels Levensberichten der Maatschappij der Ned. 
Letterkunde te LeidCI1, en ne verzameling der "Mannen vall 
Beteekenis" dienst moeten noen. 

Walmeer de nazaat deze biographieëll raadpleegt, zal h~i el' allicht 
iets in speuren van de onder OllS toenemende gewoonte elkander te 
bewierooken; doch ook zal h\j hier en daar tusschen de regels wel 
lezen van onze verdeeldheden en kleinzieligheden. Moge hij daarnaast 
ook kunnen getuigen llÏet slechts van ons streven maar ook van 
ons vermogen om een waarlijk historisch standpunt in te nemen, 

Jaarboek 1902. 9 
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voor zoovel' dat den tijdgenoot doenl\ik is. Want hier is lliet de 
plaats om hulde te brengen of om kritiek te oefenen) TrIaar om het 
beeld te schetsen vaJl een geleerde en zijn büteekellis voor t\idge
noot en nageslacht. Moge dit ook m~i eenigerlllate gelukkell. Geheel 
onbevoegd daartoe kan ik mij niet achtelI. Want al zijn de betrek
kingen die ik vele jaren met rrnu,}<; heb gehad wel steeds van z~in 

zijde welwillend, maar toeh verwijderd, en de ontmoetingen sehaal'sch 
geweest, én al hen ik eerst ill de twee laatste jaren zijns levens 
nader met hem in aanraking gekomen, al zijn dns verschillende 
werkzaamheden en verhoudingen zijns levens mij vreeuHl: van zijn 
studiën heh ik steeds een dankbaar gebruik gemaakt ell hem op 
die wegen Vall verre gevolgd; en het is vooral van deze wetell
sehappelijke zijde dat ik helll hier moet besehl'~ivell. 

'1'oeh gewaagde ik hij deu mmhef van eigenaardige llIoeilijkheden 
aan mijn taak verhouden. Daarbij dacht ik nlOrmuuelijk hieraan, 
dat onder de talrijke hllldehl~iken aan 'ÜEJ,!': reeds bij zijll leven 
en onmiddell~ik na Z~ill verseLeidelI gebracht, ook meer dan één 
levensscheb; is. Toen de HU ook reeds overledell 1 h. J. H. llE RID
Dim Jr. bij 'rmT,r:'s 7 Wie" jaardag hern teekellde 1) somde hij reeds een 
aantal voorgallgers op; en ook na 'l'IEJ.I':'S dood hehbclI verscheiden en 
in het binnen- en in het buitenland zijll loopbaan eu arbeid nün of 
meer uitvoerig geschetst. Dit nu sch~int aan 'l'U:Ll"'S levellsbeschrijver 
niet anders over te laten dan Of te herhalen wat reeds dool' allderelI 
is gezegd, of er een nalezing op te geven, of het af te hrekell. Ik 
wensch noch het een 1I0ch het ander te doen, maar den arbeid vall 
al deze vrienden en leerlingeIl , die den meester hUlJ tol van hewonde
ring en dankbaarheid betaaldelI , zal ik gaarne gehruiken. Zij ont
slaan mij van de moeite om al de titels van 'rlEf,l';'S geschriften of de 
lijst z~iner benoemillgell en eerbewijzen bijeen te breugell. Zij leggeIl 
mij den plicht op hetgeen zij hebben geleverd te voegen b\i de 
indrukken die ik zelf heb van TIJH,E'S persoon, dien ik minder 
heb gekend dali de meesteIl huunel", ell van zijn werken, die ik 
bestudeerd heb misschien meer dan iemand anders, en zóó een 
beeld te ontwerpen, dat des te sprekeuder moge zijl! naarmate het 
niet met louter loftuitingen of Illet enkel superlatieven is gemaakt. 
Doch ter zake. 

CORNEI.IS PETRUS rrIELl.; is den 1 fien Deeemher 1830 te LeideJl 
geboren, waar zijn vader uitgever was, terwijl ûjn moeder uit 
het geletterde geslacht der VAN KAMPEN'S stamde. 'l'mu;'s Oln-

') In de verzameling Mannen van Beteekenis. 
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gevmg IS dus van den aanvang een boekenwereld geweest, ZIJ IS 

dat tot het einde gebleven. Het fraaie portret waarop de 70-jarige 
nog zoo kloek en frisch iJl Z\l11 studeerkamer zit te werken , toont 
ons hem onder boekeu , met een boekenkast als achtergrond. Zijn 
keurige boekellschat in een afzonderl\ik vertrek der Universiteits
hibliotheek is voor het nageslacht het blijvelld monument van zijn 
levens\verk. Hij heeft zichzelf ergens eel! "ouden boekworm" ge
noellld 1); W ij doen van dien titel al datgeIle af wat aan een afge
trokkell geleerde doet denken; want hierop ge]èek 'l'IIH,E al zeel' 
weinig, en lIlen vermoedde niet wanneer men hem in de samen
leving ontmoette, dat hij bovenal was ee}) groot lezer en schrijver 
zijn leven lang. 

rrIEJ,g volbracht ziju studü;1l te Amsterdam bij het SemiuHrie der 
Remollstrant.sehe broederschap ell was daamH 20 jaren predikant, 
eerst 3 jaren in het kleilIe Moordrecht, daarna te Rotterdam. Op 
Lt3-jarigell leeftijd werd hij hoogleeraar bij het, naar Leiden ver
plaatst, Seminarie, en drie jaren later ook aan de Leidsche U ni
versiteit. Tweemalen is hij in llOogst gelukkigen Ulaar kinderloozen 
echt verbouden geweest, eerst met HENRIE'rI'E BAKKER die hij in 
1885 lla een huwelijk van 32 jaren verloor, daarna met haar, die 
hij reeds lang als vriendin vaJl den huize kende en die nu zijn 
verlies betreurt, AN'l'OIl''l';'l'TE RUYCHA VER. Hiermede heb ik de uit
wendige gebenrtenissen vall 'l'u;J.]<:'s leven opgesomd. Het is het 
leven van een geleerde; scherp in twee helften gescheiden: een 
langen tijd van verzamelelI e1l voorbereiden, en daarna een periode, 
gelijk w\i ~agen eerst vrij laat voor hem ingetreden, waarin hij h\i 
toeneming erkend e1l gevierd, als een van de vorsten der weten
schap 7,~ln studievak beheerschte. Wie llem in dien lateren tijd ge
kend heeft glimlacht bij de gedachte dat 'rIEL.E met 40 jaar lIog 
geen dr. (Leiden verleende hem 't eerst honoris causa in 1872 
dien graad, diell h\i later ook vall verscheidene bllitenlandsche 
Universiteiten wu ontvangen), zelfs, gelijk hij ergens niet zonder 
ironie vermeldt, geen kiezer voor de Tweede Kamer was. 

Het leven van een geleerde is de geschiedenis z~iner studiën; 
marLl" eer ik die van Tn~LE poog te schatten, mopt ik toch iets 
zeggen van z~Jn persoon. 

Hoe zou men b. v. in z\jn levensbericht kunnen verzwijgen dat 
hij Remollstraut \vas? De traditie die aan kleinere kerkelijke ge
meenschappen bindt is, te onzent althans, meestal sterker dan die 
in de "groote" kerk. En 'rIEI,:g had de Broeden:lchap lief, hij IS 

') Theol. Tijdschr. 18R8 p. 354. 
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een half menschenleveu lang haar hoofd en haar trots geweest, h~i 
vergat haar belangen niet ook waar zijn studie hem op wijder ter
rein bracht. Daarenboven was de conservatieve geest onzer liberale 
burgerij die het Remonstrantisme kenmerkt, ook z\in erfgoed. Ook heeft 
men soms, trouwens zonder \ultel~ike bedoeling, opgemerkt, dat aan 
z~in optreden de "armilliaansche stoutigheid" niet vreellHl was; b. v. 
toen hij op zoo zegevierelldel1 toon zich verbl~idde over het feit 
dat eeu opvolger van EPISCOPIUS mocht staan in het groot Audi
torimn der Leidsche hoogeschool. 7,00 had de Broederschap haat' 
stempel op hem gezet en bleef de gecl';telijke achtergrond van zijn 
persooll. ZUil leermeester, deu grooten ABH. DES AMOltIE VAN DElt 
HOEVEN bleef hij Z~ill leven lang eerell; Blet z\in tijdgenootelI DE 
Gl<;NESTE'l', ,viens gedichten h~i uitgaf met dat scl!O()lle levelll';bericht 
dat ill onze lettel'kullCle z~in waarde zal behouden, yel'der .l\lARONIBlt, 
BOK, ROGGE e. a., met vele remollstrantsche geslnehten eB gezinnen 
was hij nanw hevriend. Bovcllal was het l'emonstrantsche begiul';el: 
vr~iheid, ycrdraagzailmlJCid, verbroedering hem lief; de spreuk: 
"eenheid in het Boodige, vrijheid in .het tw\ifelachtige, iu alles de 
liefde" prijkte, gelijk op het Rottcrdalllsehe kerkgebouw zoo ook 
in TmI;\<;'s huis, en 'VU$ zijn levensleus. In de Gedenkrede bij het 
250-jal'ig hestH~Hl van het Seminarium del' Remonstranten door hem 
28 Octoher 1884 in de Stadsgehool'zHll1 te lJeidell gehonden, sloot 
hij zich ;Uu} bij de verwnchtiug, dool' DES AMORIE VAN DIm HOEVEN 

bij het hveede eea wfeest geuit, dat de Remollstralltsche Broeder
schap eens onnoodig zou worden, omdat het beginsel, waarvan z\i 
"tot nog toe de iJl menschelijke zwakheid volkomenste uitdrukking 
is", het "echt Protestantseh, eobt Christelijk beginsel, elders te dik
wijls miskend : Eellheid dool' Vrijheid" zou hebbell gezegevierd. 
Maar TIELE acht dit verschiet verder verwijderd dan zijn voorganger 
het zag, al miskent h~i niet den hand die de Remonstranten ver
bindt met vrijzinnigeu in andere gemeenschappen. 

Dat onder die vrijzinnigen velen, met ons voormalig medelid, den 
voortreffelijken ACQuOY, (ie tegenstelling tot de RemoIlstranten bleven 
gevoelen, heeft 'J'IEu,: nooit begrepen, en het heeft hem verdriet 
gedaan. Het " schot je" is afgebroken; toch spookt het nog in den 
geest van den waren Remonstrant. Ook 'lIEU<: was vóór alles 
Remonstrant. 

Dit gezichtspunt verliezen wij niet uit het oog wanneer W\i fllELE 

beschouwen. als aanhanger der moderne richting. Hij zul wel op 

7.Îchzelf hebben toegepast wat h~i van DE GENESTET schreef: "zijn 
"geheele aanleg en karakter dreef hem naar die zijde. Hoe vroom 
"zijn hart ook zijn mocht, zijn hoofü was te helder om het oude 
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"supranaturalisme UH.lIte nemen." Wij proeven uit een zinsnede 
als deze de zelfgenoegzaamheid waarmede men in 1868 over ver
schil van overtuiging sprHk, als te herleiden tot mindere of meer
dere "helderheid van hoofd". Wij gevoelen er evenwel ook uit 
dat het kiezen der nieuwe richting voor rI'mL}<~ geen moeilijke keuze 
is geweest. Mocht h\i in zijn eerstelingen de waarde van het Jo
hannes-evangelie als "bron voor het leven van ,Jezus" hebben ver
dedigd, dit deed hij in 1853 cn 1855; wodra de moderne be
schouwing opkwam was TlEI,E voor haar gewonnen. Hij werd te 
Rotterdam, naast RÉVILI,E, PIERSON, FRANS RAUWENHOFF haar talent
volle prediker; van de gJ'()Ote sterren der "Leidsche school" van 
rrheologell is hij de laatst overgeblevene geweest; van den Ned. 
ProtestantelI bOlld, van de vergHdering van vrijzinnige 'l'heologen, 
was bij jareJl lang eml steunpilaar, verscheidene mHlen voorzitter; 
vau het rrheol. rI'~idschrift ill 1 8 () 7 mede-oprichter, meel' dan een 
kwart eeuw lid der redactie. 

Zijn stalIdpunt is tot het einde hetzelfde gebleven, al is er ill 
zijn houding merkbaar verschil tusschen vroegere en latere jaren. 
'l'e HottC'rdam maakte hij dell illdl'\lk vall volbloed modern en was 
het ook; zoo wel in zijn preekeli , die tot de beste van dien tijd 
hehooren, als ill zijn niet altijd zachtzinnige polemiek komt dit uit. 
Later trok hij zidl van den kansel en vooral van den strijd terug; 
hij scheen z~in belallgstelling voor wat 30 .inren achter hem lag 
verloren te hebheIl. Toch waren zijn overtlligingell niet veranderd, 
ook niet slapper ge\yordell, misschien nlleen maar wat latent. De 
verklaring hiervan ligt in het hovell gezegde: rrmLJ~ was bovenal 
Remonstrant. Al mogen aanvnn kelijk verscheidene voorgangers der 
Remonstranten de moderne richtillg !liet gevolgd hebben; VAN 

'l'EUTE;î\I, VAN DER Po'!' bleven el' vreelml aan; 'l'nu,E zag tusschell 
de l'emonstrantsche beginselen en de moderne verwantschap; zonder 
strijd aanvaardde hij dus de laat~te, en gevoelde zich daarbij , gel~jk 
hij gaarne zich noemde: een Remonstrant van het einde der 19de 

eeuw. \Vel trad h~i onder de woordvocrders der nieuwe richting 
mede op den voorgrond door zijn talent en geleerdheid, maar hij 
was weinig leidsman en debater. De strijd in de Ned. Herv. Kerk 
boezemde hem natLmrlijk geen belang in; hij stond er buiten rIl 

wendde er zich, bij toeneming met zekere hooghartigheid, van af. 
rfoch bleef hij met zijne geestverwanten op vriendschappelijken voet, 
al was hij in de laatste 20 jaren meer een sieraad dan een kracht 
van de partij. 

Wie voor de geestesrichting van rrIEl,}<j, niet alleen als modern 
theoloog maar over 't geheel, zou willen een datum bepalell, kan 
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daarvoor ongeveer het jaar 1860 kiezen; tron wens niet ongewoon, 
dat wij het type blijven vertooucn van wat wij iud 30 jaren waren. 
De geestelijke stl'ooming, waarop ik hier het oog heb, is voor het 
tegenwoordig geslacht allerminst nieuwerwetsch; en zoo is 'rlELl<: 

een man van den ouden stempel gebleven. Ab; redenaar was hU 
leerling van den ouden DES AMORIE VAN DIm HOEVEN, voor wiell 
spreken een kunst was, geoefend en bestudeerd, nooit spontaan. 
Noemt men zulk een \velsprekendheid rhetoriseh, W\1 stemnWll dit 
toe, ook met het oog op Tn:J,E; mits dit wool'<.l in den gunstigsten 
zin zij opgevat. TIELl~'S spreekkullst was ongetwijfeld door stlldie 
verkregen, maar toch eenvoudig en smaakvol, vrij van gezwollen
heid, hoogdravendheid, valsell pathos. Niet alleen op den kansel, 
ook bij een redevoering, zelfs in den gewonen Olngaug was hij de 
begaafde spreker, die een afkeer had van al wat los, slordig, 
vooral ook van al wat triviaal was, die nooit in huisgewaad zich 
vertoonde, maar alt\id den schoon en vorm, de gekuischtc uitdruk
king vond. Zoo kon hij behagen, zelfs boeien, nooit meeslepen; 
wat hij mededeelde waren vruchten van lectuur, lladenken, ook 
wel luim, geen uitingen onweerstaanbaar opgeweld uit de diepte 
van het gemoed. 

Zoo was hij ook in zijn letterkundigelI smaak. De vel'stamlige, 
verlichte MACAUJ,AY was Z~ill mali, en h\i is aan die voorkeur niet, 
zooals A. PIERSON later, ontrouw geworden. Voor het ongehonden, 
althans de oude vormen verbrekende, in zijn oog onfatsoenlijke 
streven van het geslacht van 1880, heeft hij onvermengd wem'zü} 
gekoesterd. 

N u ik vooral '1'n:J,lij'S wetenschappelijken arbeid iJl het licht moet 
stellen, wil ik toch, gelijk ik reeds zeide, vermijden hem als een 
afgetrokken geleerde te schetsen. Niemand denkt aau 'l'mLE bij een 
figuur als W. ScoT'r's .httiqum:1J. Keurig op zijn uiterlijk, gaarne 
in gezelschap, volmaakt als gastheer eu als gast: zoo hebben velen 
'fIELE gekend. Behalve op z\ln studeerkamer gevoelde hij zich ner
gens meer thuis dan in een feestvierenden kring van geleerden. Met 
innig genoegen vertelt h\i van de vl'oolijke dagen te Bologna b\i het 
jubilé der Universiteit aldaar; met terugslag op de oudespl'euk 
Bononia doeet brengt hij ons in de lachende stad; Bonollia ridet 1). 
Hij genoot van die Orientalisten-congressen, waar h\i met geleerdelI 
uit de geheele wereld betrekkingen onderhield, en zelf een even 
geliefde als schitterende figuur was. Ook in z~in nadere omgeving, 
vroeger te Rotterdam, vooral later te Leiden, onttrok h\i zich 

1) In den Neder!. Spectator van 1888. 
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aUenninst aau den gezelligen omgang, waarvoor hij gautich eellige 
talellten had en waarvall zijll geest het peil verheJogde. H~j had een 
d iepen afkeer van al wat gemeen of dubbelzinnig was; h~i had veel 

. gel ellen , veel gezien, vele mensehen gekeild, en wist daarvan te 
verhalen, anecdotcn, herinneringen, sonIS humoristisch, nooit bepaald 
grappig, steeds waardig, ondeugend wel eens nma]' niet maliciem;, 
Geeu wonder dat Cl' vall hern een bekoring uitging op jonge 
meusehell. Hij was eell groot kindervriend; en h\1 de 'l'nu,E's, die 
lllen nooit als "oude lui" kon hesellOuwen, voelden ook vele jOll
geren ell zelfs zeer jongen zich thuis. Hij bleef friseh tot z~jn einde, 
wnder eenige gemaaktheid jong van hart. 

Redeneel'en deed h~i lIiet gaarne; twititgesprekken, ook heginsel
Hagen ontweek hij waar h~i kOl!; hoogen ernst ademdell ûjn 
gesprekkell niet, In /lijn preeken had de toon des harten stellig 
geldonkelI; wie hem ook in later jaren, ja in de allerlaatste zijns 
levens, hooJ'(lell' spreken bij eel] graf, bij een huwelijksinzegening, 
hij de hevestiging van een geliefd leerling tot predikant, wal'ClJ 
diep getroffen. Maal' zulke gelegenheden kwamen hetrekkelij k zelden, 
te zelden naar den lIin vcler vrienden, die gaarne het vermoeden 
dat achter het koele uiterl~ik van 'rU:I,}; een warm innerlijk leven 
schuilde llIeer hadden bevestigd gezien, Niets weersprak dit ver
lllOeden; maal' de teekelleu die el' vóór pleitten waren, naar veler 
meelling, b\i toeneming schaal'sch. 'J1mu; was een zeer gesloten 
man die evenlllin iJl anderer levell ingl'eep als het zijne opellbaarde. 
\Yas hij terughoudend uit schuchterheid? Of pantserde hij zîeh uit 
vrees anderen te na te treden en zelf gekwetst te worden? Vat hi.i 
tijllgevoelig WHS, ja overgevoelig, bleek soms duidelijk.\Vas het 
daal'om of in ,veerwil daarvan, het is moeilijk te zeggen, maHl' het 
is zeker dat hij aanraking ]net mell:-ldlen zocht meel' op de opper
vlakte dali in de diepte, 

Zoo kUImen wij weinig vall zijlJ illllerlijk leven sprekell en moe
ten Oll:-l tot het uitwendige bepalen. Daarin is h~i zeel' gelukkig ge
weest; iu het sobere en waardige woord dat h~i tot afscheid sprak 
tOCII h~i voor 't laatst als rector maguificus optredende meteen zijlJ 
ambtelijke loopbaan besloot, prees hij zich een gelukskind. Dat 
gevoelde hij zich inderdaad: algemeen geacht en geliefd, in binnell
eu buitenland geëerd, eeu de)' sieradelI van de hoogeschool die hem 
lief was. 111 latel'e jaren stroomden de eerbewijzen hem toe, en 
die roem smaakte hem 110et. Hij werd er niet door bedwelmd, en 

. niemand kon zeggen d.at hij zich overschatte. 'rot het laatst bleef 

hij werkzaam, met bewonderenswaardigen ~ivel' zijn studiën voort
zettende alsof hem nog jaren levens gegund waren. Zoo trof hem 
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de dood, onverwacht, eer nog zijn werkkracht of ZIJn geestelijke 
vermogens wareuaangetast. 

Toch is hij Hiet heengegaan zonder een afgerond levenswerk te· 
hebbell verricht, en wel niet in een enkel onderzoek, maal' in het 
afbakenen en bearbeiden van een geheel nieuw gebied van weten
schap. Allenvege noemt men TIEu; en MAX MiiLLER de twee 
vaders del' godsdienstwetenschap 1). Daarin ligt 'l'IELE's beteekenis 
en de eenheid van zijn leven. '''ij zullen dan nu moeten zien hoe 
h\1 die w\ide, woelige zee heeft hevaren. 

Allereerst moest h\i het recht, de heteekenis dezer nieuwe stu
diën bepleiten. Reeds in 1860 stelde h~i in een geharnast stuk in 
de Gids het onderw\is in de godsdienstgeschiedenis aan de Leidsche 
hoogeschool aan de kaak. Een waagstuk: het was toch geen mindere 
dali grootmeester SCHOlJf};N zelf tegen wien de nog niet 30-jarige 
theoloog iu het krijt trad: de toekomstige polyhistor tegenover den 
denker. Maar TIELE had gel~jk. Destijds klopte de nieuwe studie 
zeer hescheiden aa,n de deur: SCHOLTEN w~idde er een 20-tal hlad
zijden van Z~ill Godsdien8t en Wfjsbe,r;eede aall, HOF.KSTRA te Am
sterdam, DOEDES te Utrecht hegonnen er zich mee bezig te houden. 
'l'n~LE achtte dit onvoldoende, en kwam op hoogen toon op voor 
het vak waaraan hij zich zou wijden. Wij zien: h~i heeft zijn werk 
gevonden, zijn levensplall gemaakt; hij zal voor de godsdienstweten
schap de plaats veroveren die haar toekomt. Dit heeft hij ten 
volle bereikt, Biet zonder krachtdadige hulp VHn SCHOLTEN zelf, die 
in den ruwen aanval van den overllloedigen jongelI man de belofte 
zag van een groeiend talent, en - wat tot eer strekt van beiden -
aan TIELl~ z\in medewerking en vriendschap niet onthield. 

Er gingen even\vel jaren overheen eer deze de overwinning bad 
behaald. Het was geen gering voordeel voor hem en zijn zaak, dat 
hij reeds vroeg toegang had tot de Gids, welks uitgever met hem 
na verwant was. Hij behoorde wel niet tot de medewerkers naar 
het hart van POTGU:TER, maar h\i werd gaarne gelezen; terwijl hij 
na 1867 ook meer kerkel~ike en godgeleerde kringen bereikte door 
zijn opstellen in het Theolo.r;isch 'Pfjdschr~ft, waarvan het allereerste 
nommer reeds een programstnk van hem bevatte over Godsdienst
wetenschap en 17teolofJie. 

Deze artikels waren strijdschriften, voorloopers van 'rIEJ,Il:'S levcns
a.rheid. Aan de gangbare theologie w()rdt het epitheton "weten-

') Zoo beschryft hem o. a. zijn opvolger aan de Leidsche hoogeschool Dr. W. BHEDE 
KRISTEl\SEN in Woord en Beeld 1899. 
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schappelijk" ontzegd; zij kon alleen herleven als "godsdienstweten
schap". De toon waarin 'l\J;:LE hier, eu gewoonlijk in deze vroegere 
jaren, over algemeene onderwerpen schrijft, is zeer beslist, zelfs vr~i 
hoog, hetgeen w~i danken aan zijn sterke overtuiging, maar ook 
voor eeu deel wijten aan gebrekkig inzicht in den omvang en de 
diepte der problemen. De vraagstukken van wetensehappel\ike 
methode zijn inderdaad niet uitgemaakt door eenvoudig af te wijzen 
"alle bespiegeling die haar grond niet heeft in ervaring". 1) Een 
schoon program: "geen huldigen van den waan van den dag, maar 
"ook geen miskennen van het streven onzes t\ids" 2); waar is de 
gl'cus tnsschen deze twee? Zulke citaten, die ik uit TIEU;'li opstellen 
van ] 8GO-l 875 zou kunnen vermeerderen, teekenen niet alleelI 
den sehrijver maar ook den tijd. W"ij zijn iets wantrouwender ge
worden tegenover afdoende zill Sll eden . 

Dat rÜELE\; optreden moest prikkelelI , in den dubbelen zin vaIl 
het woord, spreekt van zelf; het heeft echter ook doel getroflfm. 
Wat hij eisehte: ruim haan voor zijn wetenschap, is verworven; 
in weerwil, misschien zelfs mede door veler tegenstand. Hoe jam
merde men dest~ids over die "thcologit, die Ül godsdienstweten
schap werd opgelost"! Misschien ware de polemiek toch niet ver
meden, al ware de vraag kalmer aan de orde gesteld. Toen het 
eens zoo vel' was en de gemoederen waren ontwaakt, heeft TIELE 

een hoogst verstandige gedragslijn gevolgd. Na een en ander waal 
het recht z\iner studiën te hebben verdedigd, heeft h~i z\in krachten 
gew\id aan den positieven opbouw zijner wetenschap. Hij zal wel 
v~lak hebben gemeesmuild over de zekerheid waarmede velelI oordeelden 
over "beginselen" en "methode" der godsdienstwetenschap, waarvan 
zij op zijn hoogst door de lectuur van een" Essay" van MAX ..IVlüLLER 
iets hadden vernomen. Men wist te vertellen dat het heel kettersch 
was van· "godsdienstgeschiedellis" te spreken, desnoods mocht men 
de "geschiedenis der godsdiensten" beoefenen, liefst zon men ze 
geheel, als "geschiedenis der idolatrie" van de heilige erve der 
theologie hebben gebannen. Waal' men zich over dergelijke dwaasheden 
warm maakte trok rrIEJ,l~ zich terecht terug en ·verdiepte zich in de 
studie vall talen en godsdiensten, van Perzen, Egyptenaren, Mesopota
mische en Voor-Aziatische volken, tegelijk in zeldzaam uitgebreide 
lectuur z~jn kennis verbreedende. Hij begreep dat het pleit het best 
gewonnen werd dool' te werken alsof het reeds gewonnen ware. 

:Feitelijk was het beslist toen b\i de nieuwe wet op het Hooger 

1) Theol. Tijdschr. I, 52. 
') Uit de Levensschets van DE GENEsn:T. 
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Onderwijs aall de godsdienstwetenschap, de hil';torisehe eH de phi
losophisehe, een plaats in het universitair onderwijs werd gegevell. 
Voor TIEJ,l~ \vas dit een persoonlijke triomf, na jaren str\idens he
haald, nog vroeg genoeg om hem zelf een 24-jarige loopbaan als 
hoogleel'aar in het nieuwe vak te vergunnen. In ] 877 wijdde hU 
den nieuwen "leerstoel voor de gesehiedenis del' godsdiensten in 't 
.,algemeen" aan de Leidsehe hoogeschool in. 

Allenvege erkent men dat het TJEI.E is geweest door wiel! het 
kleine Nederland dezen eersten stap lleeft gedaan, straks in andere 
landen. maal' zelfs nu nog niet overal gevolgd. De godsdienst
wetenschap was nu officieel erkend en met de theologie onder één 
dak gebracht. 

Ik herinner mij een gesprek over de godsdiensten der z.g. natuur
volken, dat ik bij ecu bezoek te Oxford met E. B. 'l'noR had. 
Zelfs tegenover een autoriteit als die van den sellrijver van Pn:mi
live Clllture veroorloofde ik mij eenige vall de z\ine afwijkende 
meeningen uit mijn Lehrhuch der Reli;r;iOll8,r;e8cltichte te verdedi
gen. Dit liet hem echter vrij koel ,waut het feit dat die "wilden" 
met de "knltuurvolken" in genoemd Lehrbuch te samen behandeld 
werden, woog hem veel meer dan verschil van opvatting. Gij hebt 
ze, zoo zeide h\i mij, opgenomen, niet buitengesloten waal' vall 
de godsdiensten sprake is: wilden en beschaafden in (~éll halld \'er
eelligd, zoo behoort het. Deze stemming van 'l'fLOR was stellig 
ook die van 'l'n~rJE, toen h~i in de theologische faculteit als ve]'
tegenwoordiger der godsdienstwetenschap zitting nam. 

vV~j vergeten echter niet dat hij aanvankelijk voor meel', ill elk 
geval voor iets anders gestreden had: de geheele theologie herscha
pen in godsdienstwetenschap. Dit HU was niet geschied; althalls 
de niemve wet was nauwelijks halverwege aall dezen eisoh tegemoet 
gekomen. Enkele vakken waren min of meer gelnkkig herdoopt; 
de faculteit ill haar geheel bleef faeulteit van godgeleerdheid hee
ten, en in haar onderwijs komt nog steeds het leeuwendeel toe 
aall de oude theologische studièn, waarvan slechts eell deel naar 
de kerkelijke erve verbannen is. Van dezen halfslachtigen toestand 
z\jn de lofredenaars schaarsch; des te meel' kan het ons verwoJl
derell dat 'rIÈI,E er tamelijk wel tevreden mede was. Zelfs deed 
zich daarbij een niet onvermakel\ik incident voo\'. In 187 ti ver
tegenwoordigde TIELl<~ den Ned. Protestantenbond op de jaarJijksche 
bijeenkomst der British and foreigll Uuitarian association. In het 
stukje 1) waarin hij van dat bezoek onder geestverwanten verslag 

1) "Onder geestverwanten" in de Bibl. .van moderne theologie en letterkunde 1876. 
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doet, verhaalt h~i o. a. dat de bekende .Lun<:s MAR'fINEAU z~ill vreugdé 
uitsprak over het haJldhaven der theologische faculteit aan de Neder
landsche hoogescholeJl, ja ûch ook verblijdde dat men de theologie 
"behouden had en de godsdienstweteJlschap had afgewey,en." Vloog 
TIELE niet op toen hij uit den mond vau een geestverwant de 
str\idleus \'an den vijand hoorde? "Gelukkig (zoo zegt h\i) kOll ik 
"de Bngelsehe vrienden gerust stellen omtrent de hedoelingen van 
"hen die de laatste gewild haddell. Mell hield huar, geloof ik, 
"voor zuiver Positivisme. Ik kon el' bijvoegelI dat wij ons omdell 
"naam weinig bekommerden, nu w~i de zaak behonden zagen." 

"De zaak behouden": zoo gevoelde TIEl, I'; het inderdaad. De 
Saneta 'l'heologia had haal' primaat en haar exclusivisme van wel
eer prijs gegeven en de deuren geopend voor de godsdienshveten
sehap. De gelegenheid voor die studie was geboden, haar recht 
erkend. De geheele theologie zou met de vrijheid der wetenschap
pelijke methode beoefend worden; de vakken die dit minder sche
nen te gedoogell Warell buiten het Universitair verband gezet. 

(i-elijk gezegd: rrIEI,E gevoelde zich door dezell stalId van zaken 
niet benauwd. Anderen berustten niet hij de Grieksche wijsheid 
van het ,,),Éo~ ~.u1!J'u "avTo;. De theologische faculteit aan de nieuwe 
hoogeschool vall Amsterdam kwam in het eerste jaar van haar 
hestaan , vooral onder den invloed mll baal' e1l (HlS gewezen mede
lid A. D . LOMAN , op voor een breeder regeling, waarvoor de 
hoofdstad de aangewezen plaats scheen. Ook Roomsch-katholieke en 
Israëlietische geleerden wilde z~j in de faculteit, dan eerst waad~ik 
eeu faculteit van godsdienstwetenschap, opBemen. Waarom voegde 
'l'IELE z~in gezaghebbende stern niet b~i die der Amsterdamsche 
ambtgenooten r Lag het niet vooruamel\ik op zijn weg en iu z~in 
l\in dit te doen l' Ook hiel' is, gelijk bij dergelijke vragen in het 
gemeen, het antwoord alleen dool' onzekere gissingen te geven. Ik 
houd heter voor dat de conservatieve lleigingen van 'l'JEI;/<; z\iu 
voldaanheid verklaren. Daarenboven maakt hij in een Gidsartikel , 
dat bijzonder sterk spreekt ;), een voorbehoud, des te merkwaardiger 
omdat het onwillekeurig is. 'L'JEI,E lIleent dat Katholieken en Israë
lieten als GEIGl<iR, DI';R]!;~fBOUltG, DÖU,ING1<iR, zeer goed ÎlJ een 
faculteit zooa]s hij die wenseht op hun plaats zouden zijn. Wel is 
de vrije wetenschap op den bodem van het Protestantisme ontstaan, 
maar ZIJ IS aan de Protestantsche kerken niet meer gebonden. Haar 
beoefenaars van andere herkomst wil rl'nn,}<, gaarne opnemen. "\Ve1-

1) Godsdienstwetenschap en wijsbegeerte in het jongste ontwerp van wet op het hooger 
(er staat bij vergissing lager) onderwijs. Gids 1869. 
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kom de priester e1l de rabhijn, mitR zij "wetensehappelijk" Z~ill. 

En hoe zouden z~i dit kunnen wezen, zoo zij uiet "liberaa.l" zijn? 
.Mij dunkt, hier is een geheele periode van het N ederlalldsche 
liberalisme van voor 40 jaren geteekend. A. D. LOMAN waR radi
cnler, IHaal' ook ruimer van blik, al was wat hij wilde een utopie. 
H~i zou eeu volbloed Katholiek en Israëliet, straks ook zeer gaarne 
een Buddhist, in de faculteit van godRdienstwetellschap hebben 
ingehaald. 

Hoezeer deze geheele zaak voor TIEI.:g later een atgedane was, 
bleek wel toen hij zich in 't laatste jaar zljns levens door den aanval 
van HARKACK op de godsdienstgeschiedenis 1) als theologisch leervak 
lliet meer tot verweer liet verlokken. .1. Hf;VlLT,E 2) trad tegenover 
den DuitsehelI geleerde in het kr\it met wapenen voor een deel 
dezelfde als TIELE vroeger had gehallteerd. Hoe deze zelf in de 
laatste tiell jaren over de algemeene en encyclopedische vragen 
dacht is niet meer gebleken. Laat ons erkennen dat hij zijn tijd 
en kracht vJ"Uchthaarder hesteedde dan met het herhalen van vroegere 
str\idschriften. 

Toch is de questie niet zoo volledig uitgemaakt als het schijnt 
en ook hem toescheen. 

De godsdienstwetenschap heeft haar plaats aall universiteiten, op 
congressen, in bibliotheken veroverd; of zij in het leven, met name 
als vormende kracht voor onze academische jongelingschap, aan de 
verwachtingen beantwoordt, wordt wel eens betwijfeld. "Wie slechts 
ééne kent, kent er geen", zoo had l\hx MÜLLER van de godsdiensten 
gezegd; en dit scheen voor Protestant8che theologen den eisch in 
te sluiten de godsdien8twetenschap te beoefenen. Deze moe8t dan 
aan de hoogeschool haar plaats vinden niet in de litteral'isch-his
torische maar in de theologische faculteit. \Velnu, te onzent vergunt 
een 25-jarige praktijk een oordeel over hetgeen op dezen weg 
hereikt is. En dat oordeel is niet onverdeeld gunstig. De woorden: 
hittere teleurstelling zijn wellicht niet geheel juist, nog minder juist 
wu het weren van een schitterend succes te spreken. Voor de leer
stoelen in dit verplicht stndieYak zijn in Nederland niet genoeg 
titularissen te vinden. Onder studenten ontbreekt de belangstelling 
voor de godsdienstgescbiedenis wel niet geheel, toch Z\ln voor de 
meesten de vele vreemde namen hallast. Pedagogisch laat zich het 
bezwaar gevoelen, dat men den studenten hier geen veld van eigen 

1) A. HARNACK. Die Aufgabe der theologischen Facultäten und die allgemeine Religions
geschichte 1901. 

') In Revue de l'Histoire des Religions. Nov. Dec. 1901. 
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onderzoek kan openen, dat zij bijna geheel zich moeten bepalen tot 
het opnemen van resultaten. Ongetwijfeld is er tegenover deze 
schadu w licht; ik zal wel de laatste wezell om de noodzakelijkheid 
dezer studiën te miskennen; maal' dat ûj niet zooveel vruchten 
opleveren als men gehoopt had, valt niet te loochenen. 

Ook 'l'IELE kon zich nanwel\iks vleien dat z\in onderwijs diepen 
invloed op Z\in hoorders oefende. Daarvoor was het te wetenschap
pel~jk en onderstelde meer kennis dan de meeste studenten aan de 
hoogeschool medebrellgen. Ook 'l'IELE's voordracht boeide hen slechts 
matig; op den katheder stond alleen de geleerde, niet de meester 
van het woord, die hij overal elders was. Zoo hebben zijne leer
lingen met eerbied Baal' hem geluisterd; de vèrgezichten die deze 
leermeester van zoo uitgebreid e kennis hun opende hIeven voor 
hen vaag. 

Gelukkig heeft 'rmLE onder dezen toestaud uiet zeel' geleden. 
Heeft hij in Nederland geen school gevormd, uit de geheele wereld 
klonk hem tegen: ,.tu Duca, tn Signol'e, e tu Maestro". Bewijzen 
liggen voor 't gr\lpell; laat mij alleell vel'w\izell naar wat prof. 
MORR,IS .JAS'1'ROW ,Jr. aan en over 'J'IELE schreef in een hem opge
dragen werk, nog juist vóór zijn dood in zijn handen 1). De Gif
ford-Lectures te Edinhurgh gehouden verschenen bijna gel~jktijdig 
in het hollandseh, engelsch en duitsch eu werden niet alleen door 
vakgenootelI eu geleerden, maar dool' tal van beschaafden in alle 
landen gelezen. Ook in NederIancl- het bleek bij zijn 70öten jaar
dag - werd rüm,E door theologen vau alle richtingen, door jon
gerell en ouderen, door ontwikkelden uit verschillende kringen als 
een van 's lands roemrijkste zonen geëerd. Eli dat geen landgenoot. 
zijn taak op zich kon nemen heeft hem geen verdriet gedaan; 
want in dr. BREDE KRIS'fENS1<;N zag hij naar zijn eigen wensch een 
zeer geliefd leerling als zijn opvolger optreden. 

Zoo heeft 'rnu,E waarlijk grooten voorspoed gehad. Hij heeft z~jll 
aanleg en talent kuunen ontplooien; eerst worstelen en daarna wind 
in de zeilen, want wat hij gaf beantwoordde aan een behoefte des 
tijds; eenheid in het leven, een ideaal der jeugd verwezenlijkt in 
de jaren van kracht; en tegen den ouderdom een oogst van liefde, 
achting, roem. 

Van zijn mHatenschap behandelden w'1 nog alleen den door hem 
gestichten leerstoel van· godsdienstwetenschap; W\1 moeten nu zijn 
voornaamste boeken in oogel1schouw nemen. Z\j zullen steeds met 

') MORRIS JAs'rROW Jr. The study of l'eligion 1901. 
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eel'e geuoemd hl~ivell iu de toch waarl~ik niet arme geschiedenis 
der negentiellde-eeuwsehe wetensehap. Ik lever echter geen biblio
graphie, die men, gelijk ik reeds zeide, elders kali "iuden 1) , maar 
wil trl1chten de voonmamste resultaten van TnU,E'S arheid in hun 
waarde eIl beteekenis te kenschetsen. 

Laat IIl~i beginnen met het gesehrift vall meest algemeeneu aard: 
de .rJe8chiedeni8 call den godsdien8t tot aall rle "eenc!tapp~j derlCe
reldgodsdielUftelt, reeds in 1876 verseltenen, en dat ik voor de dui
delijkheid verder eenvoudig als "handleiding" zal aallhalen. In 2G3 
klein 8° bladzijdelI geeft rÜELE een ~eld~aam rijke stof ill 144 pa
ragrapheIl waaraan met kleinere letter nitweidillgel} en aallteeke
llingen zijn toegeyoegd, terwijl aan het hoofd der eukele afdee
lingell een opgaaf VHll litteratnur prijkt, bi.i wiel' kellsehetsing mel! 
aarzelt tussehell de adjediva r~ik, keurig, lluttig. Nn eell korte in
leiding maken wij in vijf hoofdstukkell aehtereellvolgells kennis met 
den godsdienst onder de heerschappij van het Auilllisllle, den gods-

. dienst bi.i de Chinezen, den godsdienst bij Chamieteu en Semieteu 
(Egyptenaren, Bahylolliërs, Assyriërs, 'Vest-Semieten waaTonder Is
raël, Islam), dell godsdiellst b~i de Illdogermanen behalve Urieken 
en ROllleinell (Inditirs, PerzeIl , "Venden ofLetto-slaven , Germanen), 
den godsdienst hij de Illdogermanell onder dell invloed der Semie
ten en Chamietell (Chieken, Romeinen). Ollder de godsdiensten der 
Semieten is ook die van IsraiH kortelijk gesehetst. De gestelde grelIs 
"tot aan de heerschappij der wereldgodsdiellsten" is eenigszins ver
schillend opgevat: de schrijver maakt halt voor den drempel vall 
het Christendoni, van het Huddhisme en den Islam deelt h~i het 
eeu eu ander, vooral vall het ontstaHll dier godsdiensten mede. 

Deze handleiding was eell openbaring. Terwijl door MAX MÜLLlI;R'S 

ES8a!l8, in zoo pakkendell st~jl geschrevell, velen een indruk haddell 
ontvangen van het aantrekkelijke dezer studiën, trok TIELE voor het 
eerst met vaste haud de omtrekken en l~inen van het geheele gebied. 
Vele namen kregen nu illhoud; vee] waarvan men tot nog toe 
fllechts nevelachtige voorstellingen had kwam nu in een hepaalde 
omgeving eIl op zijn plaats te staan. Men zag allerlei stof uit de 
pars sacra dm' antiquiteiten, de mythologie, de z.g, homerische 
theologie, de ethnographie in nieuw verhand gebracht en in een 
groot geheel geordend. Men ontwaarde hoeveel er reeds gedaan 
was, en hoeveel er nog te doen bleef. Kortom het hoek gaf "kort 
saamgevat de uitkomsten van een vaak omslachtig onderzoek", Zijll 
groote verdienste was dat het bij het vaststellen van verkregen uit~ 

') Aehter de levenssehets door dr. DE RIDDER Jr. in MaDllenvan Beteekenis. 
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komsten ook llleuwe baneu voor de toekomst wees. Daarom is het 
van weinig belang te vragen hoeveel van wat rrmLE voor meer dan 
23 jaren gaf is bl~ivell staan - hij zelf heeft zijllwerk herhaal
del~ik herzien en verbeterd, ook voor de talrijke vert.:'1lillgen die 
het licht zagen -: de beteekenis dezer halldleiding ligt in haar 
groote waarde ab hulpmiddel en wegw~jzer voor verdere studie. 
"Dor" waren ongetw~ifeld tal van bladzijden, "duidelijk" niet alle; 
maar aan onderzoekers eH heschaafdell werd uit allerlei, soms af· 
gelegen, hoeken ecn ongewoon r~ike voorraad van nieuwe gegevens 
aangeboden. 

Het derde hoofdstuk dezer halldleiding behandelt den godsdienst 
b\i den Cltamieten en Semieten. Dit terrein hebben 'l'mu·;'s studiën 
vele jaren lang bearbeid. Bij wa" nog predikant te Rotterdam toen 
hij zijn cel;r;e!~jkeJl(le .(/e8cltiedeniiS der eggpliiSclte eu lIIeiSopotrtJJli8clte 
,r;Od8(lief/8ten voltooide. eeu l\jvig werk vall meel' dau :'300 bladz~i

den, waarvan, de twee stukken 18ö\) en 1('-17:2 YerSehelleu. B~i 

deze proeve, die ab begiu van eeu "vergelijkende gesehiedenis del' 
oude godsdienstelI " was bedoeld, had de tichr~iver zijn l'ew.,achtige 
stof nog niet onder de knie. :Men merkt Cl' aan wat ûju vriend 
A. RinL.Lh in de voorrede del' fransehe vertaling sehl'eef: "l'histoire 
des l'eligiolls Il' est pas faite, elle sc fait". Maal' die frallsehe ver
taling uit de bekwanle peil mil den HoUerdamsehell predikant 
G. COl,LINti is I'eerls een verbeterde 011 zeel' verkorte nieuwe uitgaaf. 
Zij verseheon iu ] 882, toeH 'l'n~u; al verscheidene jaren professor 
te LeidelI was, ell legde vall eon bij toeneming heheerschen der stof 
sprekende getuigenis af. 

Ook toen evemvel lieten Egypte en Mesop()tamit~ hem nog niet 
los. In 1 S Hl ondel'llam h~j opllien w "llaal' eel! geheel allder plan" 
een "geschiedeuü,· CWt dell //od8dieJtiSt ·iu de oudheid tot op Alemallder 
den Groote.Het eerste deel, in 18D3 voltooid, behandelt dezelfde 
volken als het straks hespl'okeu werk, maar in beknopter vorm, 
met rijkere st.of, met rijper C11 voorzichtiger oordeel. Het tweede 
deel is Mil de Perr,eJl ge\Y~id, eveneens in twee stukken versche
nen, het laat"to eerst zeel' kort voor des schrijvers dood. Tegen het 
einde zijns levens toch hield h~i zieh weer bij voorkeur met de 
Perzen bezig. Dit onderwerp had zijn eerste liefde gehad; eu ook 
hierin komt de eenheid van 'rmI,E'S levenswerk eigenaardig uit., 
dat de cirkel sloot: zijn eerste en zijn laatste werk zijn aan het
zelfde volk gewijd. Men ûet hier dus tegelijk hoe groot de weg 
is dien men bij het betraeht.ell van "dies diem docet" in 35 jaren 
aflegt. Voor de reeks de voornaam8te /jodsdien8te1t door KRVSEMAN 

uitgegeven, had TlEL1<~ den god8dien8t van Zarathu8tra geschreven 
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(1864). Hij heeft in later jaren over dat boek steeds als over een 
verouderd werk gesprokeIl. Dat was het ook; en geen wonder, 
want hoe anders staan tegenwoordig de vraagstukken die het A"esta 
betreffen dan in de dagen toen TIEL}!; tussehell SPIlWEL en HAVG 

moest kiezen. en zich wat al te veel aan de leiding van den eerste 
toevertrouwde. Maar slecht werk was het niet. geweest, en voor 
zijn eerste proeve, als lIOodanig beschouwd, helHwfde h\i :IlÏch niet 
te schamen. 

Ook het terrein der algcmeelle gesehiedeIli;,;, wet die van den 
godsdienst in de oudheid zoo nauw salllellhallgcllde, heeft TIEL]<; 

in een groot werk hetreden. Ik bedoel zijn bab.'IlolûSch-a.8S:'Irische 
GeseItichIe 1) waarin dl' knltum-verhondiugen, daaronder ook de 
godsdienst, alleen olldergesehikt aan dl' politieke geschiedenis WOI'

den besprokClI. Tn~LE heeft voor dit boek de JllOllUllltmten en tek
steIl zelfstandig bewerkt eH gebruikt, veelal in extenso medegedeeld. 
Hiel' had. hij een nog wel alt\id wijd Blaar toch lllet:l' bepaald ge
bied; llÏer kwam z~jn bronnenstudie van vele jaren tot haar recht. 
Het is het meest wetensehappel\ike onder 'Ül~L1'i'S boeken en als 
zoodanig ook erkend. Prof. ,) ASTIWW, cell zeer bevoegd beoor
deelaar , lloelnt het in 1 S 98 ., the hest history that has as ,vet heen 
published." ~) 

Van geheel anderen aard Ûjll de beide deelen inleiditl:'I tot de 
godsdieJu'1twetenschap, de GU.l!'oRD-leetures ill I ~9(i ell 180k te 

Edinburgh gehouden. Het karakter der volgens lord GU'}<'OR])'S 

legaat ingestelde "lectures" mag hier als hekend ondersteld worden. 
De uitnoodiging die lezillgen te houde1l, herhaald uadat '1'JEu: ze 
eerst had moeten afwijzen, de ontvangst te Edinhnrgh, de roem 
van z~jn optreden aldam, de uitgaaf del' leûngen waarin hij de 
welkome gelegenheid had gevonden zijn beschouwingen over den 
godsdienst, welks geschiedenis hij z\jn leven lang had onderzocht, 
neer te leggen: dit kan men als de kroon op z\lne schitterellde loop
baa,n beschouwen. Ook de opgang door zijn GU'FOIW'S gemaakt is 
wel te verklaren; onder zijn groote werken is er geen zoo goed 
geschreven en zoo aanllemel~ik voorden heschaafden lezer als dit. 

N a deze groote boeken moeten van zijn kleinere geschriften 
althans enkele vermeld worden. 3) Allereerst de vrij talrijke rede-

1) In de reeks (lel' Handbücher der alten Geschichte bij F. A. Perthes I 1886 II 1888. 
') In de Bibliography van zijn Religioll of Babylonia and Assyria (1898). 
') Bg de lijst van de Ridder, die ze in rubrieken verdeelt, is nog te voegen het in 

1901 verschenen werkje Hoofdtrekken del' Godsdienstwetenschap, 125 kleine pagina's, 
het geraamte der colleges over wijsbegeerte van den godsdienst, in hoofdzaak den inhoud 
der GIFFORD'S kort teruggevende. 
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voeringen en toespraken. Zij geven ons een indruk van zijn smaak
volle welsprekendheid, in zoover dit zonder de voordracht, de stem, 
de houding mogel\ik is. Maar de techniek: vinding, rangschikking 
blijven over; daardoor kan ook de lezer iets terugvinden vall de 
bewondering die bij de hoorders algemeen was. Zoo zal in onze 
letterkunde, met de geheel andersoortige toespraken door den hof
prediker V AN KOI~TSVE[,l) gehouden bij de graven der Oranjevorsten, 
de redevoering op het derde eeuwfeest van Leidens ontzet (3 Oct. 
1874.), door 'rIELE in tegenwoordigheid van den Koning, de Konin
gin, de Prinsen van het Koninklijk Huis in de Pietel'skerk te Lei
den uitgesproken, bewaard bl\iven. 

Als ik nog even uw aandacht vraag voor 'ÜELE'S talrijke artike
len in binnen- en buiteulandsche tijdschriften, encyclopediën euz., 
daB is het om op te merken dat z~i van den aanvang af, bijna 
zonder uitzondering, veel beter geschreven zijn dan zijn gl'Ootere 
werken. Hier gevoelt TIELI~ dat h~i zijn lezers moet boeien, en 
geeft dus de geleerde den stylist geen vrijaf. Er zijn onder deze 
artikelen, die, wat deu vorm betreft, modellen Ilijn der monogmphie. 
Zoo het meeste wat hij in u wen kring heeft geleverd. Hij was sedert 
1882 lid dezer Akademie, en was er niet zelden aan het woord voor 
een dankbaar gehoor. Zo(nvel de Verslagen en Mededeelingen als de 
.Jam·boeken getuigen van zijn werkzaamheid in uw midden. Ook 
aan de discussie nam hij gaarne deel. G~j hebt den tact bewon
derd waarmede hij over afgestorvene medeleden sprak, de kennis 
van zaken waarmede hij u over nieuwe ontdekkingen of theorieën 
inlichtte, lUl over de vondsten bij 'l'ell-el-Amal'llH, dan over DAR
MESTETER'S nieuwe hypothese omtrent het Avesta. 

Ook buitenlaudsche t\idschriften stelden op zijn medewerking 
prik Aan de Revue de l' !tistOt:1·e des religions, aan het Zeit8chr~ft 
/ür Ass,1jriologl:e was hij vast verbOJlden; voor de Encyclopedia Bri
tannica IXth ed. bewerkte hij het gewichtige artikel Religions; voor 
de rubriek Rel~'lio1l~'leschickte van den l1fteologischer Jahresbe1·icht 
heeft hij, reeds op gevorderdelI leeft\id (het was ilJ 18 g 7 en 189 S) 
den geheelen oogst van eenige jaren ingezameld, gelijk hij dat in 
vroeger jaren voor het l!teolor;Î8ch tiJdschrift had gedaan. Dit alles 
getuigt van buitengewolle werkkracht, tot het einde onverflauwd. 

Na dit overzicht van 'j1IELE'S geschriften treden wij iets nader 
tot de daarin hehandelde onderwerpen. 

TIELE heeft aanstonds begrepen dat geen historische wetenschap 
zonder bronnenstudie mogelijk is. De bronnen nu die hij Doodig 
had zijn in moeilijk toegankelijke talen geschreven, wier kennis, 

Jaarboek 1902. 10 
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altham; voor 40 jaren, slechts met gehrekkige hulpmiddelen te ver
krijgen was. Voor deze bezwarell deinsde TIEL:E niet terug. H~i 

heeft zich de taal van het Ayesta eigen gemaakt, straks naa.'lt het 
perzische der inscripties het assyl'is('he sp\ikel'schrift leeren olltcijferel\. 
Ook van andere vreemde karakters en talen: de egyptische hiero
glyphen, het sanskriet en pali, heeft hij eenige kennis opgedaan; 
zijn voornaamste arbeid ligt evenwel op de beide eerstgenoemde 
terreinen. Laat ons opmerken dat deze twee talen, het perzisch 
en het habylonisch-a.'lsyrisch, onderling niet verwant zijn: de eerstp 
tot de indogermaansehe. de tweede tot de semietische fiunilie he
hoorende ; verder, dat TrJ<jf.E b\ihaar hestudeering geheel autodidact 
was. Hij had niet het voorrecht gehad, tegenwoordig dool' jongere 
beoefenareu dp}' godsdienstgeschiedenis genoteu, vall ollder de beste 
meesters aan verschillende universiteiten ecu philologische school te 
doorloopelI , waardoor hun vel'lUoeielJde olllwegell CII vele vergissingen 
gespaard hJ~iven. 'rmL}] heeft het oud-perziReh moeten leeren op 
zijn kamer aan het Boschje te Rotterdam; ook later te Leiden vond 
hij voor zijll ass~Tische studies geen hulp. Daarenbovell was h~j 30 
jaren toen h\i met dezeJl a.rbeid begon, d1ls Jlog wel jOllg, maar 

toch niet lI1et de volle veerkracht, a.lthans van gehengell, die de 

eerste jeugd kenmerkt. Zoo moeteIl wij tell hoogste bewonderelI 
wat TmI,}; iJl dezen heeft bereikt. Niet dat h~i soms dwaalde kan 
ons verbar,en, !lIaal' dat hij zoo uitgelwcide en zoo zekere kennis
heeft verworven. HeIn kwam dH~u'bU telJ goede die waarlijk weten
schappelijke zin van den man die dEl 'dt'óarncorhEYOq niet schroomt bij 
nieuw licht oude meeningen prijs te geven. 

Wij 1l10etell dus een aantal verwijten nu en clan, ook in recen
sies, hem Haar het hoofd geslingerd, als hoogst onbillijk afwijzen. 
Natuurl\ik was h\i ge ell Zendoloog , geell A ssyrioloog, gel\ik zij het 
zijn die van hun jeugd niets allders hehben gedaan dali die talen 
bestudeeren. N atuurl~ik heeft h~i bij verklaring van teksten wel 
eens misgetast; maar in beide studievakken is z~iIl naam gevestigd 
en zelfs aan detail-onderzoekingen van blijvende waarde verbonden. 
Prof. M. .TASTROW schreef m\j IlH zijn overl\idell: TIEL}] was geen 
Assyrioloog ; toch heeft h,j enkele nien we vondsten gedaall, en bezat 
van het terrein een vollediger kennis dan zelfs de ·lIIeeste specia
listen, daarenhoven "he posses.'led a keel! historical sense which 
"enabled him to illuminate entire periods of Babylonian and Assy
"rian history which until the appearançe of his work had been obscure." 

Er zal altijd onderscheid blijven tusschenden arbeid der philo
logen en dien der historici. Voor den geschiedvol'scher is taalstudie 
middel, hij verklaart de teksten om ze te kunnen gebruiken, het 
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is hem om de uitkol\lstell niet om den weg te doen. Loopt hij 
nooit gevaar resultatell te vinden, of te maken, waartoe h~i maar 
half gerechtigd is? Verliest h~i nooit uit het oog dat het nog iets 
anders is met de bronnen te werken daJl uit de brollllen?Wie zal 
dit ontkennen? Het is echter gelukkig, dat TIEL}: zich door der
gelijke bedenkingen niet heeft laten weerhouden. Hij heeft reeds 
gedaan wat HARNACK in de straks gelloemde redevoering eerst van 
de onderzoekers del' toekomst vervviwht ,,8 uf dem Grunde solider 
Forselnmg den M uth der Znsammenfassung" geha,(l. Er is alle 
reden dien moed hij 'l'nu,l': te bewonderen. Meel' angstvalligheid, 
meel' kritische tw\ifel (hoe wil men het noemen?) zou hem hebhen 
ontraden eeu hob'lj!rmi.w·h-os.~ljri8che Gesckichte of een ,r;eschiedenis 
Dalt den ,r;odsdienst Ül de lJIulheid op het getouw te lI,ettel1. De 
wetenschap is Cl' zeel' val! gediend dat el' onder hare beoefenaren 
ûjn die ook over rechtmatige hedenkillgell heenstappen. Werken 
als die vall l'nn,E lokken kritiek uit; doch wanlleer die kritiek 
verder brengt is dit mede te daJlken aau de eOllstructie die 7,~i ge
deeltel\ik afbreekt. 

Daarvoor moeten evenwel de fondamellten vau dat eerst.e gebouw 
zekere mate van vastheid hebben. B\i Tnu,r; hadden lI,~j die; hij is 
tot aan 't einde bezig geweest ze te versterken. Nauwelijks had 
h~i in de laatste maanden zijns levens zijll werk over Perzi{~ voltooid, 
of h~i beraamde reeds plannen om nu, met den boeken schat die 
het geschenk waf; geweest op zijn 7 neten jaardag, zich eens naar 
hartelust in Iran te verdiepen. 

Met bronnen- en detailstudie eveuwel is de godsdiensthistori
cus pas op de helft van Z\il1 taak, hij moet den godsdienst 
zelf in oorsprong en wezen leeren verstaan. Dit heeft ook 
'l'IELl<j begrepen en getracht het te bereiken door aan 7,~in histo
ri8ch weten den grootst mogel\iken omvang te geven. Hij 
verwachtte de oplossing van het raadsel vooral van "vergel~ikende 

geschiedenis" . 
Ten aanzien van dezen omvang van TIELE'S studiën past on8 

onbepaalde hewondering. Laat ons daarvan niet zeggen, wat hij 
zelf belachel~ik zou hebben genoemd, dat hij alle godsdiensten uit 
de bronnen kende. Het is reeds veel dat hij voor een paar uit de 
oostersche oudheid tot de bronnen toegang had; aangaande de 
andere liet h\i zich door de heste autoriteiten inlichteIl. In Zijll 
handleiding, op zÜn colleges, in z\in letterkundige overzichten en 
kritieken maakte h~i b~i herhaling den grootel1 omgang door de 
t\iden en volken; dan bleek het hoe veel en hoe goed h~i lezen 
kon. Men heeft hem, den veellezer, betrekkelijk zelden op vergls-

10* 
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.singen betrapt, hetgeen des te meer te pl'~izen valt omrlat h~i geen 
getrouw geheugen had voor data eB eitatell. 

Z~jn hehUlgstelling voor volken had trappeIl ell gradell. Bovenaan 
stollden de reeds genoemden: Perzen, Babyloniërs, Assyriërs, waarvan 
de eersten zi,in troetelkinderen waren, schoon hij b\i de laatsten lang
duriger zijn tenten heeft opgeslagen. Dan volgen, op zekerelI afstand 
Illaal' toch nog als voorwerp vall gezette studie, de stamverwanten 
en nahuren dezer oostel'sche volken: Egyptellar~?ll, Semieten, 11Idii~l's. 
Op deze terreinen is de mate van TIEl,};'S yenlienstell zeer ver
schillend. Zijn arheid over Egypte, ook in de laatste uitgaaf, staat 
wel 't meest aan kritiek bloot. Hiel' was zijll kellllis der taal ollvol
doende voor zelfstandig gebruik der bl'Onnell, waarvan de gewich
tigste, de Pyramidentebten en het Doodenhoek in verschillende 
redacties, haar geheimen alleelI aan volledig ingew~iden ontsluiel'CJI. 
Ook in Fenicisehe eli Syrische studiëll was 'l'IIU,}~ geen vakman; 
maar het is te waal'deeren dat hij aan dei',e volken de plaats heeft 
geschonken die hun in de historie toekomt. Zij hehbell geen groote 
rijken gesticht; toch zijn zij iu de geschiedenis del' beseha\'illg vall 
groot belang, zij vormelI in dubbelelI zin tnsschenschllkels: tusschen 
Babylonië en Egypte PH tusschell het oude Azii5 ell het jonge 
Europa. HUil goden en culten verdienen dali ook afwnderlijk, lIiet 
louter als atwhallgsel val! Babylonische of Egyptisehe , behandeld te 
worden. Dat 'llELE dezen eisch heeft ge"telrl en er Hall voldaan, is 
van groote beteekellis. 

ZUn hoofdstuk over lsraël stelt ,,.lahve en de goden der volken" 
in verband met en in tegenstelling tot elkander. Het eerste meer 
dan het tweede, wallt .Jahve is hem oorspronkelijk eeu 11 atuurgod , 
met RammalI , Hadad verwaHt. 111 de opvattilIg van .Jahve als 
oude Kenietisehe godheid is hij ~TAm;, door wien zij in wijdelI 
kring verbreid werd, verscheidene jarell Vóór geweest. 

Van de lndisehe godsdiensten stond 'rIBLE'S keulli:i ongevèer op 
dellzelfden trap als van de laatst besprokene. IJier was hij evenwel 
in belangrijk gunstiger oHlstaudighedcll; de vertalillgell, althans vall 

Budclhistisehe Sutta' s, ájn veel hetl'Ou w baarder , terw ~jl men door 
de werken van JkRNOUJ<" K:glf~, BAR't'H, OI,Dl:NB~:ItG vasten bodem 
onder de voeten gevoelt.. '['mIJl': heeft dit alles grondig doorgewerkt; 
maar behalve in boekbesprekiugen en in de halldleiding sleehts een 
enkele maal opzettelijk een stuk ovel' een lndisch ollderwerp ge
leverd 1). Het Ruddhisme trok hem nooit sterk aan, evenmin het 

1) Christus en Krshna (Theol. 'rijdschr.1877), en populair over den invloed der Eindu' 
beschaving (Bib!. voor modo theol. en letterkunde. 1887). 
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Hiudoe'üHne; liever verw~ilde hij b\i het oude Vedische pantheon. 
Hij deze niteenzettiug vall rl'IE]']~'s arbeid aan de verschillende 

godsdiensten gewijd, levert de vergelijking zijner eigen studiën 
onderling ous <len maatstaf; wa.nt ook van godsdiensten die \'erder 
van het middelpunt zijner belangstelling lagen, gelijk die del' Chi
neezen en den Islam, wist h~i Ilog meer dan de meesten. Eén 
kultutUvolk: de Japan liers , evenals de KelteJI aan het andere einde 
der wereld, heeft hij in zij n handleiding geheel verwaarloosd "omdat 
"de uitkomsten vall het onderzoek lnij te twijfelachtig en te onbe
"paald waren." Y alt behoorl\ik nadmk op mij, dan kali men met 
deze uitspraak vrede hehben; wie zoo reusachtige stof omvat mag 
wel ergens de grenzen stellen. Dat de japansche en de keltische 
studies mede materiaal leveren voor de godsdienshyetenschap zon hij 
stellig niet hebbell geloocbend. 

Hij had nu eenmaal voorliefde voor het Oosten, en beschonwde 
ook de volken del' klassieke oudheid gaarne in verband met die 
Semieten en Egyptenaren; daarb~i misschien meel' den invloed onder
gaande del' oude romalltisehe school dan hij zelf vermoedde. Hij 
Inat dell invloed vall oostersche lInties op (le oude Gl'iekell breed 
uit. Homerus kende hij vrij goed, hij wist ook van Delphi's 
iuvloed; lievel' spoorde h\i ua wat van oude Pelasgcl's en van half
histol'isehen samenhang \\let de ~elHieten van Klein-Azië aan het licht 
te brengen was. 'foch heeft hij Grieken en Romeinen allermÎllst 
op Z\ide ge'l,et. 'Vooral naar mythologen ab PJtl~LL1~R, ROSCHER e. a. 
lnister<le hi.i met aundaeht; owr het karakter del' hoofd goden van 

beide volken had h\i z\in gevestigde meeningell. Het noordel~jk 
Europa was hem min of meel' eell land van barbal'eu; de goden 
van Letto-f.\laven en Germanen beschouwde hij wel als dii minorulll 
gentiullI; op zijll hoogst in Los en Vast hield hij ûeh eellS met 
een zoo uitheemsch wezen alf; Loki bezig. 

Rij mijn opsOllllning seheen ik een geheele groep, die der wilden 
of z.g. natnul'\'olken, over het hoofd te zien. Over de plaat8 van de 
,r;odsdiensten der natmwvolkellin de godsdienstgeschiedeni8 had 'l'mLl'~, 
dest~ids verdiept ill LUBBOCK , CASPARI , SCHUTIrZE, HASTIAK, voorni 
in 'rnolt's jJrünitive culture, toch Z~ill eerste oratie gehouden (1873). 
Hij wist dat aan die wilden wel niet de voornaamste plaats toe
kwam in de ontwikkelingsgeschiedenis van den godsdienst, maar 
toch de chronologiseh eerste; en zoo vroeg hij voor hen met nadruk 
aandacht. Dit scheen een program; bet was bet niet. Ja, 'l'IEI,E 

heeft veeleer die wilden later opvallend verwaarloosd. Reeds toen 

h\1 aan de Universiteit optrad had de Assyriologie hem in haar 
greep. In zijn handleiding is wat hij ter kenschetsing der verschil-
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lende rassen gelijk over de half-beschaafde volkelI geeft, kort en 
onbeduidend. RÉVILLE weet er veel fIleel" van te vertellen. 1) Bij 
TIEU is alleen de opgaaf del' litteratuur, als altoos, goed. De 
grootere moeite van 't aanleerell van vreemde talen trok hem blijk
baar meer aan dan de kleinere van 't lezen van l"Cisverhaleu. 
Opmerkelijk is echter dat hij ook bij de behandeling der kultuur
volken , met name de Perzen, op de gezichtspunten door de studie 
der wilden aangegeven in 't geheel niet lette. 

Deze opmerking brengt ons er reeds toe om den omvang van 
'l'IELJ<:'S studiën niet slechts te beoordeelen naar de volken en stam
Iiten, lllaaT" ook naar de zijdelI vall den godsdienst door hem bijzon
der in het licht gesteld. Hij heeft zich in toenemende mate bepaald 
b~i hetgeen teksten en monumenten leverden. Leiden mythellverkla
ring en ethnographie noodwendig tot gissingen omtrent vóór-histo
rische perioden, hij is daarill steeds soberder e.ll voorzichtiger ge
wOl'den. 

'''ie het Parzisme beschrijft kan onmogelijk afziell vaIl de vóó,'
geschiedenis van den Zarathustriseheu godsdienst, de oorzaken der 
scheiding tusscheu Indiërs en Iraniërs: frUU,I<; zegt er in zijll laatste 
werk niet meer dan het hoog noodige over. In dit opzicht is het 
uiterst belangrijk de zelfbeperking van den Leidschen meester te 
vergelijken met den moed waarmede jongere scandinavische geleer
den, ED\'. LI.;H)cIANN te Kopenhagen eH N. S(iIH~RB]'()M te lJpsala, 
nieuwe problemen behandelen die zich bij diepe!' graven in de 
stof noodwendig voordoen. . 

In den godsdienst liggel! dooreeugemengd denkbeelden, hande
lingen en gewoonten, gevoelens en stemmingen. 'Vat van dit alles 
staat h~i 'rJELE op den voorgrond? Z\in theorie en prakt~ik ant
woorden ondubbelzinnig: de leer, de godsdienstige ., voorstellillgeu 
welke dan ook haal' vorm zij, mythologisch en dichterl\ik of dog
matisch en w~isgeerig, zijn de hoofd bron voor de kennis van <lell 
godsdienst". 2) Godsdienstige praktijk ell gemeenschap, eeredienst eu 
kerk mogen tot het wezen van den godsdienst behooren, zij komen 
pas in de tweede plaats ill aanmerking. 

Zoo heeft hij van het Parzisme natunrlijk ook het L'itueel ell 
ceremonieel van Yasna en Vendidad uitvoerig besproken; mythen, 
legenden, dogmen trekken hem toch altijd meel' aan. En ouder deze 
mythen en legenden boven dogmen. Op het hoofdstuk over Yima 
had hij zich bijzonder gespitst. 

1) A.. RÉVILT,E. Les religions des peuples non ei vilises 2 vol. 1883. 
') Inl. tot de godsd. wet. (GIFFOllD'S HoB. uitg.) I, p. 21. 
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Wat het godsdienstig gevoel betreft, zoo heeft h~i de emotie als 
de bron, de aanbidding als het wezen van; den godsdienst voorge
steld, maar eigenlijk' alleen in zijn Gifford's eu z~in Hoofdtrekken, 
waar hij wel genoodzaakt was dit ,vezen te bepalen; als hij geschie
denis schreef ging dit schuil. Ik hen de eenige niet die er op ge
wezen heb, dat men in zijn historische hoeken weinig van de 
hoogere z\iden van den godsdienst vernam. Of het Zarathustrisme 
in Medië, in Baktl'ië dan wel in het noordelijk Atropatene ont
staan was, de verhouding van babylonische tempels en hun goden, 
cle ethllische herkomst en de natuurbasis van deze of die godenge
stalte: ziedaar de vragen waarover h~i met steeds breeder kennis 
en grootel' gezag schreef. Maar het karakter der vroomheid van 
volken en perioden, vragen als die HOEKSTRA hiel' in uw midden 
behandelde over den nijd der goden, beschouwingen over de rel i
giellse beteekenis der Stoici van het keizerrijk of den inhoud van 
Bhagavat-Gita: zulke onderwerpen schenen hem vrij koud te laten. 
Vreesde h~i voor het verwijt van dilettantisme indien de jonge 
wetenschap zulke, meer aantrekkelijke, beschouwingen leverde? Of 
lag hier de grens van zijn inzicht en talent? In elk geval heeft h~i 
del' jonge godsdienstwetenschap den wellicht allernoodigsten dienst 
hewezen van voor haal' nieuwe velden te ontginnen en te veroveren. 

Van bezadigd oordeel getuigt Z~iIl houding tegenover de in zijn 
leeftijd tot groote theorieën opgebouwde werkhypothesen. Dit na te 
gaan vergunt ons tegel\ikeen blik op zijn ontwikkeling. Ik heb 
vaak van buitenlanders grooten lof gehoord over TIEu's nuehteren 
zin: de verstanoige Hollander heeft den llevelachtigen, onklareli 
dampkring gezuiverd. 1 )it' lof is niet alleen verdiend, maar des te 
grooter voor wie weet dat hier geen natuuraanleg Illaal' een ver
worven eigenschap geprezen wOl'dt. 

Z\in twee eerste groote werken eilldigen met eeu vrij uitvoerige 
opsomming van karaktertrekken der daarin behandelde godsdiensten; 
bladzijden allermillst sober en. helder, en waarin men zonder moeite 
nog menigeJl naklank verneemt der "symbolische" opvattingen, die 
in de eerste helft der 1 gue eeuw den weg (lel' godsdienstwetenschap 
half gebaalld half versperd hebben. 

Ik heb te meer vr~i moedigheid deze karakteristieken zoo te beoo1'
deelen, daar rl'IIU,\I~ zelf ze metterclaad heeft verloochend door geheel 
andere wegen te bewandelen. Ook voor hem was het nieuwe licht 
opgegaan der comparatieve school, wier schitterendste vertegenwoor
diger MAX 1\1ür,I,ER was. W~i kmlIleu niet zeggen dat rrIE]']~ zioh 
geheel bij die theorie neergelegd, maar evenmin dat h~i er ooit 
geheel mee gebroken heeft. Hij· kon het niet hebben dat een jonger 
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geslacht "den ouden ~L\X", met wien h~j jaren lang bevriend was, 
hard viel. De sleutel del' mythen in de taal, taalstudie vaste grond
slag der godsdienstwetenschap: 1'IEU:, die zelf geen linguist was, 
mocht Rl er minder lwrtstochtelijk voor ijveren dnJl de oude kam
pioen vall Oxford, hij mocht zieh wet de soms geestige parodieën 
op deze methode vermaken, hij is niettemin altijd geloovig mytho
loog geweest, die met MAX M iiT,U:R de dageraads- en licht mythen , 
met AD. KURK de dondermythen naspoorde, die ook in de Semie
tische kosmogonieën Jlatllurmythen zag, wiel! in <len Ghizdnbhal' 
(Gilgames) cyclus vooral de mythische inhoud aantrok, die ROSCHElt 

volgde in het vereenzelvigen vall Apollo eu Mars. Hij wus in de7~n 
doctrinair. Gelukkig toch niet zoo eenzijdig als MAX ~1 ÜLJ,l<]R, die 
zichzelf had veroordeeld op zijn ouden dag de algenweIl verlaten 
verschansingen van een vorig tijdperk halsstarrig te verdedigen. 
TIEL~:'" voorliefde voor de comparatieve sehool beperkte l'<teedl'< 
minder de ruimte van zijn blik; h~i WfiS meer geschiedvol'seher dan 
verdediger eener theorie. 

Anders ging het hem met de tweede beschouwing, die del' anthl'o
pologische school, welke de godsdiensteIl en levensvormen der wilden 
op den voorgrond plaatst en ook yedal in de gehrniken llleer belallg 
stelt dali in de voorstellingelJ. Dit strookte lIiet met '1'1I':LI':'S .illziehten; 
wij zageu reeds dat zijn oratie V/III 1 ,1.\ 7 3 volstrekt llief de heteekenis 
had yall r.ekel'e beroemde voorrede, waarin MAN:t;HARDT lllet pak 
en zak overgegaull WHS iu het kHlJlp van 'J'YLOlt. Zoo hebben ,,folk
loristen" (gelijk zij wel eens met een omnogelijkcll lIaHlll heetelI) 
als GAWOZ zich lIIet ~jdele hoop gevleid tocu xij TIEI,I<} half tot de 
hunnen rekenden. Hij was niet bereid hUil op de erve del' kultuur
volken veel praats te vergunnell; hij schudde het hoofd over delJ 
ook door hem hooggeaehten SónERBLOM die van den etlmogmaf 
MARILUIm zooveeJ overnam bU behandeling del' PerzeIl ; hij volgde 
zelfs OI.DENBERG niet in de hescheidell mate waarin deze van de anthro· 
pologie gebruik maakte om de Vedische Indiiirs beter te begrijpen. 

Feitelijk heeft 'J'mrE zieh echter in deze theorie(~ll minder verdiept 
dan het gezegde kon doelJ vermoedeu. Een cu ander maal heeft 
hij er een artikel over geschreven, doorgaaIIs ze als vruchthare 
werkhypothesen gebruikt, maar overigens zijn aalldacht meer op feiten 
dan op de leuzen der strijdende scholen gericht. 

Op 'dien weg kon hij echter wijsgeerige vraagstukkel! niet ont
loopen, en heeft dit ook nooit gewild. Alt\id heeft h\1 begrepen 
dat het ten slotte om de kennis van den godsdienst te doen is. 
Zij die meenen, dat hij hieraan pas in de laatste jaren heeft gedacht, 
bedriegen zich. Reeds in zijn godsdienst vall Zarathustra ontwerpt 
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hij niets minder dan ee~l klassiticatie van alle godsdiensten Olll 

daarin aan den perzischen zijn plaats ~Wll te wijzen. Andermaal en 
beter deed hij hetzelfde iu het artikel Religions in de Encycl. Britan
niea. Zoo liggen dfln de Gifford' I" allerlllinst buiten zijn lijn: hij 
vat daal' samen el! werkt uit wat h~i elders meer fragmentarisch 
had gegeven. 

De yoortrefieJijkheid dezer Chfi'ord's erkennen ook zij die ze met 
genot als een populair litterari~ch-historisch werk lezen, zonder er 
een groot w\isgeerig gebouw iu te zien. 'l'ml.I'; heeft Illet de hem 
eigene hoffelijkheid de rijpe Vl'uehteu vnn zijn hÜitorÎsch weten den 
wijsgeerclI niet voor de deur geworpen maal' in huis gebracht eu 
zelf overhandigd met sierlijke redevoeringen. 1) Deze lof dunkt m\i 
Iliet gering, en teil volle verdiend. H oe rijk iR hier de Rtof, hoe 
belangwekkelHl menige opmerking, hoe warm sprekell vele blad
zijdelI vall het godsdienstig levelI der volken, hoe veel solieder eH 
treffender Aill de algemeelle beselJouwillgen van den ervaren mall 

dun indel't~id die vall den jOllgen geleerde ~ Onder de tHlr~ike "lec
tllres" waarmede Engeland <1e letterkunde ve1'l'ijkt, heldeedell 'l'IEl,E'S 

Gitford 's eeIl eervolle plaats. 
Geschiedellis e1l wijshegeerte: deze hvec v.uHen steeds elka1lder 

heurtelings zoekell e1l afstootelI. De hehoefte om de zich l1it
hl'cidende godsdiensthistorische kenuis ook alt> stof tot deukeJl te 
hehandelen wordt sedert I-b:(mL nigellleell gevoeld. Ma.a.r ook de 
hesten: O. Pl'J,EIDERlm ,E. VON IJ AHTlIIANN, ASl\H1S sehieten tekort 
ill feitcllkelllüs. Hiel' BIL ligt 'l'IELl':'S kracht; niet in zijn wijs
geerig dellken. 'IV aut lHllt ons yollllondig el'kellllell dat hij geen 
nieuw licht voor de wijsbegeerte ntll dell godsdienst heeft ontstokell. 
Hij was ook in dezell een arbeider der eerste lUC; \Hlt hij nfln de 
w\jshegeerte leverde WilS 1\ iet anders dali samenvattillg van histo
risch onderzoek. lJoogst nuttig, met <hlllk te aallvaarden; mits 
men in het oog houde dnt daarmede de eigenlijk philosophische 
Hrbeid eerst iR voorbereid. 

Danrb\i kwalll dat het historisch muteriaal waar Tn:I,B bij voorkeur 
Zijll aandacht aan sehollk, niet.i uist datgene is dat aall de philosophie 
de meeste stof of houvast geeft. Jongeren, b.v. prof. KltIS'I'ENSl<:N 

in z\in iuaugureele oratie, meenen terecht dat hetgeen de vol keIl 
zelf aangaande hUlI goden eu riten hebben gedacht niet te ver
smaden bijdragen leveren kan voor onze kennis vall de godsdiensten 

') Ik neelll. hier over de karakteristiek die ik van die Giff'ord's gaf in de toespraak 
waarmede ik Ol) Tu:r.r-:'s 70sten jaardag, als woordvoerder der comlll.issie, den jubilaris 
hulde bracht. 
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en den godsdienst. Speculatie, mystiek,. philosophie bij Chineezen, 
Perzen, Indiërs, Egyptenaren, Grieken, Moslem te doorgronden: 
ziedanr de taak die het grensgebied tllsschen godsdiensthistorie eu 
godsdienstwijsbegeerte stelt. 

Intusschell willen w~i b~i het aanw\izeJl dezer nieuwe banen voor 
de toekomst de waarde niet miskennen van wat rJ.1I]<~LE over rang
schikking der godsdiensten, ontwikkeling en wezen van del! gods
dienst heeft in het midden gebracht. H~l de rangschikking heeft 
hij van den aanvang den eiseh gesteld dat de godsdienstwetenschap 
niet aan den leiballd van allthropologie of ethnologie zou gaan, 
ma.ar dat de morphologische indeeling der godsdiensten naar eigen
aardig godsdienstige kenmerken zou geschieden.. Hij onderseheidt 
zoo de twee hooîdgroepen van llatnurgodsdiensten en ethische gods
diensten. Deze indeeling is vrij algemeen gangbaar, z~i voldoet ook 
het meest aan de hehoeften; cle hijzonderheden waal'h~l rI'mLE z\in 
eigen weg gaat, vindt men in het reeds herhaaldelijk genoemde 
artikel Rel~r;iOnts, waar de uitgewerkte schets zeer de aalldacht verdient. 

Aan een goede indeeling stelt men sedert HEGEL in de eerste 
plaats den eiseh, dat ze meteen een beeld geve van den ontwikke
lingsgang dien de godsdienst heeft doorloopen, al zal het. wel nooit 
doenlijk wezel! de lagere vormen steeds in de hoogere terug te 
vinden, of het feit te verklaren van de onregelmatigheden in de 
ontwikkeling, die hier gestoord wordt, ginds ongedachte hoogtelI 
bereikt. 

rrIEL1<j heeft gevoeld, dat deze problemen niet zoo glad op te 
lossen zijn; uit dit volkomen juiste en vruchtbare inzicht spruit de 
onderscheiding voort tusschell traipen en n"c/I b:JlfJe1l van ontwikk e
ling, in het eerste deel der Gifford's uitgewerkt. Alleen de trap
pen geven den ontwikkelingsgang aan; maar op die verschilJende 
trappen nmnen wij zekere hoofdriehtingen waar, vooral de theo
kratische bij de Semieten, de theallthl'Opisehe hij de Indogermanen. 
De twee lijnen van besehouwing kruisen elkaar. 

Inderdaad doen zieh hier allerwege moeilijke vraagstukken op, 
niet het minst als men let op de laagste en op de hoogste vormeu 
der ontwikkeling. Ook na TIELE'S arbeid bl~ift el' behoefte die 
vragen steeds scherper te stellen. Aall den top vinden w~i de 
hoogste ethische, de wereldgodsdiensten, waartoe mell na KummN's 
Hibbert Lectures den Islam slechts onder voorbehoud rekent. Res
ten dus Buddhisme en Christendom; in beide wil Tnu,E meer 
godsdienstfamilies dan een enkelen godsdienst zien: een opmerking 
die niet veel bijval heeft gevonden. Aangaande den anÎmistischen 
godsdienst of liever - wallt TIETJE legt er terecht nadruk op dat 
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het umllnsme geell godsdienst is -- de "polydaemonistisch-magi
sche godsdiensten onder den invloed van het animisme" heeft h~i 
'l'n.ült's meening, dat zij den grondslag allel' religiën z~jn, nooit 
volledig, schoon wel voor een goed deel beaamd, en is haar ook 
nooit geheel te boven gekomen. Nog ill de Gifford's vertegen
wOOI'digen z\i den laagsten trap, de killdsheid der menscllheid; 
toch is de magie zelf een "disease of religion" en de godsdiensten 
der wilden "only degraded remnants of what they Ollee must have 
been". 1) 

Wij zagen reeds welke de hoofdgedachte is van TIEI,];;'S geheele 
godsdienstwetenschap: ontwikkeling. Overal, van de handleiding, 
waar W\i lezen VRn de "ontwikkelingshypothese waarvan de gods
dienstgeschiedenis uitgRat," tot de Gifford's en de Hoofdtrekken 
staat deze idee op den voorgrond. 

Omstreeks 1 S 74/75 is er over de ontwikkelingstheorie heel wat 
te doeu geweest. De toenmalige rector 11Iagnificus der Utrechtsche 
hoogeschool , DOEm:::; bestreed haar in eell rede, die alles behalve 
een redevoering was. O. PnEIDERER deed een vel'woeden aanval op 
haar. 2) 'l'n:LE stond in meer dali één verweerschrift dezen bestrij
ders te woord. Hij heeft. het veld behouden, althans tegenover deze 
aanvallers. 

Toch is hij evenmin als zij tot de kern der vraag doorgedrollgen. 
Wat ontwikkeling eigenl\ik is, daarover geven noch DOEDES noch 
Pl"LElmmEH noch ook 'fIELE bevredigend uitsluitsel. "Natuurlijke 
wasdom" zegt de handleiding; "de arbeid van den mel1schelijken 
geest, om voor de zich meer en meer verhelderende godsdienstige 
idee een geschikte en volkomene uitdrukking te vinden ," wo 
orakelt het in de Hoofdtrekken; de Gifford' s definieeren haar met 
een citaat als "a continuons progressive change according certain 
"laws and by means of resident forces." Weten wij het nu? Vol
staan dergelijke algemeenheden om een begrip te bepalen, dat de 
naturalist, de pantheïst, de theïst, ieder iu de lijst van z~iIl eigen 
wereldbeschouwing plaatst? De ontwikkelillgsleer is niet één, maar 
een Proteus met vele gestalten. Ik kan haar als een "truism" voor
stellen. MAX MÜU,ER heeft eens gezegd: "evolution, if only pl'operly 
"understood; has always seemed to me a very old friend; it is !tü;
" tory , or what used to be caHed pmglllatic ki8t01'y, under a new 

') Dit laatste citaat uit artikel Religions in Encycl. Brit. 
') In de toen juist, mede onder zijn redactie opgerichte Jahrbücher fûr protestan

tische Theologie. 
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"mIllIe" 1) Ware de zaak zoo onschuldig, waarom el' dan zoo fel 
over gestl'eden? "ïe de geschiedenis van het denken in de halve 
eenw die achter ons ligt eenigel'Hlnte kent, of wie vall 'l'mI,E':';; 

vrieuel den Eelinburghschcll denker H. Fuw!' iets geleerd heeft vall 
de hüdOJY of the pltilo8oph.r of histOf:,!, weet dat woonleu eH defi
nities vaak Illeer schade dali lIut hehben gedaan voor het inzieht 
in den gang der historie. 

Spil der ontwikkelingstheorie is het erkelillell en fonnuleerell 
der z.g. ,,"r'etten van ontwikkeling." 'rmL I': heeft dit niet verzuimd, 
integendeel bij herhaling er zijn krachten aau beproefi:l. 2) Laat Ill\i 
hekennen, dat ik over dat stelletje vau wetten: die wet der een
heid des geest es , die wet des cvellwichts, die wet rall .JOHNSON 

en die wet van rrn.OR en hoe z~i meel' heetelI mogen, soms heb 
geglimlacht. \r at z~in dit eigenlijk PJ:;;mpirische wetten, d. i. 
formules voor een onveranderlijk gebel1l'en? Rationeele wetten, 
d. i. dellknoodwelldighedeu? Blijkhaar slechts opmerkingell, min 
of meer juist, min of meer vaag, die ,,~ekere voorwaardell" 
der ontwikkeling aangeven, werkhypothesen op zijll hoogst, eH 
ook dit eigenlijk niet. Wij Hagen dm; niet slechts: met welk 
recht siert men dergelijke opmerkingell op Illet deH naalll vall 
wetteIl r maal': hoe knnnen Ai ooit als gl'ondslag of als resultaat 
eener wetellschap geldell? ?;ijn er "historische wetten", dan moet 
IHel! ze besehollweu in den zill VHU HrCKLE in ~ijll HÜ'Jt01:1J of 
aü-ili8atioll in B)~fJland, dan gedoogell zij 0111' met zokerheid de 
toekomst te voorspellen. HiernHl wil evellwel TmLE, die daarenhoven 
sterk hecht aan de "macht vall het individu", !liets weten. ~\ls wij 
zijn wetten in oogem1cllOuw JleIlJeIl, dan treft OJIR dat wat el' waars 
Ïll is vall zelf spreekt, eH 't geen niet van zelf spreekt minder dan 
half waar is. Hoe kan men h. v. (Ie aardige, veelszins j niste opmer
king van TnoR aallgaaude "sllnival ami revival", hetgeen men bij 
pel'SOl1ell en volken "atavisme" Boemt, met dell llaam van wet 
hestempelen ? I)it overerven en opleven VUil eigellschappen en trekkell 
vertoont ûch toch zoo grillig ell onzeker, dat de redenen waarom 
on de mate \vaarin het plaats grijpt alle Iladere hepaling tart. Laat 
ons dus ideeën, stroomingeIl in de geschiedenis erkennen, maal' 
niet meenell die in ~ekel'e formules te kmmen vastleggen. I II dezen 
is het veilig met ons hetreurd medelid ACQUOY te erkennen "dat 
"er tot heden geen enkele zoodanige wet is ontdekt, en dat die 

') Mu MÜLLER Natural Religion (Gifford Led. I) p. 25ï. 
') Het eerst: Over de wetten der ontwikkeling van den godsdienst. Theol. Tijdschr. 

18ï4: later ook in de Gifford's en in de Hoofdtrekken. 



- 30 -

( 153 

"wetten wel cent'; buiten den kring van Ons deukvermogen wudell 
"kUllllen liggen, in welk geval el' nooit eelle door den mellsch r.al 
"worden gevondell" 1). 

Der.e hev,ering spruit niet voort uit scepticisme, maar uit het 
juiste inzieht dat het historisch weten z~in methodp niet aall de 
natuurwetenschappen heeft te olltleellen. 

TIELE heeft echter allerminst bedoeld zich dool' NaturalisteIl eH 
Positivisten op sleeptouw te laten nemen; z\in Gifi'ord's toon en dit 
voldoende. rroch heeft hÜ zijll leer van ontwikkelillg en wetten 
grootendeels aan hen ontleend, "waal' dau warme waardeering van 
het eigenaardig godsdienstige eu vall de rol der persoonlijkheid een 
tegenwicht aan moet geven. Hoe het eeu met het ander te rijmen 
is, bl\ikt evenwel niet. Heeft hij dU$ in de Gifi'ord's zijn doel 
gemist? Ik zou hier noeh eenvoudig .ia noeh neen op willen zeggen. 
Mell kan niet volbrengen wat men zich voorstelde en toch veel 
goeds doen, ûjn reisdoel niet bereikell en onderweg toch veel 
schoons genieten. Zou iets van dien aard mi8schien TmJJE overkomen 
z\in? Daarb\i is het ook lllogel~ik dat wij hem nog meer dank 
weten voor de treficllde bladûjden die hij ons schonk, dan wij 
zouden doen indien h~i ons VOOl' cel! stelsel had gewonnen. 

Zoo is het dan allermillst als eeu verwijt op te vatten, wanneer 
wij aUlI \l;ijn bepalillg van het "wezeJl van den godsdienst" geen 
groote waarde toekennen. Over dit ollderwerp hiel' te zwijgen ging 
llÏet , aan, het had voor hemzelf te veel gewicht, ell Z\in wijze het 
te behalldelen i8 keumerkend ; meel' hi8tol'isch dan \"ijBgeel'ig. 

Dadelijk treft on8 hiel' onzekerheid in ûjll 8praakgehruik. Wie 
van wezen spreekt is "eJl pleille Illétaphysiq ne." Tegenover llleta
physica IIU stond hij wel Jliet at'wijv.cnd waal' toch walltrou wend. 
De afdeeling in de Hoofdtrekkcn die het "ontologisch onderzoek" 
z~l brengeIl . begint Illet ,,fenoUlCllologi8clHllmlytiBch" te werk te 
gaan. Immers mI het wezell erkellll worden dool' te vind ell ,va.t aan 
alle godsdiellsten gelllecll_ is, lluB op deH weg del' minimaal-definitie. 

Voor 'rml,I<; il'i, ook in de GiffOl'd'I'i, het wezenl\ike niet allders 
dan het feitelijk algelllcelle. Dit kan onti niet verbazeIl. De historicus 
wil tot wijsgeerige eonelusies komelI dool' het ordenen 7.\inel' histo
rische gegevens; wijsgeerige be8piegeling is hem \Teemd, 11 ij is el' 
bang voor. Hi)' llloo'e dan al t,oestenunell dat voo!' de wijsbegeerte ....., ~;::, 

de "deductieve methode" geldt, 2) h\i zelf is ,te zeer een zoon van 

') J. G. R. A.CQUOY, Handleiding tot tie kel'kgeschiedvol'sching en kerkgeschiedschrij" 
ving (1894) p. 105. 

') Int tot de godsdienstwetenschap (Gifford's) 1. 17. 
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den tijd der inductieve wetenschap om deze metterdaad te verzaken. 
Doch wanneer hij uu den godsdienst gaat heschr~ivell stijgt h~i, 

met een gelukkige inconsequentie, veel hoo~er dan zijn premissen 
hem eigeulijk veroorloven. . 

Dat het wezen van den godsdienst iu aanbiddiug bestaat heeft h~j 
niet na· rondvraag hU Eskimo's en Negers vernomen, dit is niet het 
algemeene maar het hoogste iu den godsdienst; het z~jn de godr-
dienstige overtuigingen waarvan hij prediker is geweest die hem dit, 
buiten zijn wetenschappelijke methode om, hebben geleerd. 

Na 'l'IEJi":'S dood zijn allenvege stelllmen tot z\iu lof opgegaan. 
V óór mij liggen eenige brieven van bultelllandsehe vrienden en vak
gellooten die hem pr~izell om z\ill philosophiseh saUlenvattell, om zijn 
historischen tact, om z~jnell cyelopedisch weten, om de hooge hescha
ving zijner humane persoonl\ikheid. Geel! huitelilander evenwel 
behoeft ons te zeggen dat TIEJ,J<; deIl ouden roelll del' Ilederlandsche 
wetenschap schitterend heeft gehalldhaafd. 

Het nageslacht zal ziftelI wat vall Ain arbeid ter zijde gelegrl i:; 
wat bl\iveude waarde heeft. Een levensbeschrijvÎllg in uwen kring 
moet een eerste poging zijn tot het vormen van eell dergelijk his
torisch oordeel. Jets anders ware onwfl.'l.rdig der nagedachtenis vall 
TmLE, die ook onder ons in eere blijft. 

Was vergangen, kehrt nicht wieder; 
Aber ging es leuchtend nieder, 
Leuchtet's lange noch zurück. 

Ik heb gezegd. 

P. D. CHAN'l'EPIE D:E .LA f'AlJSSAYE. 


