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VOORWOORD.

„Curatoren van het Stolpiaansch Legaat aan de

Rijksuniversiteit te Leiden hebben op de door hen uitgeschreven

prijsvraag: Geschiedenis en waardeering van het beginsel der

weerloosheid, één antwoord ontvangen. Tot hun leedwezen kon-

den zij het niet bekronen. Naast niet geringe gebreken vonden

curatoren evenwel in het werk veel prijzenswaardigs. Daarom

werd besloten: zijn (des schrijvers) arbeid eershalve uitvoeriger

dan gewoonlijk geschiedt te bespreken, en hem, indien hij zijn

naam wil bekend maken, eene som van ƒ150 aan te bieden."

Ned. Staatscourant 27 Juni 1900.

Ik was deze niet-bekroonde, wèl-beloonde. Eerst dacht ik

het hierbij te laten, en den lezer de ervaring van HH. Cura-

toren van het Stolpiaansch Legaat — wien ik hier mijn eer-

biedigen dank breng voor hun welwillend oordeel — te besparen,

dit werk n. 1. wel een plaats te kunnen aanwijzen onder de

tallooze goed-bedoelde, niet onder de enkele goed-geslaagde.

Waarom dan van deze menschlievende gedachte teruggekomen ?

Omdat ik hoopte de aangewezen leemten te kunnen aanvullen,

de gemaakte fouten te kunnen herstellen ? Eensdeels ja, grooten-

deels neen. Voornamelijk ben ik tot uitgave overgegaan op

vriendelijken aandrang van mannen (als b. v. Prof. Dr. J. J.

P. Valeton Jr., die zoo goed was het hoofdstuk over Israël in

manuscript door te lezen, zonder natuurlijk de fouten van zijn



VOORWOORD.

oud-leerling voor zijn rekening te nemen) die nog liever zagen,

dat een homo novus zich aan dit werk waagde, dan dat deze

belangrijke vraagstukken van levensleer hunne zoo zeer ge-

wenschte bespreking misten. Als eene proeve van behandeling

van een hoofdstuk der levensleer bied ik deze studie aan, niet

zoozeer aan de mannen der wetenschap, die hier niets nieuws zullen

vinden, als wel aan de mannen van de praktijk des levens.

Immers gaat het hun als mij, dan is onze ervaring deze: dat

wij op het terrein der levensleer, waar praktische theologie en

praktische rechtsphilosophie elkaar ontmoeten en soms kruisen,

vaak gevoelen de begeerde voor-studies te missen. Vergis ik

mij en speelt mijn begeerte, in een „gewenschte studie" te voor-

zien, mij parten, ik ben overtuigd in een hoognoodige studie

te willen voorzien, al zijn ook mijn gaven en krachten niet

evenredig aan mijn willen.

Kralingen, Maart 1901. G. F. Haspels.



INLEIDING.

Hoe komt het goede tot zegepraal ? Dat is de vraag, waarop

de weerloosheid J

) een antwoord geeft, dat lijnrecht ingaat

tegen het gewone antwoord hier gegeven.

Het gewone antwoord is : door zich te honden aan de levens-

lijnen, gelegd door levenswet en levensdoel. Want uit levenswet

en levensdoel groeien, ontplooien zich levenslijnen als Recht

en Zede, en levensvormen als Staat en Huisgezin. Of men kan

ook zeggen: als het levensdoel zorgt voor de materialen, en

de levenswet voor de architectuur, dan is door beider samen-

werking gebouwd het Huis des Levens, waarin gangen en

trappen als Zede, Waarde, Plicht, Deugd, enz. ons leiden in

de vertrekken als Staat, Kerk en Huisgezin. Natuurlijk doen

zich hier een massa vragen op. Om er eenige te noemen : is

er een natuurrecht, of een van God gegeven recht, of een uit de

wisselende behoeften der maatschappij opgebouwd recht ? En

in samenhang' hiermede : is de Staat uitvloeisel van een con-

tract social of van een ordinantie Gods, of van iets anders?

Of om een andere te noemen : is de Maatschappij haar eigen

einddoel, is zij er om zichzelve, of is zij slechts voorhof voor

een terrein, dat achter hare verschijning ligt ? Of : is 't wel noodig

naast levensdoel nog te blijven spreken van levenswet, of is

de idee van wet onmisbaar sinds ook de goede mensch het

goede niet van zelf en altijd wil? Vragen, natuurlijk gemak-

kelijk te vertienvoudigen, maar die even-natuurlijk hier niet

'> Kortheidshalve hier en verder voor: het beginsel der weerloosheid.

1



INLEIDING.

worden opgelost. Trouwens dit is ook hier niet noodig. Termen

als Staat, Recht, Maatschappij zijn geen onbekende grootheden,

zijn ons door de praktijk wel zóó vertrouwd, dat wij die ge-

rust mogen gebruiken, ook al zouden wij min of meer verlegen

staan met hun philosophische of theologische fundeeringen.

Voorloopig houden wij ons aan de algemeen gangbare voor-

stellingen, die deze termen bij ons oproepen, en wachten af, of

deze studie zelve misschien iets zal laten zien van hun onge-

ziene fundeering. Misverstand behoeft dus dat gewone antwoord

op de hierboven gestelde vraag niet te veroorzaken, ook al

zou dat antwoord wat proleptisch zijn. Het zegt eenvoudig dit

:

een trouw gebruik maken van de bestaande Instituten en

Organen des menschelijken levens is de weg om het goede tot

zegepraal te leiden in de menschenwereld.

Een gansch ander antwoord echter geeft de weerloosheid

op onze vraag. Haar antwoord ontkent, dat dat geheele rader-

werk van bestaande Instituten en dergelijke in beweging moet

gebracht worden om het goede te doen zegevieren, integendeel

het berust op de stelling, dat bedoeld raderwerk juist den loop

van het goede in deze wereld stremt en daarentegen het kwade

steunt en wettigt. Haar antwoord grijpt dieper en wijst naar

hooger en luidt : het goede komt tot zegepraal door de eigen

overwinningskracht van het goede en door de onmacht van

het kwade. Haar antwoord is dus eigenlijk een confessie, een

belijdenis van geloof in de macht van het goede, van ongeloof

in de macht van het kwade. Parallel aan laatstgenoemde,

negatieve overtuiging luidt haar naam negatief : weerloosheid. ')

Want krachtens haar ongeloof in de macht van het kwade

vindt zij het onnoodig weerstand te bieden aan het kwade, ja

vindt zij dat weerstand bieden gevaarlijk en zelfs verkeerd,

zoodra dat weerstand bieden aan het kwade de deur opent

voor een ander kwaad, dat te hulp wordt geroepen om het

eerste te onderdrukken.

') Dat dit alles niet of slechts gedeeltelijk kan gezegd worden van de

Indische weerloosheid zal spoedig blijken.
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Doch ook omdat dit "weerstand bieden telkens in botsing

moet komen met de eischen der naastenliefde, verbiedt zij

geheel en al weerstand te bieden, ja verwerpt zij elke gebruik-

making van geweld. Dit kan zij mi verbieden en verwerpen

krachtens haar geloof in de zegepraal van het goede. Maar

hier blijkt dan ook, dat onder haar negatieven naam een

positief beginsel schuilt, en dat de weerloosheid dns niet enkel

zegt, wat men niet behoort te doen, n.1. geweld (en wat daar-

mede samenhangt) te gebruiken, maar vooral ook zegt, wat

men wél behoort te doen, n.1. te gelooven in de realiseering

van het goede, alleen door de kracht, die in het goede-zelf

steekt, zonder de hulp in te roepen van machtsmiddelen, die

op hun beurt weer aanleiding zouden kunnen worden tot het

gebruik maken van geweld.

Uit een en ander blijkt, dat de weerloosheid meer is dan

zij op 't eerste gezicht schijnt te zijn. Zij heeft toch het

voorkomen van een specimen der plichtenleer en is dan een

synoniem van lijdzaamheid, lijdelijk verzet of geduld. Inderdaad

heeft zij een sterke neiging dezen plicht te verheffen tot wet,

tot levenswet in eiken levensstand. Als zoodanig is zij meer

dan een specimen der plichtenleer, en neemt de houding aan

van een reformatorisch beginsel in de levensleer; en heeft als

elk reformatorisch beginsel dan zoowel een negatieve en po-

sitieve, als een philosophische en theologische zijde.

Krachtens haar negatief karakter is zij vooral sterk in kri-

tiek. Zij heeft een hartstocht voor de werkelijkheid en vraagt

of de bestaande Organen en Instituten, waarin het menschen-

leven zich vertoont, uu ook werkelijk dien goeden naam ver-

dienen, dien zij bezitten. Met een scherp, door geen idealisme

omsluierd oog ontdekt zij al het kwade, gewerkt door die

instellingen, die goed heeten. En even verrassend als eenvou-

dig luidt dan hare gevolgtrekking : laat ons breken met al

die levensvormen die, terwijl zij het goede beloven, het kwade
werken; laat ons zoowel anti-staatsgezind als anti-kerksgezind

zijn. In dezen vorm heeft zij veel overeenkomst met het
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Anarchisme van dezen, en het Anabaptisme van den hervor-

mingstijd. In deze gedaante zijn ook de weerloozen het meest

bekend als de menschen, die geen wapenen willen dragen, die

geen overheid, geen kerk willen erkennen.

Toch doen wij der weerloosheid onrecht, zoo wij niet achter

en onder haar negatief optreden haar positief karakter opmer-

ken. En dit blijkt als wij zien, dat zij afbreekt om op te bou-

wen. Want even sterk als zij is in kritiek op het bestaande,

is zij sterk in geestdrift voor het komende. Als zij het patrio-

tisme veroordeelt als een valschelijk tot deugd gestempelde

ondeugd, dan predikt zij het burgerschap der internationale

menschheid als 't eenige, ware burgerschap. Als zij den vrede,

dien kerk en staat schenkt, verwerpt als een voortdurenden

strijd, die zich binnen zekere grenzen houdt, dan predikt zij

den eeuwigen vrede der nieuwe menschheid, waar geen strijd

meer mogelijk is, omdat daar de algemeene broederschap

heerscht.

En deze positieve prediking gaat haar zoo gemakkelijk af,

wijl zij het zich zoo gemakkelijk gemaakt heeft met haar

philosophische beschouwingen, of liever met haar gemis aan

philosophie, en met haar gemis aan philosophie der historie.

Dat dit moeielijke probleem van het kwaad ook maar een

probleem zou zijn, ontkent zij kalm. Immers haar gezond

verstand zegt, dat men elk oogenblik het kwade of goede

doet, al naar men verkiest. Dat het blijven op de historische

lijn een zedelijke noodzakelijkheid zou zijn ter realiseering

van het goede, schijnt haar bekrompen atavisme. Een weer-

looze leeft in de naieve verzekerdheid, dat hij de dingen voor

't eerst ziet, en dat alles veel eenvoudiger is dan de schoolsche

geleerdheid het gemaakt heeft. Hij is volkomen vrij in zijn

theorieën, sluit rechts en links bondgenootschap, zal, terwijl hij

gewoonlijk zuiver individualist is, vaak zich aansluiten bij 't

socialisme, en zal, terwijl hij 't negatieve karakter van het

kwade vasthoudt, tegelijkertijd het wezen van het kwaad

zoeken in de materie. Dit maakt, dat hij in philosophicis
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allerminst te typeeren is, maar dat geeft ook aan al zijn

beweringen iets frisch, iets oorspronkelijks, iets waardoor ieder

bij hem punten van aanraking vindt, omdat hij zoo onbevangen

meespreekt over de gewichtigste vraagstukken des levens.

Dit laatste maakt vooral de weerloosheid zoo aantrekkelijk,

waar zij haar theologischen kant laat zien. Niet dat zij in

de eerste plaats een theologische kwestie is. Maar wat bij de

gehcele levensleer het geval is, dat deze telkens steunt op

de theologie alsook omgekeerd, dat geldt in de hoogste mate

van de weerloosheid. Zij geeft aan den godsdienst harer be-

lijders een eigenaardig type van levensleer, en ontleent er aan

een eigenaardig type van Godsleer. Dit treft ons bij den

Indischen, maar vooral bij den Christelijken godsdienst, want

heeft ook 't woord weerloosheid zijn ontstaan te danken aan

het Christendom, (Mt 5 39 het niet-weder staan van den

booze) haar idee was reeds veel vroeger in Indië inheemsen.

In de philosophische godsdiensten van Indië krijgt zij dan

ook een geheel ander karakter dan in het Christelijk theisme.

Jaagt zij bij beide den vrede na, dan is dat in Indië vooral

den vrede met zich zelven en daarom met de wereld, en in

't Christendom den vrede met God en daarom met zich-zelve en

de wereld. Is het bij beide te doen om de zegepraal van

het goede, dan zal het blijken, dat voor den Indiër het goede

meer het negatieve karakter van vrede, en voor den Christen

het goede meer 't positieve karakter van liefde draagt. Is de

Indiër dus spoediger gereed met zijn weerloosheid, die bij

hem zoowat synoniem met abstentionisme wordt, voor den

Christen openen zich hier allerlei problemen. Het goede

moet tot zegepraal komen, zeker, maar moet de mensch dat

nu maar aan God alleen overlaten ? Is hier lijdelijkheid geboden,

lijdzaamheid — dat is hier bedoeld als hier gesproken wordt

van 's menschen weerloosheid tegenover God — 't ééne

noodige ? Of mag, moet zelfs een mensch naast God gaan

staan in diens strijd tegen 't kwade ? Of is 't denkbaar, dat

de mensch tegenover God gaat staan — al was dit voor hem



fi INLEIDING.

alleen een onmisbare geestesgymnastie — en God tegenover

den meuscb — al was dit alleen nit paedagogie — zoodat

weerstand hier op 't hoogst geadeld is, gelijk dan ook het

volk Gods zijn naam ontleent aan den met God strijdenden

Jacob te Pniël ? (Cfr. Promethens.)

Het goede moet tot zegepraal komen, zeker, maar zal deze

heerschappij van het goede, dit koninkrijk Gods zich oprichten

aan van God verordende inrichtingen als Staat en Kerk, of

nemen juist deze voor zich de heerschappij en zijn dus deze

de vijanden bij uitnemendheid van 't koninkrijk Gods?

Het goede moet tot zegepraal komen, zeker, maar als nu

het kwade blijkt tot zegepraal te komen, moet, mag de Christen

hiertegenover weerloos blijven? Zoo neen, mag, moet hij dan

weerstand bieden ? Zoo ja, dan eenvoudig afgaande op eigen

oordeel, levende op eigen initiatief, of blijvende op de his-

torische lijn, zich wetende lid van een geheel, waarbuiten hij

niet bestaat en niet kan bestaan ook? Zoo ja, waar blijft dan

het koninkrijk Gods; als 't zal zijn en blijven: wet en straf,

staat en oorlog, kerk en partijstrijd, mogen wij dan blijven

spreken van een koninkrijk Gods? —
Vragen, zwaarwichtig en actueel genoeg om ons reeds

vooruit te verzekeren, dat de tijd daaraan besteed niet behoeft

genoemd te worden : verloren tijd. Vragen ook, die ons on-

willekeurig doen vermoeden, dat in veel opzichten de weer-

loosheid in de levensleer dat zal zijn, wat de mystiek is in

de Godsleer, n.1. onmisbaar en gevaarlijk; een verwerping of

minachting van den weg der middelen om te komen tot een

onmiddellijke inbezit-uame der heilsgoederen ; een weg, waarop

het leven zijn oorspronkelijke frischheid nooit inboet in een dood-

schen vormendienst, maar waarop het wel gevaar loopt zijn eenheid

en beteekenis te verliezen in ijdele proefnemingen, die voort-

komen uit allerlei fantastische invallen.

Een bezwaar van deze studie over de weerloosheid is, dat

zij ons als door een achterdeur inleidt in 't wijde gebouw dei-

leven sleer, een bezwaar, dat niet geheel weg is te nemen, daar
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't juist de aard der -weerloosheid is, dat zij zonder prolegomena

in eens in *t hart van allerlei kwesties haar woord doet hooren.

Om dit bezwaar althans eenigzins weg te nemen, willen wij

de historische methode volgen en voor eiken nieuwen vorm

of phase der weerloosheid met een enkelen trek althans den

plattegrond aangeven van 't gebouw, waarin zij ons door de

achterdeur binnenlaat.

Verder willen wij naar geen volledigheid in dezen streven,

ons bepalen bij de weerloosheid in Indië en in 't Christendom

en ons — trots Spencer — niet verdiepen in die der natuur-

volken, die o.i. toch meer in de boeken van sommige socio-

logen, dan in de werkelijkheid valt waar te nemen. Wel zal

hier de historische methode aldus gevolgd worden, dat de

waardeering van den historieschrijver niet ondergaat in een

zee van feiten, en dus een alles samenvattende waardeering

het karakter van een slothoofdstuk kan dragen.

Eindelijk ben ik mij beter dan één mijner welwillende lezers

bewust van 't voorloopige karakter dezer studie. Om hier met

meesterschap een laatste woord te kunnen spreken, had ik

moeten kunnen beschikken over èn gedegener wetenschap

èn rijper oordeel dan ik de mijne weet. Dit neemt niet weg,

dat deze studie toch haar nut kan hebben, al was 't alleen maar

om betere krachten dan de mijne op te roepen, die zullen

doen zien, dat deze problemen van te groot belang voor ons

leven zijn, dan ze al spelende in een romannetje of brochuretje

te blijven bepraten als een onzer hedendaagsche mode-kwesties.



HOOFDSTUK I.

De Indische Weerloosheid.

Vroolijk en krachtig bruiste het leven der oude Indiërs
door hun groene landen, onder hun blauwen hemel. Liefst

leefden zij „honderd herfsten," en geen schoonere dood

dan de heldendood in den roemrijken strijd. Nog in de

middeleeuwen is het Mahabharata, hun heldengedicht, in

hoofdzaak een verheerlijking van roem en dapperheid, dat in

dezen voor den Ilias niet onderdoet. Toch ligt hun beteekenis

niet op dit gebied. Wereldveroveraars zijn ze nooit geweest;

eerder misten zij bijna allen politischen ') en vaderlandschen

zin, zoodat zij voortdurend een lichte prooi waren van elkaar

opvolgende aanvallers. Neen, ongetwijfeld ligt hun beteekenis

op religieus gebied, maar die hier ook maar geschetst te

vinden, verwacht zeker niemand. Alleen zij dit hier aangestipt. 2

)

Vooreerst: een zeer groote menigte goden, de vreedzame

Asuras van den Urtijd, spoedig onttroond door de Deva's,

dappere strijders, als de populaire Indra of de gevreesde booze

Rudra, aan welke goden de oude Indiërs zich in hun histoiïschen

tijd verbonden achtten, en wier lof bij beurten, bij uitsluiting

van de anderen (Henotheisme) werd bezongen in de rijke,

voor geiuspircerd-geldende Veda-literatuur. Dan : een zeer

ontwikkelde offertheorie, want „het offer is de navel der

') Dit woord is geen germanisme, maar «loet denken aan alles,

waaraan de Griek dacht bij 't woord tuJ/U,', dus niet aan 't staat-

kundige, politieke leven alleen, maar aan al het publieke leven, in al

zijn geledingen.
2
) Cfr. P. Ü. Chantepie <>< In Saussaye1. Lehrb. d. Eteligionsgesch.

IX! )7 § (50—77.
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wereld" ; zoowel goden als inenschen zijn aan het offer gebonden,

alles wat er is, is er door het offer, en „de offeraar vangt

Indra als zijn jachtbuit; hij houdt hem vast als de vogelvanger

den vogel en de god is een rad, dat de zanger weet rond te

wentelen." En hiernevens een tooverij, die vaak in de plaats

treedt van het offer. Merkwaardig is het, dat hiervan de

levensleer geen schade leed en deze zoo betrekkelijk gezond

bleef. Want het familieleven stond hoog, het rechtswezen

was beroemd en een hemel wachtte den rechtvaardige, die

dapper in den krijg, trouw in den vrede en vlijtig in het

offeren was geweest, gelijk een hel den booze wachtte, die zich

zedeloos en goddeloos had gedragen. En wat aan dit leven

zijn eigenaardigen trek verleende was het Kastenwezen, dat

de Brahmanen (de priesters) uitBrahma'shoofd, de Kshratryas

(de krijgers) uit zijn armen, de Vaicyas (de burgers) uit zijn

schenkelen, de Cu dras (de knechts e. a.) uit zijn voeten laat

voortkomen, en de Par y as (de kinderen van gemengde huwe-

lijken) bijna niet meer voor menschen aanziet.

Hiernaast een voortdurend philosopheeren in hun religie,

die dan streeft naar een spiritualistisch monisme en b. v. zegt

:

,,de mensch, die verstaat, dat alle schepselen in God alleen

bestaan, en zoo de Eenheid des levens begrijpt, heeft geen

droefheid of illusie meer." De kennis maakt rein, heilig en

gelukkig, „zelfs is de gelukzaligheid der goden oneindig veel

geringer dan de gelukzaligheid der hoogste kennis." Yan

groote beteekenis is hier de leer van het Sams a r a (het rond-

wandelen, transmigratie, metempsychose), waarmede de Indiër

alle problemen van dit leven oplost. Immers de mensch is

dan slechts een lid of een exemplaar van een oneindige rij

wezens, zijn tegenwoordig bestaan is loon of straf van een

vroegeren, en oorzaak van een volgenden bestaansvorm, terwijl

de groote bede dan is : verlossing van het Samsara. Op de

lijn der Brahmanen wordt deze kennisleer de identiteits-phi-

losophie der Vedanta, die zegt, dat het B r a h m a (het eeuwig

principe van alle zijn) en het At man (het zelf of de ziel)
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ident zijn, en zoo komt tot een spiritualistisch monisme. Uit

de krijgerkaste daarentegen ontstond de Sankkyaphilosophie,

die de materie absoluut van den geest scheidende, kwam tot

een realistisch pluralisme en tot een pessimistisch atheisme.

Terwijl zij met de vorige gemeen heeft een neiging voor ascese,

een gevolg van de echt-indische passiviteit, onderscheidt deze

philosophie zich door haar humaniteit, door b. v. kastenverdeeling

en vrouwenverachting op te heffen, en wordt zoo de voorlooper

der sekten, waarin wij de indische weerloosheid tot bloei zul-

len zien komen. De oudste dezer is die der

Jaina's. ')

Zij ontleenen hun naam aan j i n a (overwinnaar), ecretitel

hunner profeten, waarvan de laatste Vardhamana (±600
v. Chr.) de stichter der Jaina-gemeente is geworden, die nog

in Indië sterk bloeit. Tot zijn 30ste jaar leefde hij, de vorsten-

zoon, het gewone gehuwde leven in de krijgerkaste, toen: „de

Eerwaarde Asceet MaMvira (de groote held, zijn eeretitel)

met zijn suprème, onbegrensde kennis en intuitie inzag, dat

de tijd voor zijn Renunciatie was gekomen. Hij verliet zijn

zilver, hij verliet zijn goud, hij verliet zijn rijkdommen, koorn,

heerlijkheid en koninkrijk, zijn leger, graan, schatten, voor-

raad, stad, serail en sieraden; hij ontvlood en verwierp zijn

reëele, kostelijke eigendommen, als rijkdom, goud, edelgesteente,

juweelen, paarlen, schelpen, steenen, koralen, robijnen, etc,

hij verdeelde geschenken, door middel van degelijke lieden,

hij verdeelde geschenken tusschen behoeftigen, I 257. De

Eerwaarde verkeerde, behalve in 't regenseizoen, gedurende

alle acht maanden van zomer en winter, slechts één nacht in

de dorpen, in de stad niet meer dan vijf nachten; hij was

onverschillig zoowel voor den reuk van vuilnis als van sandel,

voor stroo als juweelen, voor slijk als goud, voor genot als

leed, hechtte zich noch aan deze, noch aan gene wereld, en

') Cfr. S. ./. Warren, Over de godsdienstige en wijsgeerige begrippen

der Jaimvs 1895. F. Max Mn lier. S. B. E. Vol XXII en XLV Gaina Sütras

vert. d. Hermann Jacobi I, II waarheen de cijfers in den tekst verwijzen.
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begeereude noch leven noch dood, bereikte hij den anderen

oever van het Samsara en oefende zich zelf in de onderdruk-

king van de bezoedeling met Karman. ') Met volmaakte ken-

nis, met volmaakt gedrag, in onberispelijke woningen, in

onberispelijke omzwervingen, met volmaakten moed, met vol-

maakte oprechtheid, met volmaakte zachtheid, met volmaakte

vaardigheid, met volmaakt geduld, met volmaakten vrijdom

van hartstochten, met volmaakt bedwang, met volmaakte

tevredenheid, met volmaakt inzicht peinsde de Eerwaarde op

het volmaakte pad tot uiteindelijke verlossing, welke is de

vrucht van waarachtigheid, bedwang, boete en goed gedrag,

over zichzelf gedurende twaalf jaren, I 262. Zoo bewandelde

hij het pad van Nirv&wa en verlossing, die is de vrucht van

goed gedrag. Aldus levende droeg, verdroeg, doorstond en

leed hij met gelijkmoedigheid alle rampen, die hem werden

aangedaan door goddelijke machten, menschen en dieren,

onverstoord en onbewogen van geest, nauwlettend op lichaam,

woord en geest, I 201. In het dertiende jaar (volgt tijd- en

plaatsbepaling) bereikte hij, na zich zelf aan de hitte der zon

blootgesteld te hebben, na een vasten van twee en een halven

dag zonder water te drinken, steeds in gepeins verzonken, de

hoogste kennis en intuitie, genaamd Kevala, welke is oneindig,

volmaakt, ongestoord en onbelemmerd, volkomen en vol. Toen

de Eerwaarde Asceet Mahavira een Gïnst en Arhat was ge-

worden, was hij een Kevalin, alwetend en alle dingen begrijpend

;

hij kende en zag alle toestanden der wereld, van goden,

menschen en demonen," I 263. Deze verlossing nu is voor

den Jaina te bereiken door het ware geloof, de ware kennis,

den waren wandel. En de ware wandel eischt allereerst de

vervulling van deze gelofte : ,,ik verzaak elk dooden van

levende wezens, 't zij klein of groot, "t zij bewegelijk of

onbewegelijk. Zelf zal ik geen levende wezens dooden, ook

1
) Karman is de daad. De ziel laat zich verleiden tut bezigheid,

lichamelijkheid; hiervan verlost komt zij tot Nirvana, het ahsolute

nejratieve bestaan.
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anderen 't niet laten doen, noch daartoe toestemming geven.

Zoo laug, als ik leef, biecht en laak ik deze zonden, heb er

berouw en onthef er mij van in den driemaal drievoudigen

weg '), in geest, woord en lichaam," I 202. Dit gebod wordt

dan voor de Jaina-monniken uitgewerkt in bepalingen als

:

voorzichtig te zijn in 't wandelen, immers dan loopt men
steeds gevaar levende wezens te beleedigen ; en dus in 't geheel

niet te wandelen gedurende 't regenseizoen, want dan leven

de paden, I 136; voorzichtig te zijn met zijn gedachten, want

die leiden licht tot oneenigheid, twist, beleedigingen ; voor-

zichtig te zijn met woorden, die licht beleedigen; voorzichtig

te zijn met zijn bedelgereedschap, dat hij niet zoo mag neer-

leggen, dat hij iets wat leven heeft, kan beleedigen of dooden;

voorzichtig te zijn met zijn voedsel, of hij daarmede ook eenig

levend wezen kan beleedigen of dooden, I 204 en II 293.

Daarom ook geen huis bouwen, geen vuur aanmaken, geen

voedsel laten koken, want dat alles doodt levende wezens, II 204.

Dertien manieren worden er opgenoemd, waarop men dit ge-

bod kan overtreden, II 357 vlg., want overal zijn individueele

levende wezens, aard-wezens en water-wezens en vuur-wezens

enz. I 1— 14. Ontelbaar zijn dan ook de voorschriften over

dit niet dooden, die wel hun hoogtepunt bereiken in 't gebod,

dat monniken en nonnen zich hebben te oefenen in 't al meer

en meer leeren zien dier levende wezentjes, wier leven zij

hebben te eerbiedigen, en in 't verbod, dat deze op hun bedel-

tocht geen voedsel mogen aannemen, dat op de eene of andere

hoogte is geplaatst, en wel om deze reden: ,,de leek zou daar

kunnen halen en opzetten een stoel, of een bank, of een lad-

der of een handmolen, daar dan op gaan staan en zoodoende

kunnen vallen of buitelen. Dan kon hij stooten zijn voet, of

arm, of borst, of buik, of hoofd, of eenig ander deel van zijn

lichaam, of hij zou kunnen dooden, of verschrikken, of kneuzen,

l
) d. i. dooi- doen, bevelen, toestemmen, i zij in i verleden, 't heden

of de toekomst.
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of verbrijzelen, of verpletteren, of grieven, of leed veroorzaken

of verstuiken allerlei soorten van levende wezens," I 304, 105.

Zoo ook „mag hij, indien kruipende dieren, of zulke, die in

de hoogte of laagte leven, zich gaan voeden van zijn vleesch

en bloed, die noch dooden, noch de wond wrijven. Al zouden

deze dieren zijn lichaam verwoesten, hij mag zich niet bewe-

gen," I 75. En dat dit gebod wel waarlijk streng moet ge-

nomen worden, blijkt op de straf, die op de overtreding er

van staat, want „hij die steeds bewegelijke en onbewegelijke

wezens doodt voor zijn eigen genot of die beleedigt . . die

schaamtelooze zondaar, die veel wezens beleedigt zonder week

te worden, zal naar de hel gaan, aan het eind van zijn leven

zal hij wegzinken in de plaats der duisternis, het hoofd om-

laag komt hij in de plaats der kwelling. Zij hooren de kreten

der pijnigers: slaat, snijd, splijt, verbrand hem! Welke wreed-

heid hij ook begaan heeft in een vroegere geboorte, dezelfde

zal hem aangedaan woorden in den cirkel der geboorten. Een

wijs man, die van deze veelvormige hel hoort, zal dus niet

eenig levend wezen in de geheele wereld dooden," II 279, 286.

Wel zijn de monniken aan dit hoofdgebod, gelijk aan de

vier overige : niet liegen, niet stelen, kuisch zijn en zich in

ontberingen te oefenen, veel strenger gebonden, dan de leeken

dit zijn. Loopt het gebod van kuischheid b. v. voor de mon-

niken uit op 't verbod van zich met vrouwen te bemoeien, I

48 II 35 274 enz, van de leeken eischt het niet meer dan

de huwelijkstrouw te bewaren. Is b. v. de vrijwillige honger-

dood het alleen waardige slot van een monniksleven, den leek

wordt zulks als een bizondere verdienste aangerekend.

Hoe dan de leeken zich van dit gebod van niet te dooden

kwijten, kan hieruit blijken, dat zij evenmin in den landbouw-

stand als in den krijgsmansstand treden, omdat ook de land-

bouwstand beleediging en dooding van levende wezens met

zich brengt. Zoo leven zij dan voor 't meerendeel als kooplieden.

Vragen wij naar het karakter dezer weerloosheid, dan blijkt,
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dat zij is deels sym pathetisch, deels soteriologisch,

en steeds negatief van karakter.

Als de Jina zijn taak gaat aanvaarden prijzen hem de goden

aldus : „victorie, victorie voor n, verbhjder der wereld ! victorie,

victorie voor n, gelukkige ! Sticht den godsdienst van de wet,

die weldoet aan alle levende wezens in 't gansch heelal! Dit

zal de hoogste weldaad brengen aan alle levende wezens in

de geheele wereld!" I 256. In overeenstemming hiermede

leert hij : „een wijze asceet heeft te bedenken, dat levende

wezens hem gelijk zijn in liefde tot het leven en afkeer van

pijn, daarom, kennende der schepselen liefde voor hun eigen

zelf, zal hij ze niet berooven van het leven, maar zich wachten

van hen in gevaar te brengen of te bestrijden," II 259 25.

Sympathie met al wat leeft in den wijdsten zin des woords —
waarbij men natuurlijk het oog geopend houde voor hun pri-

mitieve physiologie — is dus de eene karaktertrek van de

weerloosheid der Jaina's.

Maar evenzeer treedt als tweede, de soteriologische op den

voorgrond. Dat een Jaina weerloos is, is voorwaarde voor

zijn eigen verlossing. „Een mensch, die een ander beleedigt

zal lang ronddwarrelen in den cirkel der geboorte," II 253.

„Geloofshelden, die afstand doen van zonden en zich behoor-

lijk gedragen, die toorn, vrees en dergelijke onderdrukken,

zullen nooit levende wezens dooden ; zij doen afstand van

zonden en zijn volkomen gelukkig," I 251. De weerloosheid

is dus de eerste stap op den weg des heils. En daar hij hier-

bij alleen op zichzelf is gewezen, zijn eigen redder moet zijn,

wordt hem de weerloosheid de voornaamste, de eerste eisch

tot verkrijging zijner zaligheid.

Maar hier blijkt dan ook het negatief karakter er van.

Trouwens zijn geheele levensleer staat in negatieven toon.

Wat hij behoort te doen is vooral een niet-doen. „Vrede is

de essence van het monnikenleven," I 309, maar het is de

vrede van het levende lijk, de vrede, die geen haat, maar ook

geen liefde kent. Eigenaardig begint dan ook de eerste les
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der Sütra's met een les, genaamd : de kennis van het wapen.

Dit wapen blijkt te zijn : onderdrukking en renunciatie van alles wat

andere levende wezens ook maar eenigzins zou kunnen hinderen.

I 1— 14. Hij voelt zich niet geroepen of in staat op die andere

wezens positief' in te werken, of die op te heffen, neen, hij

voldoet als hij op zichzelf achtneemt, (c on trol himself is de

staande uitdrukking) en de andere wezens niet verhindert hun

leven uit te leven.

Wat in deze levensleer gemist wordt is duidelijk n.1. alle

naïveteit en optimisme. Dat eeuwige zichzelf controleeren

tot in "t meest minutieuse toe, kan dan alleen genoemd

worden de levenswet van den „verbhjder der wereld," indien

men het leven zelf als de grootste ramp des levens beschouwt.

Dat dit pessimisme samenhangt met de atheistische philosophie

der Jaina's is even duidelijk, als dat het niet op onzen weg

ligt die hier nader te bespreken.

Maar evenzeer moet de ernst dezer levensleer erkend worden.

Aandoenlijk is het in het hoofdstuk der Sütra's over de

kennis der moeielijkheden woorden als deze te lezen: „zijn

verwanten zullen hem omringen en roepen : „kind, wij hebben

u groot gebracht, ondersteun nu ons. Geliefde, waarom ons

nu verlaten? Kind, uw vader is een oud man, uw zuster is

nog zeer jong, en hier, geliefde, zijn uw eigen broeders van

uw eigen moeder, waarom ons nu verlaten? Ondersteun uw
vader en moeder, zoodoende zult gij deze wereld winnen ; het

is een plicht in deze wereld zijn moeder te beschermen'" ; II 263

en men gevoelt dan dat er geloofsmoed toe behoorde om een

rondzwervende, bedelende Jaina-monnik te worden.

Van veel grooter beteekenis dan de secte der Jaina's werd

die der

Buddhisten ')

Gotania (± 560—480 v. Chr.) zoon uit een aanzienlijk

') Uit de onafzienbare literatuur citeer ik slechts: Rhys Davids

Het Buddhisme, vert. tl. J. I'. van der Vegte 1879: Kern, Gesch. van bet
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geslacht der knjgerkaste, kwam op verzoek der goden als een

Buddha (verlichte[r] zijn ontelbare titels te vinden bij Rhys

Davids 33) te Kapilavastu ter wereld. Voor, bij en na zijn

geboorte deden de goden wonderen voor hem. Als prins leefde

hij prachtig en heldhaftig, totdat het gezicht van een grijsaard,

een zieke, een lijk en een monnik hem de nietigheid dezes

levens deden inzien. Na jaren lang asceet geweest te zijn, zag

hij ook het ijdele der ascese in en kwam toen onder den Bod-

hiboom tot de volkomene kennis, aan welker verkondiging

hij zich daarop tot zijn dood toe wijdde. Gotama's leven —
aan welks historische kern, trots Prof. Kern, niemand meer

twijfelt — is dus een doublure van dat van Vardhamana, met

dit onderscheid, dat de doublure veel voller en aantrekkelijker

is dan het voorbeeld, en dat, terwijl Yardhamana slechts een

indische secte, Gotama een wereldgodsdienst heeft in het

leven geroepen.

Buddha's leer wil verlossing brengen; gelijk de groote zee

vervuld is van slechts éénen smaak, den smaak van het zout,

zoo is ook deze leer en deze orde van slechts één smaak ver-

vuld, die der verlossing (la Saussaye S 86.) Bij zijn eerste

prediking waarschuwt hij zoowel voor 't wereldsche als voor

't ascetische leven, en noemt hij als zijn taak: „het koninklijk

wagenrad van een wereldrijk van waarheid en gerechtigheid

aan het rollen te brengen" (Rhys Davids bl 55). De nood-

zakelijkheid der verlossing blijkt uit de „vier verhevene waar-

Buddhisme in Indië, 2 dln. '1884; S. B. E. X. Dhamnapada, vert. d.

Max Muller en Sutta-Nipata d. Fausböll; XI Buddhist Suttas tl.

Rhys Davids: XIII, XVII, XX Vinaya-texts d.Rhys Davids en Olden-

berg\ XXI Saddharma-Pum/arika d. Kern; XLIX Buddhist Mahayana

Sïitras d. Cowell, Mar Malles en Takakusu, waarheen de rij Iers in den

tekst verwijzen.

Het eerste werk is een meesterlijke historische schets, het tweede

een klare kritiek die van Buddha's leven een zonnemythe maakt,

terwijl van de S. B. E. X part 1 en XLIX part I uitmunten door

veel schoons, de overige door onbeschrijfelijke langdradigheid.
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heden," dat Ie het leveu lijden is; 2e het lijden voorkomt uit

den levensdorst, die van wedergeboorte tot wedergeboorte

voert; 3e het lijden alleen ophoudt door vernietiging van den

levensdorst, en dit de verlossing is; 4e deze verlossing

mogelijk is door een wandel op het verhevene, achtvoudige

Pad. Dit achtvoudige Pad is : goed (oprecht, correct, volmaakt)

inzien, goed bedoelen, goed spreken, goed handelen, goed

leven, goed streven, goed gedenken, goed bespiegelen !

) XIII

94—97. Met deze leer vormt hij een monnikenorde, waarbij

eerst later, en dan nog tegen zijn zin zich leekebroeders aan-

sluiten. Nieuw is deze leer niet ; met die der Jaina's heeft zij

gemeen, het atheisme, dat de goden gebruikt tot stoffeering

van de wereld en van geen onsterfelijkheid of hemel wil weten,

en met die der Brahmanen de bespiegeling, met dit

onderscheid, dat „de bespiegeling der Brahmanen in al het

worden het zijn, die der Buddhisten in al het schijnbare zijn

het worden vastgrijpt" (Oldenberg). Ook Buddha's leer rust

op de onverbiddelijke zielsverhuizing (wedergeboorte), welke de

geloovige bovenal ontvluchte, en ook voor hem is 't Karma, dat

hier beteekent de zedelijke causaliteit des levens, waardoor elke

daad in een of ander volgend bestaan haar volle vergelding-

vindt, van de grootste beteekenis. Eigenaardig echter is zijn

schuw voor philosophie X part II 152— 154, waardoor het

zoowel ketterij wordt de wereld voor oneindig, als ze voor

eindig te houden, of van eeuwigheid of niet-eeuwigheid te

spreken, 't Praktische stond bij hem op den voorgrond, daar

't ware leven hem was: veredeling van den innerlijken mensch

en liefde tot en met de anderen 2

), maar dit praktische staat

') Uitvoeriger bij Chantepie de la Saussaye Vier Schetsen uit de

Godsdienstgeschiedenis 1880. bl. 162—163.
2
) Zoo Rhys Davids bl. 49. Daartegenover la Saussaye Vier Schetsen

bl 181 „een andere karaktertrek (van Buddha), dien zij op den voor-

grond plegen te zetten, wier ingenomenheid met het Buddhisme grooter

is dan hun kennis, nml. het goddelijk medelijden met de schepselen, is

noch in de legende noch in de dogmatiek een hoofdgedachte."

2
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maar even op den voorgrond, is maar één moment in 't leven,

en wordt aldra op den achtergrond gedrongen, ja vergeten,

zoodra het diepere leven van bespiegeling en absolute rust is

bereikt. Maar zoolang de Buddhistische levensleer zich bezig

houdt met het praktische leven, predikt zij aanhoudend de

weerloosheid. Vooreerst om zijns zelfs wille zij de mensch

weerloos, want „daar is geen vuur zoo hevig als hartstocht;

daar is geen wee zoo te gronde richtend als haat, daar is

geen pijn als die dezes lichaams; daar is geen geluk hooger

dan rust," X part I vrs. 202. „Haat verdwijnt nooit voor

wederhaat ; haat verdwijnt voor liefde, dat is een oude regel" '),

ib. vrs 5. „Een man is niet wijs, omdat hij veel spreekt; hij,

die lijdzaam is, vrij van haat en vrees, hij is wijs", ib. vrs

258. „Zwijgend zal ik onrecht verdragen, als de olifant in den

strijd de pijl verdraagt, die op hem is geschoten; want de

wereld is slecht," ib. vrs 320. „Hij deed mij onrecht, sloeg

mij, verwon mij, beroofde mij — bij wien zulke gedachten

post vatten, bij hem zal de haat nooit ophouden," ib. vrs 3.

„Een man is niet een uitverkorene (A r i y a), omdat hij levende

wezens beleedigt ; maar omdat hij medelijden heeft met alle

levende wezens, daarom is hij een Ariya," ib. vrs 270. Aan

den anderen kant maakt fijnvoelende sympathie en welwillend-

heid jegens anderen den Buddhist weerloos. „Iedereen beeft

voor straf; iedereen vreest den dood; herinner u, dat gij precies

zijt als zij en dood dus niet, noch veroorzaak een bloedbad,"

ib. vrs 129 (Cfr. part II 128). „Laat ons dus gelukkig leven,

hen niet hatende, die ons haten ! Victorie broeit haat uit, want

de verwonnene is ongelukkig. Hij, die opgaf zoowel victorie als

nederlaag en tevreden is, hij is gelukkig," ib. vrs 197

201. „Hem heet ik een Brahmawa, van wien nijd en haat,

trots en jaloezie afvielen als een mosterdzaad van de punt van

een naald," ib. vrs 407. „Wat levende wezens er ook zijn,

zwak of sterk, 't zij lang of groot, middelmatig, kort, klein of

l
) Deze regel geïllustreerd in een verhaal te vinden. XVII 305.
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breed, 't zij gezien of niet gezien, die ver of nabij leven, 't zij

geboren of geboorte zoekend, laat alle schepselen blij -gezind

zijn, laat de een niet den ander bedriegen noch verachten, laat

hem niet uit nijd of uit wrok twist maken met een ander.

Zooals een moeder met gevaar van haar leven waakt over

haar eigen kind, haar eenig kind, zoo laat iedereen een grenze-

looze welwillendheid betrachten jegens alle wezens," X part II

25 cfr LXIX 23.

Hieruit volgt dus, dat de Buddhist „leeft als een samenbin-

der van hen, die^ verdeeld, als een aanvuurder van hen, die

bevriend zijn, als een vredemaker, een vrede-liefhebber, met

een hartstocht voor vrede, een spreker van woorden, die vrede

bedoelen." XI 190. Het eerste van de 10 geboden is hem
dan ook de ahinsa, het gebod geen levend wezen te deren,

welk verbod vóór de negen overige (nl. van diefstal, onkuischheid,

leugen, geestrijken drank, maaltijden op verboden uren,

wereldsche genoegens, parfumeriën, een weelderig bed, aan-

nemen van geld — de laatste vijf gelden echter alleen voor

de monniken XIII 211 — ) onophoudelijk wordt ingescherpt. „Nie-

mand mag eenig leven hoegenaamd vernietigen, of de handel-

wijze van hen, die zulks doen, goedkeuren" Rhys Davids

bl 168. Kern II bl 3 5. „De gewijde monnik mag niet

willens en wetens een levend wezen, al is het een mier, van

het leven berooven. De monnik, die een menschenleven ver-

nietigt, al ware het maar door abortie, is geen asceet, geen

zoon van Qakya meer. Evenmin als een rotsblok, eens in

tweeen gespleten, kan hersteld worden, kan een monnik, die

deze hoofdzonde bedreven heeft, een asceet, een zoon Cakya's

blijven. Dit kwaad moet gij uw leven lang nalaten." Kern II

bl 32, 80 Cfr XIH 235.

Op dit verbod berusten dan ook allerlei geboden, die an-

ders onbegrijpelijk zouden zijn. Zoo moet de monnik steeds

bij zich dragen een zeef, „een doorzijger, een toestelletje om
water te klenzen, opdat men bij 't drinken geen diertje den

dood berokkene. Evenmin mag hij gras of aarde besproeien
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met water, waarin diertjes zijn. Ook niet reizen gedurende het

regenseizoen." Kern II 38, 94 XIII 35 X part. II 65 114

XIII 300. Van soldaat te kunnen worden dus geen sprake.

„Een verhaal, hetwelk de uitsluiting van soldaten historisch

moet rechtvaardigen, luidt, aanmerkelijk bekort, in hoofdzaak

als volgt. Eens zond Koning Bimbisara troepen af om onlus-

ten aan de grenzen te onderdrukken. De meer ontwikkelden

onder de soldaten begrepen, dat zij door oorlog te voeren groot

kwaad zouden doen en besloten daarom het geestelijk leven

te omhelzen. Zij verzochten dus in de broederschap der Qakya-

zonen te worden opgenomen, a<an welk verzoek gereedelijk

voldaan werd. Toen de legerbevelhebbers vernamen, dat ver-

scheidene manschappen vermist werden en wat hiervan de

oorzaak was, waren zij woedend en gaven onmiddellijk ver-

slag van het voorgevallene aan den Koning, die op zijn beurt

niet draalde met de zaak aan 't oordeel der rechterlijke amb-

tenaren te onderwerpen. Deze vonden, dat men de strengste

straffen op de monniken moest toepassen, doch Bimbisara

vergenoegde zich met zijn beklag te doen bij den Buddha en

als zijn gevoelen te kennen te geven, dat het goed zou wezen,

indien de Eerwaarden geen soldaat meer in de Orde opnamen.

Toen de Koning, na genot van de onvermijdelijke preek,

wederom vertrokken was, hield de Heer eene aanspraak tot

de monniken en zeide : Geen soldaat, monniken, mag men het

geestelijk leven laten omhelzen" Kern II 22 LXIX 25 XX
156. Zelfs mag een monnik niet naar het optrekken van het

leger gaan kijken, noch 't woord oorlog of wapen in zijn mond

nemen, Kern II 97 XI 194. Wie het gebod der weerloosheid

dan ook overtreedt, vindt straf voor tijd en eeuwigheid. „Hij,

die zoekende zijn eigen geluk, straft of doodt wezens, die even-

zeer als hij hun geluk zoeken, zal zelf geen geluk na den

dood vinden," X part I vrs 131, maar gestraft worden in de

Paduma hel, welker zeer verkorte beschrijving is, ib. part II 121

:

stel, een man neemt van een lading sesamzaad, groot twin-

tig kharis elke honderd jaar één korrel, dan zou die lading
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sesamzaad op die wijze eerder opraken dan eene Abbuda hel

zou voorbijgaan, en twintig Abbuda hellen zijn één Xirabbu-

da hel, en twintig Nirabbuda hellen één Ababa hel, en twintig

Ababa hellen één Ahaha hel, en twintig Ahaha hellen één

Afaia hel, en twintig Atata, hellen één Kumuda hel, en twintig

Kumuda hellen één Sogandhika hel, en twintig Sogandhika

hellen één Uppalaka hel, en twintig Uppalaka hellen één

Pundarika hel, en twintig Puwdarika hellen één Paduma hel,

en daarheen gaat nu de monnik, die zich vijandig betoonde

tegen zijn naaste. Zoo bestaat dan ook de zonde niet in over-

treden van ritueele regelen en inzettingen, maar in 't verwoesten,

dooden, beleedigen, en vijandig behandelen van levende wezens,

ib. 40— 41. Zoo is dan ook een „outcast," niet hij, die het

naar de letter is, maar hij, „die levende wezens, 't zij voor de

eerste of tweede maal geboren, kwaad doet, en die steden en

dorpen belegert en verwoest en bekend is als een vijand," ib. 21.

Toch lette men hier op twee merkwaardigheden.

Vooreerst, dat naar Kern's woord zulk een voorschrift wel

eens „dezelfde kracht had, als b.v. de tractaten der Europee-

sche diplomatie" II bl 114. Zoo zegt hij ook: „de Indiërs

zeiven erkennen, dat het spaarzaam gebruik van vleeschspijzen,

of wel de algeheele uithouding er van eerst in de IJzeren

Eeuw, of zooals de Buddhisten zich zouden uitdrukken : na 't

Nirwana des Buddha's, in zwang is gekomen. In de oude

gedichten en wetboeken komen er tal van verhalen of legenden

voor van heiligen, die niet slechts allerlei soort van vleesch

nuttigden, maar zelfs dieren velden. Het nog oudere "Wedische

tijdvak, toen er dierenoffers tot den eeredienst behoorden, kan

gevoegelijk geheel buiten rekening gelaten worden. Het is dus

volstrekt geen wonder, dat de Buddha zwijnenvleesch at, en

ipso facto toonde zelf geen Buddhist te zijn : die maaltijd

heeft plaats gehad vóór 't Nirwana, voor den aanvang van 't

wereldtijdperk, waarin wij thans leven, in de dagen, toen de

Ziener Agastya de zee opdronk, Hercules bij Admetus te gast
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zijnde, uitermate gulzig at, Lycaon Jupiter menschenvleesch

voorzette, kortom in het jaar nul. Feitelijk hebben de Qakya-

zonen zich ten aanzien van dierlijk voedsel geschikt naar

landsgebruik, want zij zijn meegaande van aard. In het vrome

Burina eten de monniken vleesch, al verontschuldigen zij zich

met te beweren, dat de zonde van 't dooden der dieren niet

hen zelven treft, maar de slachters. Dat het hun plicht is nu

die slachters van de zondige daad af te houden, zeggen zij er

niet bij. Op Ceilon klagen de leeken er over, dat de geeste-

lijken zoo zeer gesteld zijn op vleesch en kerrie, en groenten

versmaden. Op Bali onderscheiden zich de Buddhisten van de

Ciwaieten o. a. daardoor, dat zij allerlei spijzen gebruiken,

terwijl de laatsten zich meer of min aan de Hindusche ge-

woonten houden. Er is alle reden om te vermoeden, dat de

strenge bepaling van het reglement van tucht ingegeven is

door het streven om aan de scherpe concurrentie met de ver-

foeide en gevreesde Jaina's het hoofd te bieden, want deze

zijn, gelijk men weet, dierenbeschermers tot in 't onzinnige."

II bl. 60, 61. l

)

Ten tweede, dat de Booze, M a r a, de Verleider hier een groote

rol speelt. Buddha n.1. is niet zonder veel strijd tot zijn vrede

gekomen. „Toen de strijd tusschen den zaligmaker der wereld

en den vorst des kwaads een aanvang nam, grepen er duizend

schrikwekkende luchtverschijnselen plaats; wolken en donker-

heid hadden de overhand," Ehys Davids bl. 44. Maar Buddha

overwint in den ontzettenden strijd en „toen sprak Mara, in

zijn ziel tot het uiterste van wanhoop gebracht den Tathagata

aldus aan: „O Heilige, wees nu tevreden 't Nirvana binnen

te treden; al uw wenschen zijn vervuld." „2^een, eerst wil ik

') Cfr. hierbij de duistere tekst van X vrs "1\)A ..ven ware Brahimi/'a

gaat ongedeeld, ofschoon hij had gedood vader en moeder en twee

machtige koningen, ofschoon hij een koninkrijk had verwoest met al

zijn inwoners," welk woord nu eens wordt geduid op een onbekende

gebeurtenis uit Buddha's leven, dan eens allegorisch wordt verklaard,

maai steeds moeielijkheid blijft baren.
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in volmaakte wijsheid werelden grondvesten, zoo ontelbaar als het

zand, en dan wil ik 't Nïrvawa binnentreden," antwoordde Bud-

dha, en met een schreeuw ging Mara terug naar zijn plaats" ; en

als Mara dan op allerlei wijzen hem ten val zoekt te brengen,

blijft Buddha overwinnaar en zegt ten slotte: „een vijand als

gij zijt, al kwam hij met myriaden, kan mij niet overweldigen

— ik ga stap voor stap naar mijn koninkrijk, ik zal de wereld

tot volmaakt geluk brengen. Gij zijt volkomen overwonnen, ga

terug naar uw eigen plaats." Mara, dit bevel vernemende,

zeide met een diepen zucht: „helaas, ik ben vernietigd," ver-

liet hem en ging wanhopig en alleen door de lucht naar zijn

eigen plaats, XLIX 160—164.

In overeenstemming hiermede wordt voortdurend ge-

waarschuwd tegen „de met bloemen omwoudene pijlspits van

Mara" en geeischt, dat „wijl men weet, dat dit lichaam breek-

baar is als een pot, en men zijn gedachte (zin) sterk behoort

te maken als een fort, men Mara moet aanvallen met het

wapen der kennis en, zoo hij overwonnen is, hem blijven be-

waken en daarmede nooit ophouden," X part. I vrs. 37, 40,

46, 175, 274 cfr. XXI 274.

Voordat wij tot een slotsom trachten te komen, moeten wij

in het voorbijgaan

De Hindusclie ISecten

noemen. Er zijn er onder van zeer ouden datum, zooals Aji-

vaka's, die wellicht reeds bestonden vóór de Jaina's; verder

die zich vormden onder den invloed van den Islam, of van den refor-

mator E, a m a n a n d a (+ 1400 n. Chr.), terwijl nog in onzen tijd

Keshub-Chunder-Sen (1838—84), Max Müller's vriend,

de christelijke met den indischen godsdienst en de indische phili-

sophie trachtte saam te smelten. Behalve laatsgenoemde vat men
die secten samen onder den eenen naam Ilinduïsme. Even on-

getwijfeld als 't Buddhisme atheïstisch van natuur is, even zeker

gaat 't Hinduïsme op in godsvereering, 't zij het de oude Yeda-

goden wat populariseert of locale godheden promoveert tot
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erkende grootheden. Die secten nn één voor één na te gaan

voor ons onderwerp ware ondoenlijk. Het eenige, waarop men

lette is onder welken invloed deze secten gevormd zijn. Zoo

„zijn de moreele plichten der leekeu in de hoogere secten ge-

woonlijk dezelfde, als die afstammen van de Brahmaansche

leekenmoraal en die wij ook bij de Jainistische en Buddhis-

tische gemeenten aantreffen; zoo bij de Vishnuïtische Charan
Dazis, die veel gewicht leggen op de moraliteiten overtuigd

zijnde van een zuivere belooning en bestraffing van elke daad

prediken : niet liegen, niet lasteren, niet smaden, niet hard aan-

pakken, niet ijdel spreken, niet stelen, niet echtbreken, geen

geweld gebruiken, geen kwTaad denken, geen verbeelding of

trots voeden. Korter drukt zich de zedelijke codex der Kabir
Panthis uit: het leven is een gave Gods en mag bij niemand

een ziekte worden, daarom is menschenliefde de hoogste deugd

en bloedvergieten de grootste zonde. Waarheid is het tweede

groote gebod, want al het booze in de wereld, ook 't gebrek aan

godskennis, komt voort uit waan en valschheid," la Saussaye S 141.

Zoo hebben vele secten, als de Vairagis en Sannyasins,
zich geheel en al uit het maatschappelijke leven teruggetrokken

en leven alleen voor de ascese. Daarentegen heeft 't kluizenaars-

leven der Naga s veel van een wild leven, vol roof en dood-

slag, en verwierpen de Sikhs onder invloed van den Islam

niet alleen alle ascetisme maar ook de weerloosheid der Bud-

dhisten, waarop zij krachtens hun systeem toch wel gewezen

waren, en leefden uitsluitend voor aardsche en politieke be-

langen, zoodat dan ook hun heilige schrift een aanhangsel van

krijgsliederen heeft, en de Engelschen met hun rijk te

Lahore (1849) heel wat te doen hebben gehad.

Doch genoeg om volgende conclusie te rechtvaardigen, dat

Ie de weerloosheid niet een kenmerkend leerstuk is van het

Hinduisme, en 2e waar zij door enkele Hindusche secten wel

geleerd wordt, zij daar geen aparte karaktertrekken vertoont,

maar de copie, of hoogstens de gelijke is van de weerloosheid

der Jaina's of Buddhisten.
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Trachten wij nu de Buddkistische weerloosheid te karak-

teriseeren, dan vinden wij, dat deze evenals die der Jaina's

sympathetisch, soteiïologisch en negatief van karakter is, mits

wij dit voor de Buddhistische veel u n i v e r s e e 1 e r en dieper
opvatten dan voor de Jainistische.

Leest men het leven van Buddha en de Dhammapada (X

part I) dan gevoelt men zich in een verhevener en wij dei-

sfeer, dan waarin de levensleer der Jaina's zich beweegt. Het

echt-Indische ascetisme heeft Buddha verworpen en daarmede

heeft hij den voornaamsten slagboom verbroken, die zijn gods-

dienst kon verhinderen een wereldgodsdienst te worden. Daardoor

komt vanzelve 't sympathetische zijner levensleer ook veel

meer naar voren ; 't is bij hem enkel vrede, enkel zich ver-

diepen in de aanstaande verlossing, die voor al wat leeft be-

reikbaar is. Dit leven voor 't eigen heil der verlossing is zoo

zeer het een en al, dat men bijna niet bemerkt hoe volkomen

atheistisch deze leer is. Maar ook dit atheisme is zoo vrede-

lievend als er nooit een is geweest. Maken de latere Buddhisten

van hun stichter bijna een god, zulks verdraagt dit atheïsme

gemakkelijk, even goed als dat het allerlei godsdiensten naast

zich duldt, zoodat een Buddhist denzelfden morgen, dat hij

voor 't Buddha-beeld een bloemenoffer gebracht heeft, in een

tempel van Kong-tse of van een Hindu-god andere offers kan

gaan brengen. Vandaar dan ook, dat de negativiteit hier haar

toppunt bereikt heeft. „De monnik verlaat de wereld en 't

huiselijk leven en wandelt van huis tot huis, want van 't

huiselijk leven komt onreinheid. Hij heeft geen vooropgevatte mee-

ningen, hij heeft elke wijsgeerige opvatting losgelaten, disputeert

nooit, heeft vreugde noch smart over iets, is onverschillig

voor wetenschap, hecht niet aan goed of kwaad. Geen harts-

tochten, begeerte of eigendom heeft hij tot zijn last. Hij is

onder alle omstandigheden zich zelf gelijk, stil als diep water.

Hij heeft vrede gevonden, hij weet, dat zaligheid bestaat in

vrede, hij is tot onsterfelijken vrede gekomen, den onverander-

lijken toestand van het Nibbana," X part II XV. Liefde is dus
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hier niets dan niet-vijandschap, heeft alleen passief karakter

en betoont zich in niet-wreken, onrecht verdragen. „Hij heeft

de roede tegen alle wezens ter zijde gelegd en wil niet een

enkele van hen hinderen, maar wenscht ook niet naar een

zoon, veel minder naar een metgezel, maar wandelt alleen als

een rhinoceros," X part II 6.

Hoe valt nu dit te rijmen met Buddha's strijd tegen Mara,

zijn onvermoeide prediking tegen allerlei dwaalleer? Dit blijft

een moeilijk punt in 't Buddhisme, dat de geleerden (Rhys

Davids, Kern XXI bl. XXXVII) aldus trachten op te lossen

:

de Bodhisattva, d. i. Uitverkoren Buddha, de naam aan elk

wezen (mensch, engel of dier) gegeven, dat, stijgende op den

ladder der deugd bestemd is Buddha te worden, de Boddhi-

sattva vertegenwoordigt het ideaal van geestelijke activiteit,

terwijl de Arhat, d. i. een Eerwaarde, een volmaakt mensch,

die 't Nirvana bereikt heeft, het ideaal van geestelijke inac-

tiviteit vertegenwoordigt.

Zulk een Arhat, die de vierde trap der deugd heeft bereikt,

is het nee plus ultra van een Buddhistischen weerlooze, gelijk

ook blijkt uit deze beschrijving: „bereikende de overzijde van

alle idee van vorm, een einde makende aan alle idee van

weerstand (putting an end to all idea of resistance), niet let-

tende op de idee van onderscheiding, denkende „het is alles

oneindige ruimte," zoo bereikt hij en blijft hij in dien ge-

moedstoestand, waarin de idee der oneindige ruimte de eenige

idee is, die aanwezig is — en dit is de vierde trap tot de

verlossing," XI 52.

Maar in het type van den Boddhisattva toont het Buddhis-

me toch ook, al is het schoorvoetend, het recht van weerstand

en strijd te erkennen. Doch alleen in het geestelijke leven.

Voor 't wereldsche leven is de Buddbist gestorven. Voor het

politische leven voelt hij niets; onaandoenlijk voor 't sociale

en nationale leven gaat hij zijn pelgrimsgang uit deze wereld

van lijden en schijn naar den eeuwigen vrede. Op deze reize

is de deugd, de strijd tegen Mara hem een eerste schrede,
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niet meer; het zedelijke leven voor het hoogste te houden is

hem ketterij ; ook het doen is nog een boei, die hem aan de

wereld bindt, hoe meer hij den doode gelijkt, des te hooger

is hij gestegen, Kern I 429.

Xiets is gemakkelijker dan in extase te komen voor het

Btiddhisme, den godsdienst, waarin veertig procent onzer

menschheid (Rhys Davids a. w. bl. 6) bevrediging vindt voor

geestelijke behoeften. Rhys Davids (Buddhism, its history and

literature 1896) b.v. wijst op de schoone literatuur, de diepe

philosophie en vooral op de verdraagzaamheid van dezen gods-

dienst, die in al de eeuwen van zijn bestaan geen gods-

dienstoorlogen heeft gevoerd. Fielding fDe ziel van een

volk vert. d. Felix Ortt 1900,) verhaalt van een ideaal

volk, waaronder hij een tijd woonde en dat leeft voor den

Grooten Yrede; een volk, waar alles zeer goed is behalve de

regeering, die dan ook als de grootste volksramp beschouwd

wordt; waar de misdrijven ongestraft blijven, zoodat er slechts

zelden een misdrijf gebeurt; waar alles vrij is, belastingen

zoo goed als godsdienst; waar optimisme en weldadigheidszin

geleid door een zeer hooge en eenvoudige zedewet nooit uit-

dooven — en dit volk zijn de Burmanen, Buddhisten. Het ligt

dus voor de hand, dat zijn boek eindigt met de confessie : „ik

voor mij geloof, dat in deze leer van de wetten der gerechtig-

heid, de grootste wereldbeschouwing, de grootste wijsheid ligt,

die de menschheid ooit gekend heeft. Ik geloof, dat wij door

het aannemen van deze wereldbeschouwing voor ons openen

een nieuwe sfeer van onbeperkten vooruitgang in rechtvaar-

digheid, in medegevoel, in liefde," (bl. 366.) Geen wonder, dat

Felix Ortt een gevoel van diepe schaamte voelt opkomen, als

hij dit zachte natuurvolk stelt tegeuover 't geldjagend kapitalisme,

't brutale militarisme, 't kerksche ongeloof en de wreedheid

jegens de dieren van Europeesche Christen-naties; geen won-

der, dat hij ten slotte moet profeteeren : „ja voorzeker die

Boeddhisten zullen ons „Christenen" voorgaan in het Konink-



28 DE INDISCHE WEERLOOSHEID.

rijk Gods." Trouwens niet alleen hier, overal vinden wij den

tijdgeest gunstig gestemd voor 't Buddhisme. Een godsdienst

zonder God, zonder mysterie en dogmatiek, enkel de reine

moraal van medelijden en verdraagzaamheid, eindelijk in de

Karmaleer een overeenstemming met de resultaten der he-

dendaagsche wetenschap, als evolutieleer e. d. — is hier niet

het ideaal gevonden, niet bereikt eenheid van geloof en weten-

schap, van godsdienst en vrede ? Zoo zeggen velen — die alleen

een Buddhisme uit de tweede, derde hand kennen, een naai-

den tegenwoordigen smaak geprepareerd Buddhisme. "Wie ken-

nis maakt met de bronnen en standaardwerken, als van Prof.

Kern, oordeelt anders en beaamt het woord van een vakge-

geleerde als Dr. Lehmann: (la Saussaye S 71 98.)

„Dat het Buddhisme intusschen aan het Christendom zijn be-

teekenis in de wereld zou kunnen ontnemen is niet te ver-

wachten. Heeft de Buddhistische moraal ook vele schoone

kanten, door den ernst, die zij maakt met het zorgen voor eigen heil,

ook in den strijd tegen den verzoeker Mara, alsook door de

deugdenleer, die zij door woord en voorbeeld predikt, zoo heeft

zij toch ook haar donkere schaduwzijden in de geringschat-

ting van de deugd, van alle sociale betrekkingen en van iedere

actieve zedelijkheid. De noodwendige gevolgen hiervan zijn

het ontbreken van een positief plichtgevoel, de verachting van

den arbeid, van de vrouw en van alle voorwaarden des aardschen

levens. De vraag is niet, hoe met de Avereld klaar te komen,

maar hoe uit de wereld weg te vluchten. Deze negatieve moraal

maakt zoo zeer het wezen uit van het Buddhisme, dat het

totaal geen zin heeft, met Ed. von Hartmann te meenen, dat

dit karakter nog wel ware te wijzigen en van het Buddhisme

voor de toekomst nog wel flinke medewerking ware te ver-

wachten aan de positieve idealen der menschheid." Hiermede

is ook ons oordeel gegeven over de Buddhistische weerloosheid.

Ernstig bedoeld, aantrekkelijk voor zoolang een mensch alleen

op eigen gevoel let — krachteloos, verkeerd, zoodra een mensch

zijn positieve plichten tegenover zijn omgeving gaat gevoelen,
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zoo moeten wij die Buddhistische weerloosheid noemen. Het

dwepen met het Buddhisme, die „dosis morfine" moge be-

grijpelijk zijn voor ons overprikkeld en willoos geslacht, in

den grond is dat dwepen toch onwaar, want zij die dit doen,

willen geen bedelmonniken worden, willen toch van de wereld

niet één klooster maken. Overwinning in den levensstrijd is

meer dan uitdooving van alle leven-zelf; het zoeken van het

licht is meer dan een wegvegeteeren in een nevel ; het sociale

leven mee te leven, zoo mogelijk op wat hooger niveau te

brengen, is meer dan het te veroordeelen als wereldsch — dit

zijn axioma's, waarvan zich niemand onder ons goed kan los-

maken. Feitelijk ook zij niet, die de Buddhistische weerloosheid

gaarne gebruiken om „Seitenhiebe" te geven op onze toestanden.

Maar dat vele onzer tijdgenooten dit doen, verklaart het ver-

schijnsel, dat bij vele actueele problemen onzer dagen, de

Buddhistische weerloosheid, 't zij als stemming, 't zij als cor-

rectief telkens mede aan het woord komt. In het vervolg onzer

studie zullen wij haar nog meer ter sprake moeten brengen,

en daarom had zij er recht op, eerst zooveel mogelijk met

haar eigen woorden, haar beginsel uit te spreken.



HOOFDSTUK II.

De Israëlitische Weerloosheid.

Door haar theïstisch karakter heeft Israels levensleer een

band zoo goed met God als met het leven, en dit "waarborgt

haar historisch karakter. Niet de Rede, maar het Hart — en

wel, vooral in den eersten tijd, het Volkshart — is het orgaan

om God te kennen, en schrijft de levenswijsheid voor. Vandaar,

dat in geen levensleer zoo goed als in deze, trots al hare

technische onvolkomenheid, de eenheid van leer en leven is

gesteld, en de religieuse, de eeuwige zijde, die de tijdelijke

instellingen hebben, aan het licht treden. ')

Die God Israels nu is in den eersten tijd vooral krijgsgod,

Jahve, de machtige boven de goden van Egypte, Ex 12,,

15.
{ , Jahve Sebaoth. Hij is Israels aanvoerder in den oorlog;

Israels slagorden zijn de zijne, de slagorden van den levenden

God, die dan ook beslissende stem heeft in den krijgsraad; het

veldgeschreeuw is ter zijner eer en zijn heiligdom, de ark

des verbonds, is een oorlogsheiligdom, waarborgende zijne

tegenwoordigheid in den strijd, zoodat het optrekken van de

ark en haar wederkeeren in de legerplaats het signaal was

l
) Daarom is het te meer te verwonderen, dat we nog steeds onze

Israëlitische levensleer missen. Want zoo kunnen we toch niet noemen

:

Fischer. Das A T. und die Chr. Sittenlehre 1889, of Brace. The Ethics

of the O. T. 1895 en dergelijke werkjes. Lazarus. Die Ethik des Juden-

thums 1898 geeft ook niet heel veel voor Israel's levensleer. Wel is onze

tijd rijp voor dit werk, en wie er zich toe opmaakt vindt niet

alleen de stof gereed liggen in de bekende literatuur van Israël, maar
ook in werken als: Dr. iur G. Förster. Das Mosaische Strafrecht 1900.

en Mr. //. J. Koenen. Het recht in den kring van het sezin 1900.
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voor het beginnen en eindigen van het gevecht of den tocht,

Num 21,, Ex 17
1IS

1 Sam 17..,.. 14... Jdc 1,7,- 1 Sam

4, 2 Sam 11 ,, Num 10,. ,-.

Hieruit zou men liclit opmaken, dat de speciaal Israëlitische

deugden, krijgsdeugden zullen zijn. Ten onrechte, want diezelfde

ark wijst reeds blijkens haar verschillende benamingen (in

Deut : ark des verbonds, in PC : ark der getuigenis) op een

gansch andere verhouding tusschen Jahve en zijn volk, dan

op die van aanvoerder en soldaten, n.1. op die van koning,

wetgever en onderdanen. Dit blijkt uit den Dekaloog. Het

groote beginsel van den Dekaloog is eerbied, eerbied voor-

eerst voor God, dan ook voor den mensch ; eerbied zoo prin-

cipieel geeischt, dat daarvoor de begeerte moet wijken,

wijl eigen begeerte 't meest den eerbied voor anderen in den

weg staat. Let men op 't nationale karakter van den Dekaloog,

Ex 20 , , dan ligt het voor de hand dien eerbied voor den mensch

streng nationaal op te vatten, zoodat het „gij zult niet dooden"

alleen betrekking zou hebben op de volksgenooten. Doch

daartegenover staat het universeel karakter van den Dekaloog,

die reeds in liefde denkt aan den vreemdeling '). Vindt men
't aan den anderen kant vreemd van een krijgsgod te hooren

„gij zult niet dooden," en daartegenin het volk, dat dit ge-

bod ontving, te zien doorgaan met dooden, zonder dat het

zelfs schijnt te merken, dat het tegen dit gebod ingaat, dan

kan ons juist hieruit een licht opgaan Ie over het karakter,

2e over de handhaving der wet. Vooreerst blijkt: in de wet

wordt het beginsel geponeerd, voorloopig afgezien van de

toepassing. Israels wet is de norm, waaraan Israël zich

zedelijk kan oprichten. Gegeven de wet, dan put Israël

uit zijn historie ervaringen, die dieper inzicht en vrijer

') In dezen reeds veel verder dan de Antieke. Want hoe stond zelfs

een Plato onverschillig tegenover den duqBufto; !

Ook Cicero herinnert ons Off. 1 : 12 .,hostis apud maiores nostros

is dicebatur, quem nunc peregrinum dicitnus.

'
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gebondenheid aan de wet geven. Voorloopig geeft dit „gij

zult niet dooden" niets meer dan een veroordeeling van

het vuistrecht, Gen 4
ï3 2i . Weinig, en toch veel als

men bedenkt, dat nu het zedelijk proces is aangevangen.

Hij, die scheppend leeft, beoogt in zijne schepping zijn heer-

schappij, het Godsrijk. Door de wet te ontvangen wordt Israël

in dit plan opgenomen, en zal het nu uit vrije gehoorzaamheid

dit Godsplan verwerkelijken. De principieele eenheid tusschen

God en wereld, hoe schemerachtig ook in den beginne aan-

schouwd, is in de wet gesteld en aanvaard. Ten tweede blijkt

hier: de handhaving der wet berust bij Jahve. Als wetgever

Israels beveelt hij „gij zult niet dooden," zonder daarmede het

oude gebod op te heffen „wie des menschen bloed vergiet,

zijn bloed zal door den mensch vergoten worden" Gen 9
6 , maar

om den enkele het recht te ontnemen zijn eigen wreker te

wezen, en aan zich het recht te behouden de wet te handhaven,

ten koste van een of meer menschenlevens. Als oppermachtig

koning Israels beveelt hij „gij zult niet dooden," zonder daar-

mede den oorlog te willen doen ophouden, maar om den

moordlust uit te roeien en aan zich de bevoegdheid te houden

ter wille van hooger belangen menschenlevens, zelfs in grooten

getale, op te offeren. Deze rechten nu oefent hij uit door den

dienst van menschen, die hoe ook geheeten, krachtens hun

roeping, ambt of aanzien bevoegd zijn, Jahve's wil en wet te

voltrekken in iedere voorkomende aangelegenheid. En daar

zieners en profeten het ware inzicht hebben in Jahve's wil,

vormen zij een schakel tusschen Jahve en overheid, en is dus

het profetisme niet een hervorming van het Mosaïsme, maar

een leidsman tot het Mosaïsme.

Zoo zijn het de profeten, die 't krijgshaftig karakter van

Jahve blijven vasthouden, ook nadat de veroveringsoorlog is

geworden bevestigingsoorlog, en Kanaan staat onder den Israeliti-

schen volksvorst, die als gezalfde van Jahve, de regeering van

Jahve vertegenwoordigt. Elia doet dit in zijn strijd tegen 't

syncretisme, Amos en Hosea in hun strijd tegen de volkszonden.
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Elia's levensgedachte is : Jahve wil een volk, dat „alleen"

woont '), en zoo is zijn strijd gericht tegen de kuituur; die

van Amos en Hosea : Jahve wil een volk zonder ongerechtig-

heden, en zoo is hun strijd gericht naar binnen, tegen Israël,

terwijl hun zgn. ethisch monotheisnie dan niet uitmaakt of er

andere goden bestaan, maar wel dat de band met Jahve moet

zijn een louterende Am 3
2

. Alleen, Israël voldoet niet aan dezen

eisch, en zoo luidden, trots uitwendigen bloei, de profeten de

doodsklok over Israël. Maar ging Israël onder, dan viel toch

Jahve mede ! Nu zegt Jesaia, dat de Heilige Israels niet gebon-

den is aan het politieke Israël, maar dat hij, zich losmaken-

de van den actueelen, zich des te vaster bindt aan den idealen

staat, dat uit 't noodwendige oordeel over het massale Israël
V V

zal voortkomen, het eenige, ware Israël, dat se'ar jasub, „de

rest zal wederkeeren," de gelouterde kern zal voortbestaan —
het woord van ernst en hoop voor alle tijden. Jeremia volgt

hem hierin en bestrijdt de oud-Israelitische overtuiging, dat

patriotisme en godsdienst één zijn. Hij noemt de naderende

vijanden gerechtsdienaars van Jahve, en de volksleiders, die

't volk op hulp van Jahve doen hopen, volksverleiders. Neen,

eerst het oordeel tot vernietiging toe — dan het heil, het

hoogste heil, dit wordt het staande thema der profeten. Teekenen

wij enkele trekken van dit heil, dan bemerken wij dat de

weerloosheid niet weinig van haar gewone woorden hier heeft

ontleend. Want — dan zullen de volkeren hun zwaarden slaan

tot spaden en hun spiesen tot sikkelen en geen oorlog meer

leeren. Jes. 2
3

Jo. 3
10 Mi. 4

3
. Dan kunnen de paarden

uitgeroeid, de wapenen verbrand, de steden ontmuurd, en kan

Jeruzalem dorpsgewijze bewoond worden, Mi. 5
9

Ez. 38 39

wijl de Messias, de Koning, arm en rijdende op een ezel onder

zijn volk wonende, alle verweer onnoodig zal maken, alle

ellende zal doen ophouden, alom vrede zal schenken, waarin

') Wellicht is deze gedachte van Num. 23 9 belichaamd, meer ge-

meentelijk in de secte der Rechabieten Jer. 35 en meer individueel

in de Nazirëer gelofte Num. 6
t
—,j Jdc. 13 5 1 Sam. 1 n .

3
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zelfs de natuur deelt, zoodat de wolf met het lam zal ver-

keeren en de leeuw stroo zal eten gelijk de os, Za. 2
4 5

9
9

Jes 11, Hos. 2 ]7 . Alleen, dit heil — en dit werd dooi-

de Israëlieten en wordt nog telkens vergeten — kan slechts

komen door 't oordeel heen. Dit gezegd en beleefd te hebben

heeft Jeremia gemaakt tot den grootsten, tragischen held van

Israël, „den eersten voorlooper van den Man van smarte."

Hij vervloekt den dag zijner geboorte, omdat hij het oordeel

moet aankondigen, maar hij weet ook: dit oordeel maakt

plaats voor een beter, inniger verbond van Jahve met zijn

volk, Jer. 20 26 31, en daarom kan hij 't voorbeeld geven

van lijdzaamheid onder dit oordeel, maar ook van tegenstand

en strafdreiging tegen hen, die hier niet aan willen, 11 J0

12
3

15 10
17 18 22

7
23 etc. Zoo staat hij op tegen

geestelijke en wereldlijke overheid, om plaats te maken voor

Jahve's opperhoogheid. Zoo is hij eeuwig in strijd met de

menschen, soms zelfs met zijn God, omdat hij steeds op weg

is naar den waren vrede. Een weerlooze kan men hem noemen,

hem, die alle instituten, waarmede Jahve zijn rijk tot nu toe

wilde bouwen, durft te laten vallen, indien men daarbij in

het oog houdt, dat zijn lijdzaamheid niet is lijdelijkheid, maar

pure activiteit, en zijn afbreken is gehoorzaamheid aan Jahve,

die bezig is op te bouwen.

Wat Jeremia's leven nog meer dan zijn woord predikte, wordt

nu door den Deutero-Jesaia klassiek verkondigd in zijn Ebed-

Jahve-liederen 42 ,

—

,

k
49 ,

—

6
50 ,

—

9
52 13

—53 12 .

Deze knecht des Heeren is het gepersonifieerde Israël, en

neemt vrijwillig op zich 't oordeel van Jahve over de zonden

zijns volks. Lijdzaam, weerloos geeft hij zich over aan slagen

en smaadheden der menschen 50
6 , en is zelfs stil, als Jahve

hem slaat, verdrukt en verbrijzelt en zijn leven maakt tot een

offer voor andrer overtredingen 53. Deze lijdzaamheid brengt

hem in den dood, maar maakt hem tegelijk den Uitverkorene,

in wien Jahve zijn welbehagen heeft — wien dus Jahve

niet in den dood kan laten, maar zal geven wederopstan-
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ding. ]

) Wil men een formule, dan kan men zeggen : verzekerd-

heid eener wederopstanding is liet postulaat dezer weerloosheid.

In deze sfeer treffen wij hen aan, die wij Israels weerloozen

zouden kunnen noemen. Dat zijn nl. de „zachtmoedigen"

(hebr: anawim =r duiders, actief) en de „ellendigen" (hebr

:

a ni j i m = lijders, passief), twee woorden, die in het hollandsch

eigenlijk niets met elkaar te maken hebben, en toch ieder

oogenblik met elkaar gecombineerd worden 2

), een combinatie,

die tot de sprekendste eigenaardigheden van Israels levensleer

behoort. Zij vormden een kring, die had leeren breken met

de oud-Israelitische idealen van nationale glorie en macht, en

die welbewust de nieuwe wegen insloegen, door Jahve in de

ballingschap aan Israël gewezen. Zij wilden zijn die knechten

van Jahve, die 't oordeel over de zonden droegen en wier

sterkte was deemoed en ootmoed en de hoop, dat Jahve nog

1
1
Naast dit Deut- Jes. Messianisme, dat een triomf belooft, die ten zegen

zal zijn voor alle volken, staat 't davidische Messianisme, dat een triumf

over de heidenen op den voorgrond zet. Hierover straks meer. — Ver-

der komt hier 't individualisme op. Immers 't volk als volk is dood.

Slechts den enkele wacht wederopstanding. Dit aan oud-Israel zoo

vreemde individualisme is echter slechts een episode, geen einddoel,

slechts doorgangspunt naar de wederopstanding des volks. Jer. 31 3I

Ez. 18, vgl.

2
) Zoo sterk, dat de hebr. tekst, anders zoo vasstaand, hier nog wel

eens wankelt b.v. Ps. 9 13 19 Spr. 3 3t . Ook de vertalers op een

enkele plaats; zoo vertalen sommigen in Nam. 12 3 (<de man Mozes

was zeer zachtmoedig,» anderen: «zeer geplaagd.» Onze nieuwe over-

zetting van het O. T. geeft als vertaling: << Mozes nu was zeer dee-

moedig» en als verklaring: e Mozes klaagde hen niet aan; Jahwe nam
het uit eigen beweging voor zijn tolk op.» — A. Ra hlfs ^^ und ^>
in den Psalmen 1892, telt 30 pi. waar^^ en 11 pi. waar 1^ voor-

komt. Verder vindt men hen vermeld in Job, Spr, Jes, Jer, Dan,

Am, Hab, Zef, Zach, welke pi. hier natuurlijk niet kunnen beproken

worden. In navolging van Rahlfs, die weer Graetz volgde, spreek ik

van de anawim als een partij, een kring, die inging op de Deut- Jes.-

prediking. Op de hypothese, dat de anawim na 't verliezen van de

nationale, krijgshaftige idealen zouden geworden zijn de anijim, ga ik

hier niet in, omdat deze hypothese nog niet genoeg is bevestigd

.
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kon redden, ook daar waar geen redding meer mogelijk was.

Dit hadden de Anawim gemeen met de Anijim. Bij dit ge-

meenzame hadden zij dit verschil : de Anawim staan nog; wel

op de nieuwe fundamenten in de ballingschap gelegd, maar zij

staan toch nog en Jahve houdt hen staande Ps. 147
6 ;

bij

hen is nog de oude weerstand, maar deze hernieuwd, weder-

geboren ; bij hen nog de oude activiteit, maar door de oordeelen

van Jahve hervormd tot de activiteit van het dulden, dragen

en verdragen, in de hoop van zoo al-dragende den weg te

banen voor 't heil van Jahve. De Anijim daarentegen zijn ge-

vallen; wat zij alleen noodig hebben is : verlossing uit hun

gevangenschap, redding uit de klauwen hunner beroovers; zij

kunnen niets en willen niets dan roepen tot Jahve, die hen

en hun medegenooten de „nooddruftigen" (hebr. ; ebijonim
= armen) niet zal laten in hun ellende, bij hen is de passiviteit

dier vroomheid, die alleen nog maar kan bidden, maar daaraan

ook genoeg heeft. En welke hulp verwachten die beiden nu

van Jahve? O.a. deze die telkens vermeld wordt: dat Jahve

recht zal doen, hun twistzaak zal richten Ps. 25
9
72 Spr.

22 13
Jes. 10 j 50

8 9
Jer. 22, 6

passim. Hieruit volgt:

dat er bij hen drieërlei overtuiging leefde, vooreerst,

dat er voor hen zoo goed als geen recht was te krijgen; ten

tweede, dat Jahve toch beschermer en handhaver van het recht

was; ten derde, dat Jahve hiervoor wel gebruik kon maken

van de oude organen, maar deze dan als 't ware hernieuwd,

hervormd moesten worden naar zijn wil.

En dit laatste wijst nu op 'tMosaïsme, onder den invloed

van het profetisme opgegroeid tot een orgaan, waarmede Jahve

als wetgever zijn wil blijft bekend maken, Hos. 8 ,,. Zoo

wordt dan ook hier de eerbiedseisch van den Dekaloog uit-

gewerkt. Bv. in het zgn. Bondsboek, als Israël reeds in 't

vredig bezit is van Kanaiin, wordt 't vuistrecht afgeschaft

voor 't recht van vergelding Ex. 21
24 ,. en vriendelijk-

heid bevolen tegenover weeuw en wees, arme en vreemdeling,

zelfs tegenover den vijand, terwijl intusschen Jahve zijn
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weerbaar karakter tegenover de andere goden handhaaft, Ex.

22 M—„ 23
ï
—

6 9 M „ De strijd is gericht naar

binnen. ' Hiermede gaat Deuteronomium voort, de in profeti-

schen geest bewerkte revisie van het Bondsboek, waar de

eisch van eerbied verdiept is tot zijn hoogste uiting: liefde.

Vooreerst dus Jahve liefhebben en zijn liefde ontvangen 6 ,

13 30 — 7 8
5

. Maar dan ook den mensen

;

de Vrouw 'staat hier'hooger en behalve voor den vreemdeling

wordt zelfs voor 't dier gezorgd, 15 4 n 24 G
—22 22 6 . 10

25 io . Wij missen hier echter vijandsliefde en zelfs

wordt de vijandsliefde van het Bondsboek Ex. 23 , 5
terug-

gebracht tot broederliefde. En dat in het wetboek der liefde!

Geen verklaring voldoet — tenminste zulke m. i. niet als van

Hoekstra Zedenleer I bl 207 en Kuenen HC0 2 Ibll64 —
tenzij wij in 't oog houden, dat met Deuteronomium het par-

ticularisme is begonnen. Vooral Ezechiel heeft hiertoe mee-

gewerkt, hij een der vaders van dat Jodendom, dat in de wet

zijn omtuining heeft. Maar zijn particularisme is in evenwicht

met zijn liefdeprediking, en omdat hij Israël volkomen isoleert,

zingt hij 't hoogst den psalm van den goeden herder, Ez.

44
6
—

9 , 34. Esra, op deze lijn voortgaande, werd de eerste der

schriftgeleerden, der Soferim, die geschat voor de ware op-

volgers van Mozes, Israël hebben gemaakt tot 't volk der wet,

de Joden. Het wetboek dezer periode is Leviticus, waar 't

strengste particularisme, dat den vreemdeling, die niet naar de

wet leeft, eenvoudig uitroeit 17
8
—

16 18 26 , 8 20 2
vlg.

26 , in evenwicht is met de hoogste liefde, die de

gedachte aan wraak zelfs uitsluit 19 „ 18 3 >- Van dlt

gezichtspunt uit is nu Israels historie grootendeels zoo niet

beschreven, dan toch geredigeerd. Zoo kan de absolute ver-

delgingsoorlog, het zgn. „bannen," heeten een gelofte ver-

vullen aan Jahve Xum. 21 23
Jdc, en een richter zulk een

gelofte vervullen naar toenmalig oorlogsrecht; zoo kan een

David stroopen en moorden als een clanhoofd 1 Sam. 27,

2 Sam. 8, Jehu geprezen worden om zijn wreedheid en Achab
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gelaakt om zijn humaniteit jegens de vijanden 2 Kon. 10,

1 Sam. 15, 1 Kon. 20 26 ; zoo kunnen zich een Elia en

Elisa hevig wreken over persoonlijke beleediging, die is be-

leediging van Jahve 2 Kon. 1
9

2 Kon. 2
23 , en Psalmen

in naam van Jahve oproepen tot den wildsten weerwraak

Ps. 69, 79, 29, 137. Dit alles kan van particularistisch

standpunt geaccepteerd worden als „extra legale" (Canon

Mozley) wegen, waarlangs Israël tot zijn extraordinaire positie

te midden der heidensche volken moest geraken *), zonder

dat daarop andere volken voor dergelijke daden zich zouden

mogen beroepen. Dit sluit niet uit, dat Jahve aan den anderen

kant heet de vrede-zelf Jdc. 6 21 ,
Abraham, Isaak en Jozef

zich oefenen in lijdzaamheid, en zoo Jacob als David zich

wacht voor bloed zonder oorzaak Gen 49
5

1 Sam 25 31
en

deze zelfs kwaad met goed vergeldt 1 Sam 24, 2 Sam 18
5

16 10 , en vele Psalmen den lof des vredes zingen 29, 85,

34, 72, 122. Doch deze vrede zal eerst aanbreken met den

Messiasstaat. En hiertoe wordt de wet na de ballingschap de

wegbereider voor Irael. De wet was toen alles voor Israël. Het

had geen koningen meer, geen profeten, maar 't had de wet.

Wetstrouw zal Israël weer oprichten. Moet 't individualistisch

moment der profetische prediking nu losgelaten worden, 2
) is dit

verlies geen winst nu de wet 't geheele volk opvoedt voor 't

•) Zoo ontkomen we aan den Manicheeschen afschuw voor den

bloedgod van het O. T., en kunnen ook apologetische kunstgrepen af-

wijzen als de Rabbijnsche legende: dat Jozua, eerst den heidenschen

volken gezanten heeft gezonden met den raad te verhuizen, of als 't

woord van Prof. Brul Gesch. d. Volken 4881 bl. 86: dat hier niet te

denken is aan «een eigenlijke uitmoording, maar aan den dood in zede-

lijken en burgerlijken zin.»

2
) Dit gevaar van 't nomisme, dat het nl. aan het geheel een ideaal

oplegt, dat toch eerst de enkele kan verwerkelijken, zoo goed als andere

gevaren er van, dat het licht den weg naar het doel voor het doel

zelf gaat aanzien, dat het zoo licht «satisfait» maakt, en daarom lus-

teloos en krachteloos tot hervorming e. d. kunnen hier buiten bespreking

blijven.
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Messiasheil ? Zelf de Chokma, met haar voorliefde voor 't in-

dividualisme de grenzen van het scepticisme rakende, eindigt

toch met de wet te verheerlijken, zoo goed als de Psalmen

19, 26, 34, 37, 84, 119, 125. De wet is Israels roem, troost

en hoop, en hervormt Israels levensleer. Geen staats- of kul-

tuurleven meer, dat hebben de andere volken ook. Maar alleen

Israël heeft de wet. Die wet wordt vooral cultisch en cere-

monieel genomen en regelt als zoodanig de verzoening met

Jahve. 't Eéne noodige voor Israël is te worden wetstrouw,

een priesterlijk volk. Daarvoor alleen heeft iedereen te zorgen,

ook de overheid. Want een met Jahve verzoend volk, een

priesterlijk volk kan niet zonder overwinning blijven, heeft

recht op 't Messiasheil. Zoo hebben in de Kronieken, de boeken

der priesterlijke historiebeschouwing, de Israëlitische legers

eigenlijk niets te doen dan de voor hen gereed liggende buit

binnen te halen, en doet de overheid eigenlijk niets dan den

volke de wet in te prenten 1 Kr. 18, 2 Kr. 17, 20, 26. Maar

't kan ook die buit missen en lijdzaam zich bukken voor

de overheerschers en weerloos blijven, immers Jahve kan met

zijn loon niet uitblijven, want hij is rechtvaardig en hij laat

Israël maar even ter loutering in de verdrukking, dat volk,

dat zoo trouw is aan zijn wet. En overheid, en wat daarmee

samenhangt, kan Israël ook missen, nu 't verzoend met Jahve

kan wachten op 't Messiasheil. Wil men een formule, dan kan

men zeggen : verzekerdheid van Jahve''s gerechtigheid is het

postulaat der weerloosheid door de wet gewerkt.

Maar nu juist hier trof Antiochus Epiphanes de

Joden. Hij dwong hen ontrouw te worden aan de wet, 't eenige,

wat ze nog hadden; hij zou hen ont-Joden, wat echter on-

middellijke reactie werkte. Onder de Maccabeën herleeft

de oude volksweerbaarheid, weerklinken nationale strijdliederen

als Ps. 74, 79, 83, en wordt 't Messianisme uitsluitend davi-

disch van karakter, bedoelende een Messiasheil van nationale

glorie onder een Davidszoon. Aanvankelijk hebben de wets-

getrouwen meegewerkt aan dit davidische Messianisme, maar
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toen de Maccabeër-heerschappij hen teleurstelde, hebben zij

zich weer teruggetrokken op 't standpunt der oude Chasidim

— en der latere Esseërs — die niets meer verwachtten van

verweer of overheid. Hun boek is Dan iel, hun geestesrich-

ting de Apocalyptiek. In Dan. 1 1
3

4

wordt met een

enkel woord gesproken van „een kleine hulp," waarmede de

lijdenden geholpen zullen worden, maar deze verdwijnt aan de

eene zijde onder de veelheid dergenen, die vallen zullen voor

hun geloof en aan de andere zijde onder het getal der afval-

ligen. De hulpe zal komen van God. Absoluut is deze ver-

wachting der apocalyptiek, dat de hulp alleen van Jahve kan

komen. Twee trekken dier apocalyptiek springen naar voren,

haar pessimisme en haar individualisme. Haar pessimisme is

eensdeels gevolg van de onvoldaanheid met de Maccabeër-

restauratie, andersdeels onlust, dat, hoewel het in de wet ge-

geven verzoeningsinstituut geregeld werkte en om zoo te

zeggen : iederen grooten verzoendag alles weer goed was, het

heil toch niet kwam, welk pessimisme haar losmaakte van het

heden met al zijn heilsorganen en het heden maakte tot een

ding van geen waarde, haar daarentegen met energie deed verwach-

ten het heil dat komt. Dit werkte weer haar individualisme

in de hand, dat principieeler dan één vroegere strooming zich

van de politiek afwendde en zijn troost vond in de leer der

persoonlijke opstanding van vromen en goddeloozen Dan. 12
23 ,

welke leer haar verwachting van het heil, dat komt, wederom
hervormde in 't geloof in „een andere wereld." Daarmede werd

de theocratische wetsprediking niet afgeschaft, neen eerder

vastgelegd. Want die wet blijft onmisbaar om Israël te isoleeren

van de heidenen niet alleen, maar ook om Israël zijn roeping

en verkiezing te doen vastmaken. Alleen 't karakter der wet

is hier veranderd. Zij is niet meer de eerste stap tot verwer-

kelijking van het Messiasrijk, maar meer een ascese om Israël

Israël te doen blijven. Niet Israels wetstrouw zal het over-

zetten in het Messiasrijk, maar Jahve's vrije, eigen verlossings-

daad, ineens, plotseling, onberekenbaar en onwederstaanbaar als
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de bliksem. Deze verwachting is de verwachting der „Jen-

seitigkeit," van de andere wereld, van den hemel; het geloof

in een nieuw Jeruzalem, een nieuw Israël. De organen, waar-

door vroeger Jahve zijn heil tot zijn volk gebracht heeft,

geestelijke zoowel als wereldlijke overheid, laat de apocalyp-

tiek los, om Jahve zelf te verwachten, als Messias, Koning,

Priester, Profeet. Wat restte Israël anders dan lijdzaam te

wachten, weerloos eiken druk te dragen, met de hoop der

andere wereld in 't hart ? Wil men een formule, dan kan men

zeggen: geloof in de andere wereld (den hemel) is het postu-

laat dezer weerloosheid.

Kan de zaakkundige ') het in dit betoog vergeven, dat de Israëli-

tische weerloosheid hier met te absolute, te weinig bijgewerkte

trekken is geteekend, zijn zelfde welwillendheid schenke hij

ons bij het trekken van eenige conclusies.

De eerste is : het streng theistisch karakter dezer levensleer.

Het gaat hier altijd om Jahve; opdat hij aan zijn recht kome,

opdat zijn wil geschiede, opdat hij voldoening krijge voor

elke misdaad, die is persoonlijke beleediging van Jahve, daarom

is het alleen te doen. Hij is de bron van alle recht, hij is

het recht zelf. Derhalve wordt 't vuistrecht als 't zoeken van

eigen recht dadelijk veroordeeld, en draagt Jahve de uitoefening

van zijn recht op aan de overheid. Dit is de eerste phase:

het absolute recht der overheid, die door niets of niemand

gecontroleerd alleen verantwoordelijk is voor Jahve, van wien

zij onmiddellijk (door orakelen) bevelen ontvangt. Ex. 18
, 3
—

17

Jdc. 4j 1 Sam. 7 ,.

—

]7
. Sinds Jahve echter zijn wetten

') Die n.1. weet, hoe bijna ieder punt van 't hier behandelde „adhuc

sub judice lis est" en hoe hier vruchten moesten ingezameld worden

van een nog zoo weinig bearbeid veld als dat der Israëlitische levensleer.

Om één voorbeeld te noemen: hoe geheel anders, meer juridisch van

toon zou dit betoog zijn geworden, indien ik Förster's woord tot het

mijne had gemaakt: „die zehn Gebote enthalten Strafrechtssatze" S67

!

En hoe gemakkelijk zouden dergelijke voorbeelden te vermeerderen zijn!
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is gaan geven, is de overheid bij haar rechtsuitoefening aan die

wetten gebonden. Dit is de tweede phase: het conditioneele

recht der overheid, die bij haar rechtspraak en vergelding

gebonden is aan Jahve's wet. In hoeverre die wetten nu een

ideaal recht beschrijven, en of werkelijk ouders hun weer-

spannig kind ter steeniging aan de overheid overleverden,

Deut. 21
I8
—

21
doet hier niet ter zake. Wel dat krachtens

't religieus karakter dier wetten „goed" en „rechtvaardig"

al meer en meer worden geidentifieerd, en ook dat krachtens

't religieus karakter van Israëls levensbeschouwing al meer en

meer het cultische, ceremonieele, verzoening met Jahve be-

werkende element dier wetten op den voorgrond treedt. Gevolg

hiervan is, dat het recht der overheid wel niet ontkend wordt,

maar meer op den achtergrond treedt. Dit is de derde phase:

het relatieve recht der overheid, die nu nog wel noodig is,

maar zich moet indenken, dat er een andere wereld is, waarin

zij geen recht van bestaan meer heeft.

Hieraan parallel loopen de drie phasen der Israëlitische

weerloosheid, de profetische, wettische en apocalyptische. De

profetische erkent de historie als het terrein, waar Jahve werkt,

waarop Israël speciaal hem ontmoet als de Heilige, die Israël over-

tuigt van zonde. Kan Israël Jahve's optreden als de Heilige verdra-

gen, d.i. op zich nemen de straf voor de zonden ? De Ebed- Jahve

kan dat, maar boet dan ook voor de zonden, maar juist dat

lijdzaam boeten voor de zonde brengt hem in den dood, en

door den dood heen tot opstanding Hos. 6 ,

—

3 , Jes. 53.

Deze weerloosheid gebaseerd op 't wederopstandingsgeloof is

de wijdste, universeelste, krachtigste. Het ideaal van 't konink-

rijk Gods is hier zoo klaar aanschouwd, dat het niet meer

verloren kan gaan. Deze weerloosheid leeft van 't geloof, dat is

visie, en leunt op zondebewustzijn. Men zou haar kunnen

noemen : de weerloosheid van het theïsme.

De wet vertaalt het profetisch aanschouwde ideaal in

praktische voorschriften van plichten tegenover Jahve en den

naaste. Godsdienstplichten — vol van de symboliek der ver-
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zoening — en humaniteitsplichten — vol van kort recht en

strenge straffen — worden op 't ijverigst ingescherpt, voor-

loopig wel alleen aan Israël, maar toch ook om van hier uit

ten zegen te zijn voor alle volkeren. Als belooning van Israels

wetstrouw zal Jahve dan 't heil schenken, eerst aan Israël,

dan aan de geheele wereld. Deze weerloosheid scheen de meest

praktische en meest belovende. En al heeft een later geslacht

wetstrouw te uiterlijk gemaakt, te zeer 't individualistisch

moment in de bekeering overgeslagen, te zeer de wet van

een weg tot zondebewustzijn gemaakt tot een weg tot hoog-

moedsbewustzijn, toch blijft die wet met haar verzoenings-

symboliek van de grootste paedagogische beteekenis. Blijvende

op de lijn, waarop de wet het plaatste, kon Israël, hier levende

van dat geloof, dat is gehoorzaamheid, het als 't ware uit-

rekenen, dat het weerloos kon zijn. Rationalistisch zou men

deze weerloosheid kunnen noemen.

Maar toen 't volk gehoorzaam was aan Jahve, en de wet,

Israels roem, troost en hoop, ook de keursteen was geworden

om vromen van goddeloozen te onderscheiden — en 't heil

nu nog niet kwam, toen heeft de apocalyptiek bij het neerzinken

van alle vroegere verwachtingen, de nieuwe bereikt, die van

„de andere wereld." Zij heeft veel verloren van de oud-Isra-

elitische „Diesseitigkeit" van de zekerheid, dat Jahve werkte

in de historie, gewonnen „Jenseitigkeit," de zekerheid, dat

Jahve stond boven de historie, en deze zeer versterkt door het

gevoel, dat de historie zóó zou afgesloten zijn. Wat dus doen dan

wachten en rusten in Jahve? Quietistisch zou men deze weerloosheid

kunnen noemen, en als zoodanig is zij de absoluutste van de

drie, en het laatste woord der Israëlitische weerloosheid.

Yerder kon zij niet gaan. Eigenlijk is hier Israël reeds buiten

zichzelf getreden en op nieuwe banen gegaan. Alleen uit het

vage, onbelijnde karakter der apocalyptische verwachtingen,

hoe ook met gloeiende, bovenaardsche kleuren afgebeeld, blijkt,

dat Israël hier nog geen weg weet en hier mist grond onder

de voeten, een basis in het heden, een band aan de historie.



44 DE ISRAËLITISCHE WEERLOOSHEID.

In haar quietistische mystiek mist de apocalyptiek gansch en

al het zondebewustzijn en laat zij aarde en hemel uit elkaar

vallen. En daarom staat zij onbewust te roepen om een anderen

Mozes,een beteren Jozua, die haar 't beloofde land zou binnenleiden.

Nu zal zeker ieder wel begrijpen, dat al trekken wij de

grenzen tusschen de verschillende openbaringen van weerloos-

heid wat absoluut, die in de werkelijkheid ongetwijfeld vaak

in elkaar zijn gevloeid. Wat wij er mede bedoelden was:

eenigszins te onderscheiden tusschen die verschillende stem-

mingen, die, hoewel zij nooit geheel van elkaar te scheiden

zijn geweest, toch ook ieder wel hun tijd hebben gehad van

grooten invloed.

Gemeen hebben nu deze drieërlei openbaringen van weer-

loosheid, dat zij geen heilsgoed op zichzelf is, zooals b.v. de

liefde. Steeds bleek de weerloosheid een weg tot de waarheid,

niet een waarheid zelve. Postulaat en middel, geen doel. Maar

een postulaat van de hoogste beteekenis, omdat het ons in

de hand geeft den innigen samenhang van geloofsleer en levensleer.

In zijn profetischen en apocalyptischen vorm toont het van

hoe groote beteekenis het geloof in God is voor het leven,

hoe het kracht geeft tot lijdzaamheid, passiviteit, blijdschap

en vrede ook daar, waar er aanleiding genoeg scheen tot

opstand, strijd en vertwijfeling, m. é. w. hoe het geloof 't

meest praktische ding is ter wereld. In haar wettischen vorm

toont het van hoe groote beteekenis het leven is voor het

geloof in God, hoe het leven met de menschen, en het lief-

hebben van de menschen, en het lijden onder de menschen

de eenige weg is om het in geloof aanschouwde ideaal te

leeren vasthouden. M. é. w. het wijst er op, hoe het kind

Gods alleen mensch kan worden, en de mensch alleen kind

Gods, en daarmede wijst het op den Zoon Gods en des menschen.
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Jezus' Weerloosheid.

Naar de levensleer van Jezus voeren twee wegen. De

eerste, deductief te werk gaande, stelt apriori vast, dat Jezus

is de Normaalmensch en het door hem gepredikte koninkrijk

Gods is een min of meer christelijke, d. i. een naar Jezus

georganiseerde menschheid, en komt dan ook tamelijk ge-

makkelijk tot het gewenschte resultaat, eigen levenswaardeering

op naam van Jezus te stellen. Op dit standpunt knoopt men

haastig Jezus' levensleer vast aan die van Griekenland *),

— vooral Plato's leer en Socrates' leven doen hier dienst —
en men is dan verblijd in Jezus' levensleer de synthese te

hebben van die van Israël en Griekenland, van Religie en

Philosophie. De fout hier begaan ligt voor de hand. Men
ging uit van 't geen Jezus in deze twintig eeuwen geworden

en gebleven is voor de kuituur, en dit resultaat — wat men

hoogstens zou kunnen noemen : een levensleer der huidige

Christenheid — legde men dan Jezus in den mond.

Doch de herstelling der fout ligt ook voor de hand. Zoo

ging dan de tweede weg, inductief, langs de historische lijn,

op onderzoek uit. Men vroeg, wie Jezus geweest is, in eigen

schatting en die zijner tijdgenooten. Men trachtte na te

i) Het laatst deed dit nog Albrecht Rau. Die Ethik Jesu 1900 S 54

en passim, die aldus redeneert: 't wezen van het Christendom bestaat

in de tegenstelling van lichaam en geest, zinnelijkheid en verstand.

Die tegenstelling is 't eerst klassiek gesteld door de grieksche philosophie,

derhalve wortelt de levensleer van 't Christendom, dus die van Jezus,

in de grieksche philosophie. Van dergelijke wijsheid loopt trouwens dit

boekje over.
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gaan, wat uitdrukkingen als koninkrijk Gods voor hem en

zijne tijdgenooten beteekenden, niet wat die heden tot ons

zeggen. Langs dezen weg x

) willen wij ons onderwerp benaderen.

Primum verum is dan, dat Jezus zich bewust is geen nieuwe

leer te brengen. Hij voelt zich Israëliet, met een roeping in

de eerste plaats voor Israël, Mt 10
s
—

7
. Hij wil zelfs

niet boven Israël uitgaan, maar aan Israël laten zien de volle

heerlijkheid van 't geen Israël reeds bezit, dus naar de

klassieke plaats, Mt. 5 17 , wet noch profeten ontbinden,

maar vervullen. 2
) Zoo is het geen accommodatie, zelfs geen

paedagogische zelfbeperking, dat hij zijn prediking aanknoopt aan

Israels idealen, maar een postulaat van zijn geheel eenige

religieuse natuur, dat hij aan zijn levensleer een messiaansch

karakter gaf 3
). Hij bedacht geen nieuw levensdoel, geen

nieuwe categoriën voor de waarde des levens, maar voelde

zich volkomen thuis in de gegevene. Hij begint niet met een

definitie van het koninkrijk Gods, maar gebruikt dit aan ge-

heel Israël bekende ideaal als ook zijn ideaal. Alleen, als hij

dit in zijn geheele leven gedaan heeft, blijkt, dat dit Israëli-

tische ideaal het zijne is gewordeu, zóó volkomen het zijne,

dat het niet meer het Israëlitische, maar het Christelijke

ideaal is. En zooals het met deze idee gegaan is, ging het met

') Een voortreffelijke gids is hier W. Baldensprenger. Das Selbst-

bewusstsein Jesu 1888, goed gevolgd door Eugen Ehrhardt. Der Grund-

charakter der Ethik Jesu, 1895. Verder hierbij vooral te vergelijken

I. I. P. Valeton Jr. Christus en het O. T. 1895. Langs oude lijn

beweegt zich het anders zeer frissche boekje van O. Flügel'* Die

Sittenlehre Jesu 1897, terwijl H. Jacoby Neutestamentliche Ethik 1899

zeker wel wat meer inhoud en eenheid zou gekregen hebben, zoo hij

wat minder bladzijden gegeven had.

2
) I. M. J. Baljon, Commentaar o. h. Ev. v. Matth. 1900, bl. 63.

„Zijne roeping was niet het bestaande af te breken, maar op het

bestaande voort te bouwen, de godsgedachten der oude bedeeling nader

te ontwikkelen, te vervullen."

3
) Baldensperger a. w. S 109. „Es war also eine religionsgeschichtliche

Nothwendigkeit, dass ein vorzugsweise religiöser Geist wie Jesu seinen

Ausgangspunkt auf dein messianischen Gebiete nahm." u. s. w, Cfr S 137.
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bijna elke idee van zijn levensleer. Xiets nieuws predikt Jezus

— maar als hij het oude heeft gepredikt, dan is het oude

nieuw geworden, vernieuwd tot een eeuwige jeugd, Mt. 24
3

.

5 18 . Dit is alleen te verklaren uit de geheel eenige betee-

kenis van zijn leven. „Dit in hem door oorspronkelijke daad

ontsloten leven is ons naar zijn innerlijkheid beter bekend dan

dat van eenig ander held der wereldgeschiedenis" (Eu eken.)

Als er dus ooit een levensleer kan gegeven worden niet op-

gebouwd door het denken, de philosophie, maar wortelend

in het leven, opgroeiend uit de historie, dan zal dat de levens-

leer van Jezus kunnen zijn. Maar zooals er geen mysteries

en paradoxen zijn, gelijk de mysteries en paradoxen als waar-

voor het leven zelf ons plaatst, zoo kan het dan niet anders,

of juist de levensleer van Jezus zal ons telkens verwijzen

naar de verborgen bronnen der levensstroomingen, die alleen

het geloof weet te aanschouwen.

Dit laatste blijkt wel in de eerste plaats uit zijn onmiddel-

lijke Godskennis. Hoe geheel eenig gevoelt hij zijne betrekking

tot zijnen Vader, die hem alle dingen heeft overgegeven Mt. 11 ,..

Al sluit hij zich nauw aan bij wet en profeten, zijn zelfstan-

digheid er naast en er boven geeft hij niet op, Mt. 5 i0 22 28

enz. 12
41

. Hij behoeft dus ook niet uit de historie, de

leidingen Gods met zijn volk, zijn Godskennis te deduceeren,

neen hij bezit die buiten behulp van tijdomstandigheden om.

„Zijn God is niet in de historie ingesloten, zooals die van

Israël, maar staat boven de tijden (zeitlos)." (Ehrhardt).

Ook hangt hij niet af van mystiek of extase om tot den Vader

te naderen, neen de zijne is een onvoorwaardelijke, persoon-

lijke omgang met den Vader. Sterk ziet hij spoedig, dat de

anderen verloren hebben, wat hij nog bezit, Mt. 11
ï7 Lc. 15,

en erkent hij 't als zijne roeping als Messias op te treden.

Openlijk aanvaardt hij deze roeping bij zijn Doop, „het door-

breken van zijn Messias-bewustzijn" (Beyschlag). In de stem

toen uit de hemelen vernomen Mt. 3 ]7 , hoort hij zijn god-

delijke, voortaan onbetwij felbare aanstelling tot Messias. Als
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zoodanig heeft hij dan de verwachting te vervullen van het

koninkrijk Gods '). Deze uitdrukking, sinds Sap. 10 10 een

staande uitdrukking in de Joodsche theologie, is in hoofdzaak

ident aan de idee: het koninkrijk der hemelen van Daniel

2 44
7 ,,,—,. en werd zeker vaak verward met het

eeuwige koninkrijk Davids, Sir. 47
]3

1 Mac. 2 57 . Zonder

eenige terughouding heeft Jezus 't als zijn levenstaak erkend, deze

bestaande verwachting te verwezenlijken. Daardoor heeft hij

zijn levensleer gezet op eschatologischen bodem en haar

gegeven een voor-alles jenseitig karakter. Doch, terwijl hij

dit alles van 't Jodendom zijner dagen kon overnemen, heeft

hij deze Rijksidee oneindig verwijd en verdiept, door haar

van een metaphysisch geloof te maken tot een reëele, geestelijke

ervaring. Voor 't Jodendom was de komst van 't koninkrijk,

hoe zeker en hoe vurig verwacht ook, in werkelijkheid van

het heden gescheiden door een diepe kloof van Godverlaten-

heid, die men te vergeefs trachtte te vullen met myriaden

van engelen. Voor hem was de komst van 't koninkrijk een

realiteit, die bezig was te komen. „Wat voor het Jodendom

eerst aan den verren horizon opdoemde, dat stond voor hem
in het Zenith." (Baldensprenger.) De wolken, die deze zon

nog verhinderden om door te breken, waren niet de politieke

omstandigheden of de onwil Gods, maar Israëls onbekeerlijk-

heid, Mc. 1
, 5

. De apocalyptische verwachting knoopt hij

vast aan de profetische prediking der bekeering. Het koninkrijk

kan niet komen of het volk moet zijn ervaring van Gods

tegenwoordigheid mede-ervaren hebben. Daarmede wijst hij

de populaire, politische verwachting van 't davidische Messiasrijk

als satanisch af, Mt. 4
l0 . Daarmede stelt hij ook de apoca-

lyptische verwachting uit, niet als onwaar, maar als te vroeg,

of liever als nog niet realiseerbaar, wijl nog niet voldaan was

') Cfr. Wei-ken v. h. Haagsch Gen. : Die Lehre vom Reiche Gottes

im N. T. v. Issel u. O. Sckmoller 1891. J. Weiss, Die Predigt Jesu

vom Reiche Gottes, 1892. J. Köstlin, Die Idee des Reiches Gottes.

Stud. u. Krit. 1892.
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aan de zedelijke voorwaarde, waarvan dit afhankelijk was ge-

steld. Die apocalyptische haast beteugelt hij, door zich niet

Messias, maar Menschenzoon te noemen. Toch was ook deze

uitdrukking een wel niet omlijnde, maar toch bekende Mes-

siaansche uitdrukking, Hen. 46, Dan 7 13 en niet te ver-

warren met 't gelijknamige woord uit Ps 8 . en Ezechiel.

Maar Jezus drukt daarmede uit, dat hij „een beroep heeft,

waardoor God op de menschen inwerkt," dat hij is „de met

goddelijke hoogheid bekleede vertegenwoordiger Gods uit de

menschen voor de menschen", (I s s e 1) en eerst als hij dit beroep

vervuld heeft, verklaart hij voor het Sanhedrin, dat de menschen-

zoon is de van God aangestelde Rechter, de Koniug, de Messias,

wien toekomt de eeretitel van Gods Zoon Ps 2
7

.

Uit zijn aldus aanvaard Messiasberoep volgt nu zijn twee-

voudige houding tegenover de wereld, een negatieve en een

positieve.

Die negatieve houding viudt hare verklaring in Jezus' Jen-

seitigkeit, zijn hemelschgezindheid. Daardoor wordt aan de aarde

een goed deel van haar beteekenis ontnomen. Ook de vrome

kringen van Israël zagen wel uit naar den hemel als naar een

ideaal, maar Jezus gaf hun den hemel als een realiteit. Zij

zochten dan ook wel hemelschgezind te zijn en zeiden, dat zij

het althans behoorden te zijn, maar daar zij niet wegwijs waren,

bleven zij toch nog al aardschgezind. Jezus had den hemel

gevonden in de zalige gemeenschap Gods, en dat niet door 't

aardsche leven zoo hoog en breed mogelijk uit te leven, maar

juist door zich er uit terug te trekken in de innerlijkheid des

gemoeds. Derhalve eischt hij voor alles een breken met de

wereld ; niet op de aarde, maar in den hemel is de ware schat

te vinden; zelfs niet een levenslange en vurige belangstelling

in wet en profetie, tempel en vrome aspiraties voldoet, neen

het eeuwige leven beërven, dat is alles; hier beneden is het

niet en de hemel is er ten slotte alleen. En daarmede heeft

de aarde eigenlijk alle waarde verloren. 2TU zijn wij gewoon

dit toe te geven, maar er zoo vlak op te laten volgen, dat

4
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Jezus dit verlies tot winst heeft gemaakt Mrc 10 19 30

en dat 't aardsche leven nu eerst door hem zijn volle waarde

heeft gekregen, dat onze erkenning, dat de aarde eigenlijk alle

waarde heeft verloren, merkwaardigerwijze in de praktijk om-

slaat in een totaal vergeten van den hemel. Daarvoor hebber

wij ons wel te wachten, willen wij de levensleer van Jezus

begrijpen. "Wij moeten geen brug gaan slaan voor wij de kloo:

erkend hebben, of liever wij mogen niet aprioristisch te werl

gaan en besluiten : die levensleer van Jezus, die van zoo uit'

nemende beteekenis is geweest voor de aarde, moet dan ooi

wel het hoogste gewicht aan de aarde hebben gehecht. Neen

wij moeten vooral hier historisch te werk gaan en dan besluiten

er kan niet genoeg den nadruk gelegd worden op Jezus' jen-

seitige houding tegenover deze wereld. Wie Jezus' woord no£

hooren kan, zonder tegelijk, zoo niet reeds vooraf, de ontwijfel-

baar orthodoxe commentaar te hooren, die zal telkens erkennen

dat hij in een andere wereld wordt overgezet, en dat het eigen-

lijk niet aangaat dan toch maar op deze wereld te blijven ir

de overweging, dat het paradoxen, Oostersche beeldspraal

e. d. zijn, die woorden van Jezus, die zoo absoluut de breul

eischen met deze wereld, en die willen overzetten in de andere

wereld. En de Joodsche priesters en volksleiders zijn zekei

niet het minst aan hem geërgerd, om zijn negatieve houding

tegenover de dingen, die als de kritiek uitlokte : „dit niet

en dat niet, en al 't andere ook niet, maar wat dan ii

's hemels naam wèl?" Maar tot het einde toe is Jezus zichzel

getrouw gebleven en heeft geleerd: het hoogste en voornaamste

het eerste en het laatste is de andere wereld.

In 't scherpst mogelijk contrast hiermede staat Jezus

positieve houding tegenover de wereld. En hoe krachtig is ii

dezen zijne houding! Want niet alleen is hij zelf een mai

van de daad, maar hij erkent ook geen aanbiddiog als echt

die niet uitloopt in de daad. Mt 7 ,, 21 ï8
—

32 . Daarbij

de religieuse poëzie van Israël en van andere volken mog<

tegelijkertijd de schoonste natuurpoëzie zijn, niemand heef
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zoo voortdurend den Vader op aarde bezig gevonden als Jezus,

niemand als hij gezien, dat de schepping is — om met de

Conf. Belg. art. 2 te spreken — „als een schoon boek, in

hetwelk alle schepselen, groote en kleine, gelijk als letteren

zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen."

Mt 6 16
—

30 , de gelijkenissen. En eindelijk gebruikt hij

niet al zijn onverbrekelijk enthousiasme en onvermoeide werk-

kracht om zich een kring te vormen hier op aarde ? Rusteloos

als hij is in het goeddoen aan ieder, die zijn hulp inroept,

legt hij deze zelfde verplichting aan zijn discipelen op Mt 10
3 ,

en eischt, dat zij van den chaos dezer wereld, een kosmos

zullen maken, Mt 5 16 y.ala è'jy«. Hij is geen asceet, en

voegt zich zonder eenige wroeging in de manieren des gezelligen

levens, Mt 11
18 , 9

. Evenmin is hij spiritualist, en erkent

het betrekkelijke recht van den status civilis, Mt 22 ]5—

„

cfr. zijn houding tegenover Pilatus. Zelfs eischt hij eerbied

voor de kerkelijke overheid en gewoonten, Mt 23
1 3

Lc

4 16 . En kan hij ook wel anders dan een positieve houding

aannemen tegenover deze wereld, hij, die het gebod der

naastenliefde noemde het tweede gebod, gelijk ( ó/ioia ) aan

het eerste en groote van God lief te hebben Mt 22 35
—

10 ?

Toch kunnen wij ons een tweevoudige moeielijkheid op dit

punt niet ontveinzen.

De eerste is, dat wij toch niet los kunnen komen van den

indruk, dat Jezus' positieve houding tegenover de wereld hem
als 't ware moeite heeft gekost. Zijn toewijding was in dezen

zeker volkomen, maar verliest toch nooit geheel en al het

karakter van afdaling. Mogen wij eens absoluut spreken,

dan zeggen wij : zijn wandel in de hemelen was hem realiteit,

zijn wandel op de aarde een ideaal. Dat hij dit ideaal ver-

wezenlijkt heeft, is zijn roem als Zaligmaker, maar hij heeft

het niet verwezenlijkt zonder zwaren strijd en zielszuchten.

De verheerlijking op den berg Mt 17 ,

—

tl kan gegeneraliseerd

worden in dezen. Zijn vreugde en leven met blinkend aangezicht

is zijn eenzaamheid met den Vader op den hoogen berg, zijn
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leven omlaag tusschen 't gewoel der menschen is een zuchten

:

hoelang nog ? Daarmede is niet gezegd, dat hij in dezen zelf-

verloochening zou gemist hebben, en niet wist te vasten met

gezalfd hoofd en gewasschen aangezicht Mt 5 16
—

lg ,
maar

juist dit, dat zijn vasten een waar vasten was, en dat het

aardsche leven hem toch nooit is geworden het levensfeest.

Hetzelfde treft ons bij zijn houding tegenover de bestaande

ordeningen des levens. Hij onttrekt er zich niet aan, voegt

er zich zelfs in, maar 't wil ons schijnen, soms niet zonder

een stille ironie, een heiligen glimlach over die grootdoenerij

dier aardsche ordeningen, zooals b.v. blijkt bij de tempel-

belasting, die hij dan ook wel zal betalen Mt 17
2i
—

27 .

De tweede moeielijkheid, die eigenlijk uit de eerste voort-

vloeit is, dat hij zoo weinig leefregelen heeft gegeven voor

de positieve verhouding tegenover de wereld. Terwijl hij aan

den eenen kant alle quietisme afwijst, kan aan den anderen

kant het nomisme nog minder zich op hem beroepen. Hij

eischt beslist, dat alle mystiek uitmonde in praktijk Mt 7 in
maar laat ook even beslist de praktijk in concrete gevallen

hulpeloos staan, Lc 10 u 4J 11 ï3
. Dit komt omdat

niemand zoo kinderlijk en argeloos het gegeven leven heeft

ter hand genomen, zoo geheel zonder levensleer tot het leven

is gekomen als hij . Hij heeft vertrouwen gesteld in het leven,

heeft het alle kansen gegeven, heeft tot het einde toe gehoopt,

dat het uit zijn eigen chaos toch nog een kosmos zou kunnen

scheppen. Hij heeft, si dicere licet, zijn eigen levensleer geleerd

uit zijn leven, nog liever die zien voortkomen uit zijn leven,

en is zich eigenlijk van niet meer bewust geweest, dan van

de groote lijnen zijner levensleer, zonder vooraf met zekerheid

te kunnen zeggen op welk precies punt van elk levensgebied

die hem zouden leiden. Maar tegelijkertijd bij een nooit

poneeren van een in onderdeden afgewerkte levensleer, toch

zeer beslist het blijven bij een zoowel positieve als negatieve

houding tegenover de wereld.

Voor wij van deze algemeene karakteriseering van Jezus'
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levensleer afstappen, met een enkel woord de vraag beantwoord :

of die positieve en negatieve houding nu in onverzoenlijk

contrast zijn gebleven? Met deze vraag te stellen, nemen wij

niet de hierboven uitgesproken stelling terug, dat men nooit

tot recht verstand van Jezus' levensleer zal komen, tenzij

men ernst make met de kloof tusschen haar jenseitig en

diesseitig karakter, maar wel spreken we de overtuiging uit,

dat deze beide tegenstellingen zonder voorloopig elkander in

een hoogere eenheid te ontmoeten, toch wel grooten invloed

op elkander oefenen. Releveeren we voor beide één punt,

zoo kunnen we zeggen : Jezus' Diesseitigkeit heeft aan zijne

Jenseitigkeit vooral haar soteriologische beteekenis verleend

en omgekeerd: Jezus' Jenseitigkeit heeft aan zijn Diesseitigkeit

hare religieuse beteekenis verleend.

De waarheid van het eerste blijkt, als wij Jezus' Jenseitigkeit

vergelijken met die der apocalyptiek. Ook hier leven voor en

in de andere wereld, maar een onvruchtbaar leven van stijfhoofdige

eschatologie en opgeschroefde extaze. Bij Jezus daarentegen

loopt de verwachting van het koninkrijk Grods steeds uit op

een strijden, een zoeken in te gaan in dat koninkrijk. De

bijna machinale eschatologie der apocalyptiek is bij hem om-

gezet in een levenwekkende soteriologie, en zijn leven voor

de andere wereld heeft daaraan een goed deel van zijn ver-

heffend en zaligend karakter te danken, dat juist dit leven

voor de andere wereld hem vrij, priesterlijk en koninklijk deed

leven in deze wereld. Dat te leven voor den hemel de eenige

weg is om iets te zijn voor de aarde, is hier blijkbaar on-

wedersprekelij k.

Maar nu is aan den anderen kant 't omgekeerde evenzeer

waar, dat Jezus' Jenseitigkeit aan zijn Diesseitigkeit hare

religieuse beteekenis heeft verleend. Niemand zoo bezig en

hulpvaardig in aardsche behoeften als hij, zoodat 't volk in

hem zijn davidischen Messias meent gevonden te hebben, en

toch weet hij elke bewezen aardsche hulp te maken tot een

vervulling van een geestelijke behoefte en te doen uitloopen
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in Godsverheerlijking Mc 2,

—

ti
cfr Mt 5 16 . Nergens sterker

heeft hij de beteekenis van 't aardsche leven voor den hemel

geponeerd, dan in de aankondiging van 't Gericht, als wanneer

de Messias zal zalig spreken of verdoemen naar bewezen of

verzuimde naastenliefde Mt 25
31
—

46 . En even verkeerd als

het is om hierin met hedendaagsche philanthropen als S t e a d

e. a. een verheerlijking te zien van de philanthropie boven

de religie, even zeker moeten wij er in zien de religieuse

beteekenis van het gewone humane leven, mits in eenvoud

en argeloosheid beleefd vrs 37
—

39 .

Trachten wij nu in de aldus geschetste levensleer de plaats

van Jezus' weerloosheid te bepalen.

Vooreerst dan bij zijn negatieve houding tegenover de

wereld, die hem de weg bij uitnemendheid is geweest naar

het koninkrijk Gods. Waarom is hem het zich opmaken en

ingaan in het koninkrijk Gods, een verlaten en ontvluchten

van de wereld ? Hij bezat toch in deze wereld de ongestoorde

gemeenschap met den Vader en liet God willig in zich

heerschen? Lc. 2 49 . Antwoord: alleen krachtens zijn Messias-

ambt. Want als Messias zijn volk willende meedeelen zijn

zaligheid en het willende overzetten in het koninkrijk Gods,

vond hij zijn volk geknecht in de heerschappij der zonde.

Dezen misstand zag hij niet onder de kategorie van eindigheid

en oneindigheid, maar onder die van zonde en heiligheid.

Eschatologisch afwachten van het heil zou niets baten, er

moest een weg gebaand worden voor het heil. In des Doopers

optreden zag hij den wenk des Vaders, en hij besloot zelf die

weg te worden en deed in zijn Doop den eersten stap op

dien weg. Want in dien doop der bekeering tot vergeving vau

zonden Mc 1
t , deed hij zijn volk voor, wat het zelf moest

leeren doen. Hij begint dus hier het werk van den Ebed-Javeh.

Vooreerst zal hij niet zijn de Davidide, maar de menschenzoon

Mt 4j

—

n 25
3I

vlg. Hem als zoodanig antinationaal te

noemen is te sterk, daar hij nooit den Israelitischen oorsprong
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van zijn levensleer heeft verloochend en zijn geheele leven

binnen het Jodendom beperkt heeft, maar evenmin is hij

nationalist geweest Mt 8
s
—

13 Lc 13 ï5
—

30 . Het particularisme

heeft hij gebruikt als onmisbare basis voor het universalisme.

De tweede wijziging is, dat hij het individualisme, wat slechts

een tusschenmoment was bij de profeten, blijvende beteekenis

heeft gegeven. De massale bekeering en massale wedergeboorte

van Israël, maakt hij tot persoonlijke bekeering, persoonlijke

wedergeboorte. De enkele, de mensch los van zijn omgeving, de

mensch met zijn ziel, die staat bij Jezus' levensleer in het mid-

denpunt Mt 16
2i
—

,

8
. Den enkele te redden voor 't koninkrijk,

dat is het eerste en groote doel van zijn Messiaswerk. Natuurlijk

niet het eenige doel. In het verlengde daarvan ligt als einddoel

de oprichting van het koninkrijk Gods zelf, maar de gedachte

aan dit einddoel wordt telkens op den achtergrond gedrongen

door de gedachte aan het einde van den enkele. Daarmede

is niet gezegd, dat de teleologische ontwikkeling der geschiedenis

den christen eigenlijk onverschillig kan zijn, daarmede is

evenmin aan Ehrhardt toegegeven: „het rijk Gods is in den

grond voor Jezus, indien de uitdrukking geoorloofd is, veel

meer een instrumenteel begrip dan 't begrip van een einddoel,"

maar wel is hiermede erkend : eerste doel is de enkele, einddoel

de voltooiing, de oprichting van het koninkrijk Gods, en

niet aanvaard de stelling: 't eenige doel is de oprichting van

het koninkrijk Gods, want dan en daar alleen kan de enkele

gered worden. ')

Behoudens deze wijzigingen aanvaardt Jezus dus ook vol-

komen het werk van den Ebed-Javeh. "Wij behoeven de

Ebed-Javeh- liederen slechts te lezen Jes 42 ,— , 49
x

—
6

50 ,

—

9
52 jj

— 53
12 of dadelijk treedt het beeld van Jezus

ons voor den geest. Dus ook bij Jezus de weerloosheid onder

de straffen Gods over de zonde, en bij hem is het vooral die

x
) In onze toestanden ligt deze zaak soms anders. Daar schijnt soms

opheffing van 't geheel, de gemeenschap noodig te zijn vóór die van

den enkele, maar dan vooral uit paedagogische overwegingen.
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weerloosheid, waarom de Vader een welbehagen in hem heeft.

Daarom wijst hij beslist af het nitvluchtje van de Joodsche

theologie, die den 2en Jesaja niet kon loochenen en toch niet

van oordeel en dood, maar alleen van glorie en overwinning

wilde weten, en die zoo gekomen waren tot een vicarius van

den Messias, die dan voor hem zou lijden, tot den ben Jozef,

terwijl dan de ben David de Messias naar hun hart kon blij-

ven. Niets hiervan bij Jezus; maar een aanvaarden van zijn

lijden, ook toen reeds, toen nog niemand het zag naderen,

Mc 8 27
—

38 . Niemand, die zooveel aan zijn dood gedacht

heeft, als hij, wiens dood het leven heeft gegeven aan zoove-

len. Hij erkent de noodzakelijkheid van zijn dood, in de eerste

plaats van het standpunt van den Vader en die brengt hem
in het bitter lijden van Gethsemané, waar zijn lijdzaamheid,

zijn gehoorzaamheid aan den onbegrepen wil des Vaders de

overwinning is in den zwaarsten strijd ooit gestreden. En hoe

oneindig zwaarder is zijn individueele weerloosheid onder

't oordeel Gods, bij die van 't volk Israël onder de oordeelen

van Javeh aan 't geheele volk voltrokken! Maar aan den an-

deren kant ziet hij de noodzakelijkheid van zijn dood ook van

zijn eigen standpunt als Messias, en dan werpt die een ver-

troostend licht over zijn lijden van zijn geheele leven, dat het

koninkrijk Gods er nog niet is. Als Messias, als de Ebed-

Jahve wil hij boeten voor de zonden, wil hij den toorn Gods

tot in den dood dragen, en daar hij dit vooreerst enkel en alleen

wil, behoeft hij niet in te gaan op de vragen, hoe God zijn

beloften zal vervullen en zijn rijk zal oprichten. Zoo wordt

zijn dood hem een uitkomst, en verstaan wij, hoe hij juist in

die dagen, waarin hij 't meest over den dood sprak, zijn ver-

heerlijking op den berg vierde, Mc 8
27
— 9

13 . Die zelfde

lijdzaamheid, die hem op 't allerdiepste heeft doen bukken,

heeft hem op 't allerhoogst verheven, hem heengezet over

alle onopgeloste raadselen, en hem doen rusten in zijn opstan-

ding, in de zekerheid, dat de Vader hem, die alles volbracht

had, de heerlijkheid van den Messias niet kon onthouden. En
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zoo eischt hij van hen, die hem volgen willen, dan ook weer-

loosheid als de noodzakelijke weg tot wederopstanding en deel-

genootschap in de heerlijkheid des koninkrijks. Mc 8
34
—

38
.

Dus ook hier is wederopstanding postulaat van de

weerloosheid van Jezus en van die hem volgen
willen.

Moeilijker zal 't ons vallen de plaats van Jezus' weerloos-

heid te bepalen bij zijn positieve houding tegenover de we-

reld. Door deze houding aan te nemen erkent hij, dat het

koninkrijk Gods zich heeft te openbaren in deze wereld. Dat

God heerscht blijke op aarde, doordat hier zijn wil en zijn wet

worde volbracht. Wat is nu in Jezus' levensleer deze wet?

Hetzelfde, wat ze was in de Israëlitische levensleer, waar ze

in beginsel in den Decaloog van God gegeven, tot groei en

ontplooiing kwam onder den invloed der profetische prediking.

Zoo ook aanvaardt Jezus de gegeven wet '), het groote gebod

der liefde Lc 18 18
—

20 Mt 22
, s
—

10
Cfr. Deut 6

5
Lv 19 „.

Maar hij brengt persoonlijk, als vervuiler der profeten, deze

wet tot ontplooiing. Want, daar hij in alles Gods wet vol-

brengt, laat hij hier reeds God heersenen in zijn leven, en is

hij zelf de verwerkelijking van het koninkrijk Gods op aarde

Lc 17 21 . Hij draagt Gods wet in het hart, en zoo is zijn

leer de wet voor het koninkrijk Gods, terwijl zijn leven de

commentaar is van zijn leer.

Ongetwijfeld heeft hij voor eigen geestelijk leven veel ge-

had aan de wet, is die vaak hem steun en troost geweest en

heeft ook hij kunnen zeggen: Uwe inzettingen zijn mij ge-

zangen geweest, ter plaatse mijner vreemdelingschappen Ps.

119 54 ,
gelijk dan ook een van zijn eerste bekentenissen is ge-

weest, dat hij zich niet van de wet wilde losmaken Mt5 17 .

Maar omdat hij leeft met de wet, moet de wet met hem
meeleven, en gaat hij nieuwe banen op met de oude wet, dan

moet de oude wet zich wel bij hem verjongen. Ja, nog ster-

l
) Over de Bergrede hierna een afzonderlijk woord.
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ker : daar de wet zoowel is het poneeren van het ideaal

als de neerslag van 't nagestreefde ideaal in het leven,

zoowel zegt, dat wat eigenlijk moest zonder te vragen

of dit reeds kan, als dat wat werkelijk moet daar het

reeds kan, kan het geschieden, dat de door Jezus ver-

nieuwde wet hem een stap vooruit doet, en een norm gaat

stellen, dien zelfs hij niet vervuld heeft, niet omdat hij die

niet wilde of kon vervullen, maar eenvoudig, omdat hij er

niet aan toe is gekomen. Zoo b.v. als hij het gebod der liefde

nieuw predikt, dan moet hij het loswikkelen uit den bolster

van nationalisme en particularisme, die het tot hiertoe hebben

bewaard voor bederf, en de barmhartige Samaritaan wordt

den trotschen Joden als een voorbeeld van naastenliefde

voorgehouden Lc 10 J5
—

37 . Toch beperkt hij zichzelf tot

Israël en eischt ditzelfde voorloopig van zijn discipelen

Mt 10
5 6 , totdat diezelfde discipelen later door hem gezonden

worden tot alle volken Mt 19 19 , iets waartoe hij ideëel wel,

praktisch nog niet was gekomen. Voor Jezus is dus de wet

een levende ordening Gods, voor de Joden een doode. En

omdat deze laatste den mensch aftrekt van 't leven met God,

en zijn vroomheid maakt tot een aardsche, daarom polemiseert

hij, die de wet kwam vernieuwen, telkens tegen de wet. Maar

als hij kritiek oefent op de wetten van den Sabbat Mt 1 2
t

—
8 ,

op de spijs- Mt 15,

—

20 en huwelijkswetten Mt 19,

—

12
is

hij zich bewust te blijven op de lijn van Mozes, Mt 19
7 8

en is zijn kritiek op de wet, een kritiek, die de wet wil

behouden. Voor Jezus heeft de wet zoowel een eeuwigheids-

als een tijdelijk karakter (Ehrhardt). Dit eeuwig en tijdelijk

karakter der wet verbindt hij aan elkaar door zijn leven, dat

gelijk wij zagen, evenzeer jenseitig als diesseitig van karakter

is. Zoo wordt bij de drager, de vervuiler der wet, de wet-

zelve. Zoo krijgt zijn blijde boodschap des heils telkens in

haar toon iets van het wettische : ,,gij zult" en „doet dit."

Wat de wet voor Israël was geweest, een door Javeh

gegeven band van 't volk met Javeh, dat blijft de wet voor
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Jezus : een band aan God, die het heersenen Gods op aarde,

zijn koninkrijk laat zien. Maar die band is anti-uiterlijk Mt

12 46
—

50 Lc 11 „„ Lc 17 J0
—

37
Mt 7 in is puur innerlijk

van motief, dus niet nationaal, maar individueel, die den

mensch stempelt, verzegelt tot kind Gods. Op dit punt zijner

levensleer vernieuwt Jezus nu, wat wij noemen de

wettische weerloosheid. Deze vernieuwde weerloosheid

heeft hier een tweeledig karakter, n.1. dat van stemming, en

dat van deugd voor de kinderen Gods. Weerloosheid als

stemming is een grondtoon in het leven der liefde der kinderen

Gods. Immers zij gevoelen zich nu verbonden aan den Vader,

die in hun harte heerscht, die machtig is zijn koninkrijk

alom te openbaren, zonder dat zij er voor behoeven te strijden.

Weerloosheid als deugd blijft een levensoefening voor de

kinderen Gods, de oefening telkens eiken naaste, tot den

vijand toe, op te nemen in dit leven der liefde. Men kan ze

ook noemen passieve en actieve weerloosheid, en ook van

deze is gerechtigheid, gerechtigheid van God en gerechtigheid

van de menschen het postulaat. Maar ook hier is de wettische

weerloosheid van Israël innerlijk vernieuwd. Was deze toch

in de eerste plaats paedagogie tot het heil, bij Jezus is ze in

de eerste plaats vrucht van 't ervaren heil, en eerst in de

tweede plaats paedagogie tot 't meer verwerkelijken van het

heil. En dan werkte de wettische weerloosheid van Israël

zelfgenoegzaamheid, deze werkt ootmoed en nederigheid. Want
alleen als verloren zoon wordt men kind Gods Lc 15, en

alleen na eigen wil gebroken te hebben komt men tot het

doen van 's Yaders wil Mt 21 18
—

31 26 36
—

46 . Deze geheele

vernieuwing der wettische weerloosheid is een gevolg van

den eisch van de wet der volmaaktheid, die Jezus den kinderen

Gods stelt Mt 5
ig . Aan den eenen kant is deze wet der

volmaaktheid, een gegeven ordening Gods ; God is volmaakt

in de liefde, openbaart die dus in de wereld in zijn kinderen,

( toeo&e — indicatief = gij zult zijn) en deze behoeven

niets te doen, dan lijdzaam Hem zijn koninkrijk te laten
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openbaren. Aan den anderen kant een allerzwaarst gebod

( taeofre — imperatief = gij moet zijn); het gebod der

onbeperkte liefde, die weerloos moet worden en blijven tegenover

den naaste, den vijand zelfs, maar die dan ook onmogelijk te

bereiken is dan door bekeering heen.

Beschouwen wij de laatste weerloosheid nader. Vooreerst

mist deze liefde alle matheid; zij is nooit negatief Lc 16 19
—

31

Mt 7
, 2 ; integendeel is zij aller dienstknecht Mt 23

, ,
, is

nederig in haar barmhartigheid Mt 9
, 3

11 29 , heeft een oog

voor 't geringe Lc 15 ,—

,

, eerbied voor de kleinen Mt 10
41

18,—

,

4
en wanhoopt aan niemand Lc 23 3i ,

gelijk dan ook

de vriend der tollenaren en kinderen voor zijn vijanden bad.

In de tweede plaats is de positiviteit dezer liefde gericht

op 't geestelijke; zij zoekt het heil, niet de welvaart der

menschen Mt 11
5 , maar terwijl zij dit „van harte" Mt 18 35

doet, is zij te eerlijk dan dat zij met beloften in slaap wiegt

Mt 20
20
—

23 . Yeeleer rekent zij op den weerstand der

aardschgezindheid, die deze liefde niet wil, en waarschuwt,

dat dit leven der liefde duur is Mt 16
24
—

28 Lc 14 25
—

35
.

En zoo loopt deze liefde steeds uit op strijd, innerlijken en

uiterlijken strijd, gelijk dan ook hij, die 't ideaal van den

weerloozen Ebeh-Javeh vervulde Mt 12,.

—

21 , niet den vrede

brengt maar het zwaard Mt 11
34
—

36 . Alleen deze strijd is

nooit strijdlust, maar heeft steeds het karakter van straf, en

deze straf heeft een paedagogische en een vergeldende zijde.

Wraak is deze strijd nooit, want hij komt niet op tegen

persoonlijke beleediging, noch staat in dienst der zelfzucht,

zooals wraak wel. Het eenige, wat wraak en deze strijd met

elkander gemeen hebben, n.1. dat zij beiden een trek van

vergelding in zich hebben, scheidt juist hen hier toto coelo,

daar het bij wraak is menschelijke vergelding, en bij dezen

strijd is goddelijke vergelding, maar die God oefent door

middel van menschen, die persoonlijk hierbij niet geïnteres-

seerd zijn. Straf te kunnen oefenen eischt een zekere mate

van onpartijdigheid, die echter door de hartelijke liefde en
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vergevensgezindheid, waarmede zij wordt geoefend, er voor

bewaard wordt te ontaarden in onverschilligheid, en in de

eerste plaats steeds blijft paedagogie Mt 18
15
—

ï3 . Nu is het

moeilijk, zoo niet onmogelijk te zeggen, waar de paedagogie

in vergelding omslaat. Als Jezus zijn strafrede houdt tegen

de Farizeën Mt 23, dan is daarin zeker nog wel paedagogie,

maar toch vooral ook vergelding, zoodat de eerenaam Fari-

zeeër daarna is geworden een scheldnaam van afschuw. Wel
blijkt hier, waarom Jezus recht had paedagogisch te straffen,

nl. krachtens zijn groote liefde, en waarom hij 't recht had

vergeldend te straffen nl. krachtens zijn ambt als Messias, aan

wien God het vergeldend oordeel had geschonken.

Alleen ligt de vraag voor de hand: waar blijft onder dit

alles de status civilis, en blijft er nog wel plaats over voor

de idee van recht, als 't alles is liefde, liefde?

En dan moet ons antwoord wel zijn : neen, die plaats is

op 't eerste gezicht al heel klein. Geheel overeenkomstig

Jezus' Jenseitigkeit, leert hij ook alle liefde een hemelsche

richting te geven. Maar dit neemt gelijk wij boven zagen,

niet weg, dat zoodra hij zich positief stelt tegenover de dingen

der wereld, hij die krachtens zijn „Zug nach Oben" dan veel

meer wijding en beteekenis weet te geven, zelfs al roert hij

ze slechts in 't voorbijgaan aan, dan hij, die er heel veel be-

langstelling aan wijdt, maar ze niet weet te verlichten van

uit de sfeer der eeuwigheid. Zoo staat het hier ook met de idee

van het recht en den status civilis. Vooreerst: geen bewonde-

ring voor den status civilis en het recht Mt 7 Lcl2 14 18 j,

maar tegenover de majesteit van het recht de grooter majes-

teit gesteld van het dienen Mc 10 4Ï
—

45 . Noch de mannen

van „de onvervreembare menschenrechten", noch zij, die 't Chris-

tendom wei-nuttig vinden, wijl dit aan de politie een aureool

verschaft, kunnen zich op Jezus beroepen. Integendeel, evenals

bij de profeten, heerscht hier sterk het gevoel, dat op aarde

meer verdrukking is te vinden dan recht, en dat 't zelfs

verloren moeite is zich daarvoor druk te maken Mt 5 „, „„.
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Maar ook, evenals bij de profeten, zeer sterk de overtuiging,

dat God regeert, dat er bij Hem rechtvaardige vergelding is

en dat het laatste werk van den Messias zal zijn recht te

spreken en een iegelijk te vergelden naar zijn doen, Mt 18 J8
—

31

6
, 6 18

16 ï7
. Daaruit volgt Jezus' dubbele houding in dezen;

aan den eenen kant minachting en spot voor hen, die het

recht heeten te handhaven, en aan den anderen kant

onderworpenheid aan hen, die gerechtigd zijn het recht te

handhaven. Met zijn minachting treft hij vooreerst de onbevoegde

overheid, de politieke kerk en partij (Harnack) Mt 23
4
—

39 ,

maar ook de zichzelf wegwerpende overheid Lc 13
3J

23
9

.

Zijn onderwerping aan de rechtmatige overheid is wel volkomen,

maar ook zonder geestdrift, en met de restrictie, dat die dan

ook blijve op eigen terrein, Mt 8
1
22 ,,. Hoe principieel

echter deze onderwerping is, toont hij door, als hij des Vaders

wil aan zich zal laten geschieden, zich dan over te geven in

de handen der overheid, daarmede erkennende, dat die overheid

haar rechtsbevoegdheid van God heeft ontvangen.

Eigenaardig dan, dat hij diezelfde overheid daagt voor zijn

rechterstoel en zich nergens hooger gedraagt dan juist hier

Mt 27 57
—

6g ! Zeer goed te verklaren, indien men maar

bedenkt, dat deze door God aan de overheid verleende

rechtsbevoegdheid slechts is diesseitig, voorbijgaande, slechts

voor dezen tijd en in geen geval, ook maar eenigszins mag

doorgetrokken worden in het koninkrijk Gods.

Terwijl dus aan den eenen kant Jezus' levensleer, als in de

eerste plaats gericht op het eeuwige en blijvende, zich niet

druk maakt met den voorbij gaanden status civilis, vindt aan

den anderen kant de status civilis, mits zich beperkend tot

zijn hem aangewezen gebied, nergens grondiger en eerlijker

waardeering dan juist bij Jezus' levensleer.

Mattheus 5 39 .

Dit woord is altijd beschouwd als de authentieke tekst der

weerloosheid. Immers uit het negatieve : wederstaat den booze

niet, volgt gemakkelijk het positieve : wees dus weerloos, en
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een duidelijke illustratie van die weerloosheid werd gezien in

het slot van dit vers: maar zoo wie u op de rechterwang

slaat, keert hem ook de andere toe.

Maar niet alleen om zijn inhoud, ook om zijn plaats, gold

het als het woord der weerloosheid bij uitnemendheid. Want het

was een woord van de Bergrede, en de authenticiteit der

Bergrede bleef onaantastbaar ook voor hen, die overigens bij

de Synoptici ') meer christelijke (Ebionitische) theologie dan

woorden van Jezus meenen te vinden. Alleen 't is dan wel

vreemd, dat dit woord in de Bergrede-redactie van Lucas ont-

breekt, maar we willen wel toegeven, dat de weerloosheid-

zelve ook daar Lc 6 ï7
—

38 wordt geboden. Maar waarom

dan nu eerst dit woord ter sprake gebracht? Omdat — gelijk

Prof de la Saussaye opmerkt — „de Bergrede niet te zeer mag
afgezonderd worden van den overigen inhoud der evangeliën,

en het toch al te dwaas is bij de Bergrede meer b. v. aan

Tolstoi te denken dan aan Jezus." 2

)

Daarom trachtten wij eerst een omtrek van Jezus' levens-

leer en weerloosheid te schetsen, om dan nu te zien daarin

zijn absoluutste woord over de weerloosheid te verstaan.

„Men kan de bergrede omschrijven als eene toespraak, tot

de jongeren gericht, en door de zaligsprekeningen ingeleid,

over de in het rijk Gods geldende gerechtigheid." 3
) Messi-

aansch is zij van toon, als zoodanig jenseitig, maar ook dies-

seitig gelijk dan ook in de zaligsprekingen 't futurum en

praesens elkander afwisselen, als zoodanig niet alleen ver-

nieuwing der wet 4
), maar ook der profetie 5 17

. Zoo staan

hier profetische bekeeringsprediking en ideaalbeschrijving,

wettische imperatief en belofte, allerinnerlijkst individueel en

x
) Over de apartheid van het vierde Evangelie heerscht bijna eenstem-

migheid, zoodat ik dit hier ook niet ter sprake heb gebracht.

*) Overdenkingen 1900. De Bergrede, bl. 210. 212.

*) Baljon aw. bl. 52.

*) Zoo o. a. Hatch, Hibbert Lectures 1888 p. 1 „The Sermon on the

Mount is the piomulgation of a new law of conduct."
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allerwijdst sociaal leven in zuiver evenwicht en in eeuwige

elkaar-opwekking en verlevendiging.

De pericoop, waarin nu ons woord voorkomt 5 38
—

4Ï han-

delt over het recht van wedervergelding, het jus talionis, van

uit het standpunt van 't Messianisme. Israël was, gelijk wij

zagen, door 't gebod van eerbied uit de periode van het

vuistrecht gebracht tot dit jus talionis. De profetie had wel

beproefd hier ruimte te maken voor meer liefde, tot voor

vijandsliefde toe, maar was hierin gestuit door het particula-

risme, waardoor Israël onder leiding der schriftgeleerden was

gekomen op 't doode punt van eigengerechtigheid. Dezen ban

verbreekt Jezus door met zijn Messiaansch : doch ik zeg u,

de doode levensleer van Israël weer op te wekken, te vervullen,

te vernieuwen. In casu was het jus talionis, als eerste phase

van 't gebod van eerbied voor den medemensch, alleen te

vernieuwen door het te laten overgaan in het liefderecht,

als hoogste phase van den eerbied voor den medemensch,

waarbij dan natuurlijk het particularisme wordt opgeheven.

Dit liefderecht heet dan naar zijn passieve zijde lijdzaamheid,

weerloosheid, naar zijn actieve zijde naastenliefde. Zoowel 't

gebod den booze (iw noryqü) = niet den duivel maar — den

moedwilligen beleediger) niet te wederstaan, als den vijand

lief te hebben, wordt dan in praegnante beelden geïllustreerd

en verduidelijkt. Het toekeeren van de linkerwang, nadat

men op de rechter is geslagen Jes 50,. Klaagl 3 30 , het

liever maar toegeven dan gaan vechten, het den moedwillige

de maat der zachtmoedigheid meer dan vol meten, het in-

schikkelijk zijn jegens den brutale, zijn niet aparte geboden,

maar karaktertrekken — die desnoods te vermeerderen zouden

zijn — van de aanbevolen lijdzaamheid. Het liefhebben van

den vijand, het zegenen van de vervloekers, het weldoen aan

de haters, het bidden voor de vervolgers, eveneens niet aparte

geboden, maar karaktertrekken — evenzoo desnoods nog te

vermeerderen — van de geeischte naastenliefde.

De rechtsgrond, waarop Jezus deze liefde eischt, is de
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kinderlijke betrekking tot God als Yader in de hemelen.

Die liefde is tegelijk voorwaarde tot vrs. 45 en uit-

vloeisel van het kindschap Gods vrs. 48. Bij den Yader

is de lijdzaamheid vrucht zijner liefde, niet omgekeerd.

Hij is liefde, niet: Hij is lijdzaamheid. Lijdzaamheid is

speciaal die gedaante zijner liefde, waardoor Hij vaderlijk

blijft spreken tot zijn niet-kinderen. De kinderen ervaren

echter zijn Vaderliefde ook als kastijding, als weerstand

5 29 30- 6 23 ji (Cfr. Am 3
2 .) Ook de lijdzaamheid met

de boozen bedoelt deze niet in hun boosheid te laten,

maar hen tot inkeer te brengen, hen op te voeden tot

kinderen, met wie de Yader dan handelt hard of zacht,

al naar den eisch zijner wijsheid. Lijdzaamheid is dus wel

een telkens terugkeerende, maar niet de eenige uiting dier

liefde, wier volmaaktheid veeleer hierin bestaat, dat zij haar

weerstands-karakter zelfs in de lijdzaamheid niet prijs geeft.

Jezus zegt dus in Mt. 5 39 niet dan dit: wil uwen

beleediger ontwapenen door geduldig zijn moedwil te dra-

gen; misschien ziet hij door uw geduld zijn zonde in en

komt hij tot bekeering; is u dit gebod te moeilijk, bekeer

u dan zelf tot uwen Vader in de hemelen, die deze

lijdzaamheid met de boozen in volmaaktheid bezit; zoo-

doende zult gij u toonen een kind Gods, worden een

kinds Gods. ]\Iaar uit Jezus' geheele leven blijkt, dat de

liefde behalve een lijdzame ook een agressieve zijde heeft;

ja, dat niet het minste werk der liefde is straffend en

oordeelend op te treden, gelijk dan ook de innerlijke ma-

jesteit van Jezus 't meest gezien wordt, als zijn liefde den

toorn zijner vijanden tart. Doch ook bij hem blijkt op

het duidelijkst, dat men hiertoe speciaal door God moet

geroepen zijn. Het met hem weerloos zijn in de liefde,

is de eerste eisch voor allen ; het met hem weerstand

bieden in de liefde is ook wel eisch voor allen, doch

alleen toe te passen door hen, die van hem hebben ge-

leerd weerloos te zijn in de liefde.

5
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Dit woord van weerloosheid te gebruiken om daarmede

't recht der overheid te verwerpen, is door niets gewet-

tigd, door 't woord-zelf niet, door de houding van Jezus

tegenover de overheid nog minder.
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De Weerloosheid der Apostelen en Apostolische Yaders.

Dit is de periode van het ontstaan der Gemeente, die leef-

de van het erkennen van Jezus als den levenden Heer en het

hopen op zijn wederkomst — en dit nog doet. Dat in deze pe-

riode de levensleer minstens evenzeer, zoo niet meer nog dan

de Godsleer op den voorgrond staat is bekend, en worde hier

bevestigd door het toelichten van ons onderwerp uit enkele

typen dezer levensleer. Liefde is hier eigenlijk alles. Maar

men vergere nimmer, dat hier alle liefde is ontplooiing van

de liefde tot God. Yij andsliefde, lijdzaamheid, het opgeven

van persoonlijke rechten, dit alles wordt hier zoo mogelijk

nog strenger geeischt dan door de Bergrede, of liever de

idealen der Bergrede schijnen hier de praktijken des dagelij k-

schen levens dier Gemeente, die zich onbesmet wil bewaren

van de wereld. Het absolute breken met de wereld is hier

ernst. De oude kerk verdiept zich hier nog eens in haar

anti-wereldsche beginselen, voor zij de wereld gaat veroveren.

't Zout wordt nog eens gezout, voor 't wordt neergelegd in

de zoutbehoevende materie.

Jacobus begint met „de Bergrede tot den eigenlijken

tekst van zijn brief naar toon, vorm en inhoud" (Bunsen) te

maken en daarvan speciaal den eisch der weerloosheid toe te

lichten. Want het is hier van a tot z lijdzaamheid l
t

5 tl .
!

)

*) 1 k met kennelijken terugslag op Mt. 5 i8 . M. i. is 't niet aan-

bevelenswaardig inopovrj te vertalen door volharding (Vissering e. a.);

volharding is een nog te actief woord; lijdzaamheid (Ausdauer) geeft

juister de passiviteit van vTtofxovy weer.



68 DE WEERLOOSHEID

Hij illustreert den eisch van lijdzaamheid door de twee tegen-

stellingen: rijk en arm, krijg en vrede, die echter in elkaar

ingrijpen. De rijken steunen op geweld, slepen den arme voor

de rechterstoelen en dooden hem, wijl hun wijsheid is aardsch,

demonisch; de armen, veracht in hun vergaderingen, door

God echter uitverkoren, zijn vredemakers en sterken zich in

hun weerloosheid aan het voorbeeld der profeten, passim. Dat

deze lijdzaamheid niet negatief maar zoo positief mogelijk

wordt genomen, blijkt uit zijn naast-elkaar-stelling van onder-

werping (lijdzaamheid) aan God — en weerstand tegen den

duivel 4.. De lijdzaamheid, 't volmaakte werk der zichzelf

bewuste liefde, eischt den weerstand tegen de zichzelf bewuste

zonde. Alleen — wij blijven bij dit alles in den kleinsten

kring; wij komen om zoo te zeggen niet buiten de muren

van de vergaderplaats der gemeente.

Verder gaat in dezen reeds Petrus (Ie brief), de apostel

der hoop, die in zijn hoop zelfs de dooden opneemt 3 19
—

22

4
6

. Ook hem is lijdzaam het onrecht te verdragen genade,

ja, de eigenlijke roeping van den volgeling van Christus,

waarmede hij God verheerlijkt, die met zijn lijdzaamheid de

dwazen den mond stopt. 2 19
—

25 3
8
—

22 4, 2
—

19 . En ook die

lijdzaamheid staat wakker in 't geweer tegen de tegenpartij,

den duivel 5
5
—

9
. Maar deze ideëele eisch wordt hier reeds

de praktische van onderdanigheid ; de onderdaan zij den koning

en diens stadhouder, de slaaf den heer, de vrouw haren man,

de jonge den oudere, ja, iedereen zij aller menschelijke

ordening onderdanig om des Heeren wil 2

,

3
—

I8 3j 5
5

. Natuurlijk,

daar de Heer spoedig zou wederkomen 5 ,

4
, scheen deze eisch der

lijdzaamheid slechts voor een korten tijd te zijn, maar toen de

Heer vertoefde te komen, bleef de eisch der lijdzaamheid staan, en

gaf deze aan de gemeente dat karakter van deemoed en geduld,

dat haar zoo zou te stade komen in haar worsteling met de wereld.

Principieeler heeft Paulus — de vleesch geworden predi-
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king der bekeering, welke nog meer de catastrophe dan het

proces van levensvernieuwing is — zooals op elk terrein,

zoo ook op dit der christelijke levensleer, de fundamenten

gelegd. Alleroorspronkelijkst is zijn opvatting van de wet. De

wet wekt niet 't goede in ons maar het slechte, zoodat de wet

de beste knecht is der zonde en alleen 't sterk zondige karak-

ter der zonde bewijst, en den zondaar doet erkennen, dat slechts

de genade Gods in Christus bewezen hem redt Rom 3 20 5 20

7j Cor 15 56 Gal 2 16 3 n . De wet is dus paedagoog tot Chris-

tus Gal 3 24 . Aan hem nu heeft de wet haar doodend karakter

volkomen geopenbaard, en zoo is dit zijn beteekenis, dat hij voor

ons een vloek is geworden, om ons te verlossen van den vloek der

wet Gal 3
13

. Niet zijn onderwijs als Rabbi, maar zijn zelfopoffe-

ring, niet de Bergrede, maar Golgotha is de onschatbare waardij

zijns levens. Niet door zijn wijsheid, maar door zijn lijdzaamheid

is hij de Verlosser. Zijn Evangelie is het woord des kruises en zijn

verlossing is de verzoening door zijn bloed Rom 3
2i
—

26 Cor

1 17 18 Ef 1 . Col 1
14

. Deze objectieve verlossing moet nu een

subjectieve worden, en 't geloof voltrekt deze verwisseling.

Het mysterie des geloofs is het mysterie onzer rechtvaar-

diging, want door het geloof wordt Jezus' overwinning over

zonde en dood de onze. En nu op dit nieuwe terrein des

geloofs is er plaats voor een nieuwe wet, de wet van Chris-

tus, de wet der liefde Gal 5 ti 6
2

. De geloovige doet wat de

liefde gebiedt, niet opdat hij zoodoende zou leven (wet van

Mozes,) maar hij doet het, omdat hij leeft (wet van Christus).

Uit de mystieke eenheid met Christus, door 't geloof bewerkt,

volgt nu een leven naar de wet der liefde, zoodat nu eerst

de wet tot volle geldigheid komt Rom 3
31 6

3
— ,, 12. Gal

2 10 5
6

Ef. Col. passim. Die liefde van Christus nu bleek

vooral uit zijn lijdzaamheid en zoo zet Paulus de geheele

christelijke levensleer in den toon der lijdzaamheid en begint

hij zijn z. g. n. Bergrede Rom 12
,
— 13 10 met den eisch van

zelfofferande. Op de vraag, hoe de Christen zich heeft te ge-

dragen tegenover hen, die als nog onder de zonde vol zijn
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van moord en tweedracht, is het antwoord: weerloos. Geen

kwaad met kwaad vergelden, maar met goeddoen; zich niet

wreken op den vijand, maar zich oefenen in lijdzaamheid, want

God is de God der lijdzaamheid en Christus is er ons in

voorgegaan en naarmate van den inwendigen groei, groeit ook

de lijdzaamheid Rom 5
3 4

12 15 45 2 Cor 11 23
—

3 , 12, 2

Col 3 13
1 Th 5

1S
2 Th 3

5
2 Tim 2,—1S . Maar— en dit

is hier karakteristiek — in zijn zelfde Bergrede eischt Paulus

nu ook volstrekte gehoorzaamheid aan de boven ons gestelde

macht, die is Gods dienaresse, zoodat, die haar wederstaat,

Gods bestelling wederstaat Rom 13,

—

7
. De nieuwe wet, de

liefde eischt dus die onderdanigheid. En op elk terrein
;

't kind

zij den ouders, de vrouw den man, de slaaf den meester, ieder

den ander onderdanig, dan alleen is men in den Heer Ef 5

>1 22
6 t—9

C01 3 !8—22 1 Tim 2
1
~

3
Tlt 3

1
PhiL Maflr

deze gehoorzaamheid aan de wettige overheid verbindt hij met

minachting jegens alle zich-zelf opwerpende overheid. Hoe

staat hij voortdurend in 't geweer tegen de valsche broeders,

en al was 't een engel uit den hemel, die met de dwaasheid van

„een ander Evangelie" aankomt, hij zij vervloekt! Gal, passim.

En deze weerstand is hem een dienen van den God des vredes,

die den duivel niet laat heerschen Rom 16 17
—

J0 Ef 4
27 .

Zoo staat in deze levensleer voor de sterken Rom 14, 15,

—

3

de lijdzaamheid in het midden. Er is een weerloosheid, die de weeke

bodem is, waarin de plant der liefde alleen kan wortel schieten.

Maar deze heeft niets te maken met lijdelijkheid, of verwerping

van de aardsche middelen, die 't goede bedoelen, of wat men later

weerloosheid is gaan noemen. Integendeel eischt zij den grootsten

eerbied voor de wettige overheid en minachting voor de onwettige,

wat nog te meer opvalt, als men bedenkt, hoever die wettige over-

heid, waarvoor Paulus eerbied en gebed eischt, van hem en de ge-

meente afstond, en hoe vlak die onwettige, die Paulus beveelt

te wederstaan, bij hem en de gemeente stond.

Op deze heroën volgen als hun epigonen de Apostolische
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Yaders. Barnabas geeft in zijn levensleer van de twee

wegen, die des lichts en die der duisternis 19 20, eigenlijk niets

voor ons onderwerp, evenmin als de Pastor van Hermas.
Wel de eerste brief van Cl e mens aan de Corinthiers, maar

alleen op het gebied der kerkelijke overheid. Onvermoeibaar

is hij in 't prediken van onderdanigheid aan deze overheid,

en „zoo slechts de kudde van Christus vrede houde met de

eenmaal aangestelde presbyters", dan moet daartoe ieder gaarne

onrecht verdragen, gelijk ook Heidenen en Joden gaarne hun

bloed offerden tot heil van het vaderland 54 55 '). Op deze

lijn gaan de Ignatiaansche brieven verder en eischen

absolute onderwerping aan den bisschop, den plaatsbekleeder

Gods, Magn 7 Phil 1 Ef 23. Het geheele christelijke leven

komt neer op „het zich vereenigen met het lijden" Phil 3.

De lijdzaamheid wordt lijdenslust, 't martyrium de weg tot

God. „Ik ben een graankorrel Gods; dat ik vermalen worde

door de tanden der wilde beesten, om zuiver brood van Christus

te blijken. Streelt veeleer de wilde beesten, opdat zij mij tot

een graf mogen zijn, en niets van mijn lichaam overlaten, opdat

ik na mijn ontslapen niemand last veroorzake. Ik zal dan in

waarheid een discipel van Jezus Christus zijn, wanneer de

wereld zelfs mijn lijk niet zien zal." Rom 4 6 7. „De boeien

*) In 37 wordt er op gewezen „hoe onderworpen de krijgsknechten

gewoon zijn de bevelen onzer oversten te volbrengen." Mogen we

hieruit afleiden, dat Clemens voor Christenen geen bezwaar in den krijgs-

dienst zag? Dan volgt hieruit zijn waardeerende houding tegenover

de overheid, doch slechts als in 't voorbijgaan. — In 't verloop dezer

studie zal dit al of niet willen dienen in den oorlog telkens ter sprake

gebracht worden, niet omdat weigering van krijgsdienst gelijk staat met

weerloosheid, maar wel omdat die weigering een acuut verschijnsel is van

verwerping van het recht der overheid, en als zoodanig een der ge-

volgen van de weerloosheid. Maar 't aanwezig zijn van 't gevolg kan

vaak van dienst zijn bij 't constateeren van 't al of niet aanwezig zijn

van het beginsel. Weigering van krijgsdienst is zeker niet altijd, maar

toch wel vaak het gevolg van de weerloosheid, en dus wel een be-

langrijk punt in deze studie.
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zijn geestelijke paarlen" en „midden onder de wilde beesten,

te midden van God" Ef4 Smyr 4. Hieruit volgt gemakkelijk,

dat de wereldlijke overheid nergens anders voor deugt dan

voor onderdrukken en geweldplegen, en dat de breuk met de

wereld door Jezus en de Apostelen geeischt, hier wordt een

minachtende haat tegen de wereld, noch door Jezus, noch door

zijn Apostelen geleerd. De brief echter van Polycarpus aan

de Philippers neemt in zijn lijdzaamheid ook weder op het

gebed „voor koningen, overheden en vorsten; zelfs voor wie

u vervolgen en haten, alsmede voor de vijanden des kruises"

1 2, terwijl de Leer der Apostelen, de oudste catechismus,

zich bijna woordelijk houdt aan de Bergrede en beveelt de

vloekers te zegenen, te bidden voor de vijanden, de haters

lief te hebben — „en zoo zult gij geen vijanden hebben" —
de linkerwang te bieden hem, die de rechter slaat — „en gij

zult volmaakt zijn" 7 n zonder echter hier de diepte en wijsheid

van Paulus te bereiken. Wel weet hiervan te spreken de

parel der oud-christelijke letterkunde, de brief aan Diogne-
tus, als hij zegt: „de christenen zijn noch door vaderland,

noch door taal, noch door gebruiken van de andere menschen

onderscheiden. Bewonen zij ook, al naar ieders lot dat beschikt

heeft, zoowel de steden der Grieken als der Barbaren, en

volgen zij in kleeding, voeding of verdere levenswijze 's lands

gebruik, zoo blijkt toch de inrichting van hunnen staat

bevreemding te wekken en ontegenzeggelijk opzien te baren.

Zij wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdelingen.

Zij deelen in alles als burgers, en dulden alles als uitlanders.

Zij verwijlen op aarde, doch verblijven in den hemel. Zij

gehoorzamen aan de bestaande wetten en overtreffen de wetten

door hun eigen leefregels. Zij hebben allen lief en worden

door allen vervolgd. Ter dood gebracht, worden zij levend" 5.

Hier is het klassieke N-Testamentische : „in de wereld niet

van de wereld," teruggewonnen. Maar — eigenlijk wijst

reeds deze apologie in briefvorm naar een volgende periode.



HOOFDSTUK V.

De Weerloosheid in de Bisschopskerk.

Caesar of Christus, wie is Koning? Dat werd nu de onver-

mijdbare vraag, die ieder moest werpen in den niets-ontzienden

strijd om zelfbehoud. Al 't andere zou zich geschikt hebben.

„Onder den schutsmantel van 't Jodendom" (Tert ap 21) een

wel verachten maar toch geoorloofden godsdienst, had toch 't

Christendom zijn intrede in den Staat gedaan, en hun ver-

houding kon — daar toch Paulus onder Nero Romeinen 13

had kunnen schrijven — veel vriendelijker zijn, dan die van

het Heidendom met den godsdienst van dien starren Joodschen

provincie-god. Ook met de levensleer zou 't wel gaan. 't Hei-

dendom had toch uit zijn Réveil ook een nieuwe levensleer

gewonnen, omvattende evengoed de geheele wereld '), en wat

men Seneca verweet, dat hij zijn schoone zedelessen schreef

in het ascetenkamertje van zijn paleis, om daarbuiten volop

wereldling te zijn, dat kon men een streng zedelijken Epic-

tetus of larcus Aurelius niet verwijten, daarentegen

menigen Christen weer wel. Maar waarmede 't nooit zou

gaan, en waar geen oplossing te vinden zou zijn, dat was de

vraag: Caesar of Christus, Keizercultus of Jezuscultus?

Het Heidendom bleef, trots zijn Réveil, voor alles diesseitig,

levende voor het rijk wèl van deze wereld en moest zoo uit-

loopen in den Keizercultus, 't Rijk toch was alles ; en de keizer

J
) En begrijpelijk is het, dat 't fabeltje van de vriendschap van

Paulus en Seneca altijd opnieuw weer opduikt, als men de laatste

hoort over eeuwigheid en naastenliefde ! Sen ep CII 26 XC 28 B I

15. De ira II 31 7 Ep XIV 33 homo res sacra homini.
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personificatie van dat rijk. Den Keizer te vereeren was patrio-

tisme en deugd, was voorwaarde voor een flink leven, een

bewijs van vroomheid. Bij feesten, ja bij alle publieke hande-

lingen bijna, vormde de Keizercultus een integreerend deel;

vooral 't leger was de haard van den Keizercultus.

De Gemeente daarentegen kende hooger vaderland dan 't

rijk en de maatschappij, hoogere deugden dan patriotisme en

burgerzin en vond in de kerk de kweekplaats van den Jezus-

cultus. Den Keizercultus weigerende, weigerde zij zoo veel,

bijna 't geheele publieke leven, eigenlijk 't geheele leven in

de wereld.

Wat die weigering voor 't Heidendom moest zijn, ziet

ieder : iets mins, gebrek aan godsdienst, piëteit en vaderlands-

liefde, pure utopie, die wie weet hoe demoraliseerend werkte ')

en ondertusschen met al haar hemelschgezindheid een staat

in den staat ging stichten. Zoo moest dan eindelijk — hoewel

eerst ongaarne, zooals blijkt uit 't rescript van Trajanus aan

Plinius — 't Heidendom wel gaan vervolgen. En de Gemeente

biedt geen weerstand. Zij kan dit wel, Tert ap 37. Maar zij

wil het niet, zij wil lijdzaam blijven, weerloos; zij zal geen

geweld stellen tegen geweld, maar zich laten vervolgen, dooden

zelfs. Weerloos 't geweld ondergaande, doen de martelaren

iets positiefs; zij dwingen de wereld zich te openbaren als

wereld in haar demonisch karakter. Zij nemen dus 't martyrium

aan als den zegen der wereld, als de kroon op een oprechte

belijdenis. Zij klagen er niet over, zij beroemen er zich eerder

op. 't Martyrium was de ware militia Christi, niet alleen de

zuiverste ijk op hun orthodoxie, maar ook de verzekering des

harten van het kindschap Gods. Men kan zeggen : H Martyrium

was het teeken., dat de Gemeente bij haar actief optreden tegen

wereld en overheid, de weerloosheid niet wilde loslaten. Evenzoo,

dat zij in dezen drieërlei standpunt heeft ingenomen, een

idealistisch, een realistisch en een bemiddelend.

l
) Jicstinus Mart Ap II 3 I 6. De Thyestische maaltijden der Chris-

tenen (de Agapen!) zijn bij alle heidensche schrijvers te vinden.
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Op het idealistische standpunt bedenkt zij de dingen, die

boven zijn, 't koninkrijk der hemelen, en is zij niet ongeneigd

te vergeten, wat op aarde is. Moet zij zich uiten over staat

en overheid, dan maakt zij die van hoog-geestelijk standpunt

wel onverbiddelijk af — maar zoo snel, dat men vermoedt,

dat zij er zich maar van wil afmaken, en zich liever houdt

op haar buiten-aardsch terrein. Een type hiervan is Clemens
Alexandrinus (± 160—216) de geestelijke aristocraat en

man van 't kerkelijk universalisme. Voor hem is de christen,

de ware gnosticus, die geleid door den Logos (Paedagogus)

leeft bij eigen inzicht Str. I 20. Zijn levensleer is philoso-

phisch getint, en dit belet hem toch niet minutieuse voor-

schriften te geven omtrent eten en drinken, baden en kleeding.

In zijn allerschoonst tractaat „hoe de rijke kan behouden

worden" prijst hij de ascese en 't martyrium, en toch ontvlucht

hij de vervolging van Septimius Severus, daar hem het mar-

tyrium-zoeken zelfmoord is, zonder dat zijn tijdgenooten hem
een afsallige dorsten schelden. De vader en moeder, die Jezus

gebiedt te verlaten, zijn hem 't publieke en politieke leven,

zoodat hij een christen noch naar rechtbank, noch naar raad-

huis laat gaan — maar evenzeer acht hij 't mogelijk, dat een

christen staatsman is, in de wereld met God leeft, ja zelfs,

dat de edele heiden de zedelijke wet vervult Mt 19
ï9 Str

IY 4 V 14 15 Paed III 11. Zijn aandacht is naar binnen

gericht en naar boven — en dit bereikt, dan leidt de Logos

hem, als hij naar buiten moet optreden. —
Dat het Oosten met zijn idealisme gevaar liep terug te

zinken in philosophie en zoodoende in 't Heidendom, erkende

het "Westen. Daarom trok 't Westen zich terug op 't realisme

en liet door rigoristische boete-praktijken zien, dat de kloof

tusschen Caesar en Christus nog niet was overbrugd. De vraag

is : hoeveel mag een christen van 't sociale leven meemaken ?

Een type is hier de Carthaagsche ex-advocaat Tertullianus

(± 150/60 — 220/40) de heftigste onder de heftigen. Overal

speurt hij den satan en zijn engelen. De speet 8
]5 . Het geheele



76 DE WEERLOOSHEID

sociale leven is vol afgodendienst; de meeste ambachten zijn

er mee besmet, zoodat zoo goed als alleen de landbouw over-

blijft; vooral de krijgsdienst is enkel verleiding tot afgoderij,

„want men kan niet God dienen en den Caesar," welke trouwens

niets van ons te eischen heeft dan wat geld, De idol passim.

't Best blijkt dit uit zijn brochure: „Over de Krans," die ons

midden in deze sociale kwestie verplaatst. Er heeft n.1. een

geschenkuitdeeling namens den keizer aan de soldaten plaats.

Als naar gewoonte treden zij één voor één naar voren om
dit te ontvangen. Daar nadert er een zonder krans. Op de

vraag van den tribuun waarom hij tegen de discipline handelt,

antwoordt deze anonymus : ik ben een christen ; en ontvangt

als loon voor zijn stoutmoedigheid 't martyrium. Algemeene

afkeuring bij zijn mede-christenen: dit is provoceeren, een

goddeloos wegwerpen van den vrede, dien zij de laatste jaren

genoten. Neen, zegt Tertullianus, dit is geloofstrouw. Het

dragen van den krans is onnatuurlijk, afgodisch. Ons past geen

andere kroon dan de doornenkroon van Christus, en het geloof

rekent niet met omstandigheden. !

) Tertullianus grijpt dus 't

martyrium aan als een middel om een in weelde en wereld

wegzinkende gemeente haar roeping voor oogen te houden.

Zoo raadt hij haar aan niet te vluchten tijdens de vervolgingen

(de fuga in persecutione), want „wie vreest te lijden kan niet

van hem zijn, die geleden heeft." 't Sterkst echter blijkt zijn

weerloosheid in zijn intiemste geschrift „Over 't Geduld,

"

de vrucht van zijn zelfkritiek. Want zelf mist hij al te zeer

deze meest goddelijke deugd — en o, ironie! in plaats, dat

hij zich nu bekeert van zijn ongeduld, bezitten we van hem

geen ongeduldiger geschrift dan dit, De patientia. Hij heeft

hier gansch geen geduld met de zwarigheden der gemeente en

i
) Dat de H. S. ook 't oorlogvoeren verbiedt staat hem vast trots

Mt 8 5 Lc. 3 n 7. Immers Jezus heeft door aan Petrus 't zwaard te

ontnemen alle soldaten ontwapend. Cyprianus volgt hierin zijn magi-

strum getrouw en is de vader geworden van allen, die den oorlogeen

grootsehen moord, een geoorloofden moord noemen Ep 2 56 57.
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met woorden als deze: „welke eer zullen wij God, den Heer,

geven, indien wij ons het recht van verdediging aanmatigen,"

^ischt hij de absolute weerloosheid. Zijn onvervaard realisme

laat elk woord van Jezus in zijn absoluutsten vorm in eiken

kring optreden, niet vragende of hij Jezus' woord zoo ook

geweld aandoet. Langs deze lijn voortgaande — straks zullen

wij hem ook op een andere lijn ontmoeten — moest hij zoo

worden : de rigorist, Montanist. En de kerk moest hem toen

als ketter loslaten, als oppervlakkig, gevaarlijk Christen. En
terecht, want: „der Rigorismus ist ja stets die Kehrseite der

Weltlichkeit" (Harnack). En toch — men kan alles toegeven:

dat die heidensche advocaat, toen hij Christen werd toch

vooral ook advocaat bleef; dat die rhetor met zijn bijna

vermoeiend-machtige en beeldrijke taal wel eens wat al te

familiaar omging met de waarheid; dat deze asceet en huwe-

lijksverachter zelf ondertusschen een welgesteld echtgenoot

bleef; men kan dit alles toegeven, en zal toch steeds moeten

erkennen, dat hij misschien de merkwaardigste man van zijn

tijd is geweest en dat deze geestelijke democraat toch minstens

zoo dicht de waarheid benaderd heeft als zijn meer koelbloedige

broederen.

Het bemiddelend standpunt nam de Gemeente in, waar zij

zich moeite gaf den heidenschen staat het verkeerde van zijn

woeden te doen inzien. Als type kunnen we hier nemen den

„diamanten" Origenes (+ 185—254). Na lang aarzelen —
immers Jezus zweeg ook op de aantijgingen zijner vijanden —
schreef hij zijn werk tegen Celsus, die de christenen van

oproer beschuldigd had, wijl zij zich uit het publieke leven

in een eigen organisatie terugtrokken. Met voorliefde wijst hij

op der christenen weerloosheid, die evenals hun priesters,

met onbloedige handen hun offers willen brengen, en daarom

den Caesar niet met de wapenen, wel met hun gebeden willen

dienen. Ja, als hun leer maar wordt aangenomen, dan zal er

geen oorlog tegen de barbaren meer noodig zijn, dus zijn zij

de eerste vrede-makers, juist door hun weerloosheid, c. Ce Is
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I, III -
8 , 5

VIII 68 70 7J . En zoo raadt hij zijn mede-christe-

nen dan ook aan niet naar het forum te gaan, maar zich in

lijdzaamheid te oefenen, in Gen hom X 13 in Lev hom IX _
9

in Jes nov hom I
6

. Ook Tertullianus betreedt in zijn Apologie

dien weg, en zoo wordt de ketter, de verdediger (assertor).

Zegevierend wijst hij er op, dat de christenen, die behalve de

tempels, zich elk terrein in den staat hebben genaast, door

hun gebed voor den Caesar en een sterk leger ') — zooals

blijkt bij de legio fulminatrix van Marcus Aurelius — de

beste burgers zijn, juist door hun lijdzaamheid. En met Ter-

tullianus alle vroegere Apologeten. Maar deze waren bijna

allen ex-philosophen, en brachten heel wat van den griekschen

geest over in de Gemeente. Onder hun invloed maakte de

Messias plaats voor den Logos, en veel van de primitieve

„ Jenseitigkeit" — waarop de weerloosheid voor een goed deel

steunde — maakte plaats voor de grieksche verheerlijking

van de „polis." En wat er nog van overbleef werd aparte

vroomheid, bewaard voor den aparten stand der geestelijken.

De sinds den pastor van Herinas opgekomen onderscheiding

eener dubbele moraal — een gewone voor iedereen, een bizon-

dere voor de Enkratieten, monniken, geestelijken enz. —
werkte dit zeer in de hand. Wat hiervan 't gevolg was is

duidelijk. Vooreerst werd de weerloosheid, van 't acute teeken

der anti-wereldschgezindheid, besnoeid tot een apart plichtje

van geen wapenen-dragen, en daarna in het klooster gestopt.

Van een universeel levensbeginsel was het zoo geworden een

klein-kerkelijke plicht, in vele gevallen een prerogatief voor

de vadzigen. Aan den anderen kant had de grieksche levens-

leer — naar haar beste zijde een vrome toewijding aan het

l
) Feitelijk was de toestand aldus : Ie stond de heidensche soldateska

in slechten reuk, Juv Sat XVI Tac Hist IV
i

: 2e was ze sterk gehecht

aan het heidendom, A. v. Dornazewski Die Religion des römischen Hee-

res, Westdeutsche Zeitschr. Jhr XIV 1895; 3e leverde 't leger tot in de

4e eeuw en zelfs uit de hoogere rangen vele martelaars ; Ruinart

A.cta primorum martyrum sincera 1713 p 481 510 523.
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politische leven — der christelijke levensleer een wijd veld

geopend, waar zij met zegen kon werkzaam zijn in de wereld.

Maar dat zij dien zegen had betaald met de opoffering der

weerloosheid, daaraan zou de kerk nog vaak worden herinnerd.

Gelijk Jezus zijn vijanden heeft overwonnen door lijdzaam-

heid, zoo ook zijn Gemeente. Ja nog sterker : in de worsteling

van den antieken geest met dien van Christus heeft 't marty-

rium de kerk gesticht, de weerloosheid ten bloede toe. Al

heeft een christelijk athleet als Ignatius, in zijn gevoel te

staan boven de wereld van geweld, aan dit gevoel op een voor

ons wel eens onkiesche wijze lucht gegeven, zeker is het, dat

dit heroïsme van den deemoed meer heeft gedaan voor de

vestiging van het Christendom, dan de diepzinnigste specula-

ties der Gnostieken. In de overtuiging, dat de wereld aan den

duivel behoorde en dat de ark der kerk alleen ontkoming

aanbood voor 't snel naderend oordeel, ontvluchtte de gemeente de

wereld, en 't zekerste middel daartoe was haar de weerloosheid.

Maar ervarende, dat de fanatieken en de ketters 't waren, die

de breuk met de wereld absoluut wilden maken, en daartegen-

in wetende, dat het haar roeping was de wereld ten zegen te

zijn, zocht zij vast te houden, wat zij niet wilde vasthouden,

en kwam zoo tot den middenweg van in kerkelijke wetten

voor enkelen vast te leggen, wat zij niet wilde vasthouden

voor allen. *)

!) Const. Apost I 6 IV 13 VII 2 16 VIII 47 can 65 Conciliorum

Coll Reg Max can L VI.
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De Weerloosheid in de Rijkskerk.

Toen met Constantijn de Caesar behalve pontifex maxi-

mus, ook catechumeen en bisschop voor de uitwendige be-

langen der kerk was geworden, stond de kerk voor haar

zwaarste en gevaarlijkste werk: behalve te kunnen lijden

naar den wille Gods ook te kunnen heerschen naar den wille

Gods. Zij heeft toen moeten leeren prijzen wat ze vroeger

verachtte, en leeren verachten wat ze eerst had geprezen. Was
vroeger de Caesar de grootste tegenstander van den Christus

geweest — nu werd hij als de dienaar Gods, zijn overwinningen

als wonderen des hemels verheerlijkt, Theodoretus V Jt Ru-

finus XI 33 . Was vroeger 't wapendragen geschuwd — thans

werd het allen lofwaardig gekeurd door een Athanasius. ') Hadden

eerst de Apologeten gewetensvrijheid gevraagd voor de Chris-

tenen — thans deed een Q. Aurelius Symmachus het even

vergeefs voor de Heidenen. Was de Staat eerst een open-

baring van den Antichrist geweest — thans kondigde de

Staat de Zondagswet (321) af, en legde een Augustinus hem
den plicht op de weerloozen dier dagen, de martyrium-zoekende

Donatisten, te vervolgen.

Augustinus (354—430) de monarchale reformator der

christelijke vroomheid, is hier de gids. En welk een! Een

l
) Ep. ad Amunem cfr. Conc. Arel can III Conc. Xic can XY. Hefele

Conciliën Gesch. 1855 S 478 479. Pijper Gesch. der Boete en Biecht I bl 216

217. Dit teekent: dat Julianus alles deed om 't leger weer heidensch

te maken, maar dit hein mislukte.
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oorspronkelijk philosoof „op menig punt moderner dan Hegel

en Schopenhauer" (Eucken) die 't probleem der zonde theo-

centrisch zoekt op te lossen, en terwijl hij 't primitieve

Christendom in 't verkort omvat en daarbij 't Neoplatonisme

nog opneemt, dan niet komt tot een grootsch systeem van

waarheden, maar tot de waarheid — de liefde — den een-

voud-zelven van Ps 72: mihi autem adhaerere Deo bonum est.

Universeel godsman en stil mysticus en daartegenover pij nlijk-

kerkistisch ketterjager is deze geweldige, die zeide : niet te

kunnen blijven gelooven aan het Evangelie, indien de autori-

teit der katholieke kerk hem daartoe niet telkens drong; op zijn

beurt weer een autoriteit geworden, die vooral in zijn hoofdwerk :

Over den Staat Gods, een toon van verzekerdheid aanslaat,

niet meer vernomen tusschen Paulus en Luther. Hij is hier

dualist, zooals overal en altijd. Gelukzaligheid dat is zijn

eenig begeeren, en alleen liefde bereikt de gelukzaligheid.

Maar er is tweeërlei liefde, de aardsche, die zich zelf zoekt

en God veracht en de hemelsche, die God zoekt en zich zelf

veracht. Die tweeërlei liefde, getypeerd in Kain en Abel,

sticht nu tweeërlei Staat met tweeërlei deugd, want deugd

is niets dan geordende liefde, XIV 28 XV , s J2 . Daar de

broedermoorder de stichter was van den aardschen Staat is

oorlog in dezen Staat inheemsch ; daarentegen is de vrede,

het einddoel der gelukzaligheid, de sfeer waarin de hemelsche

Staat leeft, en die dus in den aardschen Staat vreemdelinge

blijft en uit 't geloof moet leven XV
5
XIX u . Ondertusschen

kan de aardsche Staat niet buiten vrede, en moet hij dien

zoeken, want gelijk er wel leven kan zijn zonder pijn, maai-

er geen pijn kan zijn zonder eenig leven, zoo bestaat er wel

een vrede zonder eenigen strijd, maar kan er geen strijd

bestaan zonder eenigen vrede. Al die strijd dus van den aardschen

Staat is om den vrede, al is deze ook zooals elke vrede op

aarde „meer een getrooste ellende dan een blijde zaligheid"

XIX
j 3 j 7 27 . Als nu die aardsche Staat door haar weerstand

een vrede verkrijgt, die echter even voorbijgaand is als die

6
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Staat zelf, dan moet ieder zich daarover verblijden en dit een

gave Gods roemen en tot de verkrijging daarvan met alle

kracht medewerken. Het oorlogen kan dus plicht zijn en die

het weigert een plichtverzaker ; het dus een zonde te noemen

is dwaasheid; ') gewoonlijk is het een recht om onrecht te

voorkomen, maar dan toch een recht, dat zijn handhaver groot

en machtig maakt — door 't onrecht der anderen ; soms zelf,

in zooverre het een oordeel Gods voltrekt, is het een soort

geluk te noemen I
21 J6 IV

15 V,
5

XVIII
s
XIX

]5 . Dus

strijd is niet het ergste, neen ongerechtigheid is het ergste,

ook al was het, dat er geen strijd uit voortkwam; zoo ook is

vrede niet het hoogste, waut ook tijgers bewaren vrede onder

elkander, maar gerechtigheid is het hoogste; en hieruit volgt

weer dat de aardsche Staat zich moet gronden op gerechtig-

heid, want een Staat zonder gerechtigheid is niets dan vrij-

buiterij in het groot IV
4
XIX 711 . Wat nu die gerechtig-

heid voorschrijft zegt in 't algemeen de Wet, in 't bizonder

God, die de fontein is der rechtvaardigheid, en hieruit volgt dat

het even dwaas is den hemelschen Staat geheel afgescheiden

te willen houden van den aardschen Staat en met enkel hei-

ligen te willen leven, als in den aardschen Staat het heil te

verwachten wat alleen de hemelsche kan schenken 1
1 ,

XVII 13
(Ep 189). Dat dit geen hersenschim is blijkt uit

het feit, dat Caesars zich reeds stelden in dienst der gerech-

tigheid 2
) zoodat de hemelsche Staat een dienaar vond in den

*) In zijn overige geschriften komt hij hier telkens op terug. Bv.

Ep 47 Hinc autem dictum est: Non resistamus malo, ne nos vindicta

delectet, quae alieno malo animum pascit; non ut correctionem homi-

num negligamus. Ep 185: Quid est autem non reddere malum pro

malo, 1 1 i s i abhorrere ab ulciscendi libidine? Ep 189 Noli existimare

neminem Deo placere posse, qui in armis bellicis militat. In his erat

sanctus David, cfr De libero arbitrio 1 5
Enchiridion 72 74 Ep 136138 etc.

2
) Bv. als inquisiteurs, cfr Ep 93: multas civitates videmus fuisse

donatistas, nunc esse catholicas . . catholicae factae sunt per legem

imperatorum. Ook in ep 185 komt hij hierop terug. Zoo heeft de
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aardschen, en ook omgekeerd dat de aardsche Staat den ge-

zegenden invloed ondervond van den hemelschen, zooals bleek

bij de inname van Rome, toen alle heidenen die toevlucht

zochten in de christelijke kerken door de barbaren werden

gespaard V 24 , 5
I

7
.

Hoe totaal verschillend van die der Bisschopskerk is hier

de waardeering van den Staat. En niet alleen bij Augustinus,

neen ook bij zijn voorganger den ex-staatsman Ambrosius
kunnen wij in zijn hoofdwerk: Over de plichten, lezen, dat

de vroomheid en gerechtigheid moet betracht worden vooreerst

jegens God, ten tweede jegens 't vaderland, ten derde jegens

de ouders en eindelijk jegens allen I
27
.Komt hij daarentegen,

naar aanleiding van de beroemde vraag: of een schipbreukeling

zich ten koste van een ander mag redden, tot absolute weer-

loosheid, dan is dit toch eigenlijk niet meer de oude weer-

loosheid, maar een consequentie van het gebod der naastenliefde

III
4

. En niet anders staat Gregorius de Groote in zijn

breedsprakige ethiek, een commentaar op Job in 35 boeken.

Neen de Staat wordt hier erkend, als staande in den dienst Gods.

Vooral is 't zijn plicht de poena medicinalis, de genezende straf over

de zonde te voltrekken. De christen, die zich hiertoe in staats-

dienst begeeft, zondigt niet tegen zijn godsdienst, neen veeleer

door zich niet in staatsdienst te begeven en in een weeke

goedmoedigheid niet te willen strijden en straffen, zou hij tegen

zijn godsdienst zondigen. Alleen, een wettige beroeping en een goede

intentie is hoofdzaak. Nooit uit wraakzucht, niet uit machts-

begeer, maar alleen om gerechtigheid te handhaven verrichte

de Staat zoo goed als de christen zijn werk. Met die intentie

mag, moet de christen zelfs in het politieke leven optreden,

Staat, die een gevolg is der zonde XIX 15 , vooral de kerk te beschermen.

Kan de Staat dat niet, dan heeft hij geen reden van bestaan, dan

moet een christen er zich tenminste niet mee inlaten; zoodat eigenlijk

de kerk er voor hem alleen is.
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mag, moet zelfs de aardsche Staat den hemelschen Staat de

behulpzame hand bieden. De weerloozen van den ouden stempel,

die met Tertullianus bleven vragen : quid est imperatori cum

ecclesia (wat heeft de keizer met de kerk te maken?), ééns

steunpilaren der kerk werden nu ketters, en de Donatisten

beleedigden heidenen zoowel als katholieken — en gaven zich

dan aan voor candidaat-martelaren. En de Manichaëers die

den oorlog en het bloeddorstige O. Testament verwierpen

werden als gevaarlijke ketters vervolgd, Aug inFaustumXXII 74 .

Het eenige teeken, dat de kerk zich haar oude ideaal nog

herinnerde, was dat zij haar speciale dienaars, den clerus, onthou-

ding van publieke ambten en bloedstorting, tot zelfs van het

jachtvermaak beval; Conc Agathense c LY Epaonense c IV.

Maar overigens begon zich de kerk, bij de verbrokkeling

en val van den Ouden Staat, op de vacante plaats te zetten,

aldus wel een zout wordende in de wereld en die humaniseerende,

maar toch ook wel veel verliezende van haar eeuwigheids-

karakter.



HOOFDSTUK VII.

De Weerloosheid in de Wereldkerk.

Nauwelijks was 't verbond van de Kerk met den Staat

gesloten, of de staat dier dagen, 't Romeinsche wereldrijk

stortte in (Roma ruit. Augustinus) ; en de kerk stond voor de

taak als wereldkerk de leiding op zich te nemen. Daartoe

heeft zij zich echter in den eersten strijd der middeleeuwen

onder de voogdij schap van den staat moeten stellen, die b.v.

voor haar 't zendingsveld ging bewerken. Eerst toen zij op

dit terrein mondig was geworden, heeft zij als katholieke

wereldkerk werkelijk dogma en kuituur, geloofsordening en

rechtsordening in één hand gehad. De kerk meende den staat

het werk uit de handen te moeten nemen, en dat zij dit ook

gedaan heeft blijkt b.v. uit de kruistochten. Om nu het gevaar

van verwereldlijking te ontgaan maakte zij grooten ernst met

ascetische strevingen als 't monnikendom, en met humanistische

als de Treuga Dei. Dat zij dit gevaar echter niet ontliep werd

haar verweten door de ketters, die zich hiertoe terugtrokken

op de oude weerloosheid, en de breuk met de wereld absoluut

eischten. Maar de wereldkerk ging op dezen eisch niet in,

evenmin als op andere dergelijke, die haar opriepen tot terugkeer

naar het apostolische Christendom. En zoo willende volharden

in een werk, dat niet meer noodig was, maakte zij zich over-

bodig en dit niet willende inzien maakte zij zich van een

zegen tot een vloek.

De kerk zou nooit de taak van den staat hebben kunnen

overnemen, indien zij niet reeds, als een staat in den staat,

gewend was geworden aan de handhaving van het recht.
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Reeds Constantijn had den clerus 't recht van arbitrage

gegeven, later uitgebreid met 't recht van intercessie en 't

asylrecht der kerken. *) En dit geestelijke recht deelde zoozeer

in den volksgunst dat het een officieële plaats kreeg in den

Codex Theodosianus (433), terwijl aan het kerkelijk

gezag in den Codex Justinianeüs (527), die zich

aanmeldde als: „onder goddelijke ingeving vervaardigd," nog

grooter macht was verleend. Met dit al had de kerk het

keizerlijk oppergezag blijven erkennen, vooral in het Oosten.

Daarentegen was de bisschop van Rome begonnen een zeer

invloedrijke binnen- en buitenlandsche politiek te gaan dnj ven,

en toen de Longobarden na het Exarchaat ook Rome-zelf

schenen te willen veroveren, was dit voor Stephanus III een

welkome gelegenheid, om den Frankischen Major Domus Pepijn

te hulp te roepen, en hem uit erkentenis voor zijn hulp te

zalven tot koning. Dit was een antecedent van verreikende

strekking. De kerk gaat feitelijk staan boven den staat; een

Samuel die koningen zalft en afzet. "Wat dit beteekende blij kt

vooral daar waar het niet gebeurde n.1. in het Oosten. Toen

daar de militairistische godsdienst van Mohammed verscheen,

bleek de kerk weerstandsloos. 't Kaïnsteeken door 't monniken-

dom den staatsdienst op 't voorhoofd gebrand was niet vergroeid

met de jaren. Een krachtige Leo de Isaurier vermocht niets,

en een Theodora zocht haar kracht bij een kerk, die onder

den invloed van hofkabalen den strijd over mono- ofdipkysi-

tisme en mono- of ditheletisme veel noodiger vond dan den

strijd tegen de Moslims. En zoo werd het vaderland van het

Christendom een te gemakkelijke buit voor den Turk. In 1453

dreven nog de monniken die lijdelijke weerloosheid tot het

uiterste door hun geroep, dat het ongeloof was zich te ver-

dedigen en in plaats van op God te vertrouwen, redding te

gaan zoeken bij de perfide Latijnen en een dapper leger.

J
) Sozomenus I 9 Chrysostomus De sacerd III Aug Ep XI VIII Ambr

De Off II
2, 29 Syn w Sardika can XII Synesius Ep 90.
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Eigenaardig dat die Oostersche kerk alleen daar tot zekeren

bloei kwam, waar zij den staat wilde helpen. Zoo in Rusland

waar de monniken tot patriotisme inspireerden en waar 't

klooster Troïza 't middelpunt der landsverdediging werd. Het

Westen daarentegen plukte dadelijk de vruchten van Stephanus'

daad, toen Karel Martel de Moslims bij Poitiers versloeg. En
toen de augustinische vereering van ambt en stand begon te

zoeken naar haar hoogste uiting, naar 't goddelijk recht der

koningen en naar zijn vorm voor die tijden 't feudaalsysteem,

verscheen Karel de Gfroote (742—814) de man, in wien

die ideëen vleesch en bloed konden worden. Maar Karel was

wel vriend, maar geen onderdaan van de kerk. Hij was haar

zendeling — maar met het zwaard in de vuist, en de bisschops-

zetels die hij stichtte waren ook militaire posten. Leo III,

door Karel met 't Exarchaat beleend, mocht hem tot keizer

kronen, maar ook zelf den leeneed van gehoorzaamheid aan Karel

afleggen, en hij zoowel als zijn eerste opvolgers dateerden hun

publieke akten naar de regeeringsjaren hunner keizers. Maar

allengs ontworstelde de kerk zich aan den staat vooral na de

overwinning op de Hohenstaufen, en moest toen naar het

wereldgezag grijpen. Want het middeleeuwsche axioma van het

corpus mysticum, die universitas der Christenheid, eischte dat

het opperbestuur in één hand zou gelegd worden, en in die

ééne hand de twee zwaarden van Lc. 22
38

. Die wereldheer-

schappij zou niet die van den keizer, den erfgenaam der

Caesaren, zooals Dan te besliste, maar die van de kerk, van

de ecclesia universalis zijn. Zoo toch besliste de doctor univer-

salis Thomas Aquinas (1227— 1274). Zijne ééne gedachte

die hij door zijn geheele leer vasthoudt — evenals een gothische

kathedraal in elk onderdeel haar gedachte verwezenlijkt —
is deze : het einddoel der geheele schepping is God, naar Wien
alle geschapen wezens heenstreven, als naar hun doel en vol-

making. Van zijn kant heeft God aan de schepping zijn

wereldplan ten grondslag gelegd, zoodat de verschillende levens-

standen bestaan door God en tot God, en moeten blijven in
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hun door God bepaalde orde. Deze eeuwige wet Gods, die

het wezen Gods zelf is, is immanent in alle dingen en bepaalt

hun waarde zoowel in 't rijk der natuur als der genade.

Zedelijkheid bestaat dus in overeenstemming met den goddelijken

wil; onzedelijkheid in afwijking daarvan. Rechtvaardigheid

wordt uitgeoefend als 't verschuldigde wordt betaald. Aan God

het verschuldigde betalen is godsdienst ; aan de ouders en het

vaderland het verschuldigde betalen is piëteit. Het doel der

positieve wet is het nut der menschelijke gemeenschap, maar

de maatstaf dier positieve wet is weer de goddelijke wet,

zoodat de eerste vereischte van een wet is, dat zij beantwoordt

aan de goddelijke wet. Deze stellingen ontmoet men telkens

in zijn hoofdwerk, de „Summa Theologiae", en hoe hij op

deze basis de verhouding van kerk en staat regelt, blijkt ons

't beste uit zijn werk „Over de Heerschappij der Vorsten"

(De Regimine Principum). De kerk is hier de door God ver-

ordineerde heerscheresse der volken, de steen van Daniel

2 31
—

45 die na alle wereldrijken vermorzeld te hebben, zelf

als eeuwig koninkrijk de gansche aarde vervult. Dit koninkrijk

is het rijk van Christus, dat alleen alle gezag bezit, maar de

uitoefening daarvan overlaat aan den wereldlijken staat, mits

deze door trouweloosheid deze waardigheid niet verbeurt, De

Reg Prin III I0
—

19 . Dus de Schepper schept in de menschen-

wereld (ook in de natuur,maar dat doet hier niet toe) zijn beeld en

daartoe gebruikt Hij als instrument de kerk, en door de kerk den

staat, en door den staat het recht met zijn oorlog, tucht en straf.

Staat, staatsdienst, recht en weerstand e. d. alles wordt erkend;

alles krijgt zelfs een absoluten rechtsgrond, daar het een basis ont-

vangt in den eeuwigen wil van God — maar trots dat alles : het

staatsgezag is secundair, afgeleid ; het zou dus de dwaasheid zelf

zijn als de kerk zich onder den staat plaatste, eerder omgekeerd :

de man van de kerk gebruike wel den staat ; allerminst begeve

hij zich in dien staatsdienst, die bloedvergieten medebrengt. *)

l
) Dit was de oude oplossing en blijft ook die der middeleeuwen,

Conc Tolet (633) can XLV Conc Gcrman I (742) can II Conc Meldense
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Dus feitelijk de kerk boven den staat. Geen andere heerschappij

dan die van God, dat is naar roomsche naieveteit, dan die

der kerk : Deo servire regnare est. Dit bleek wel 't sterkste

bij de kruistochten. De geheele wereld in de wapenen ten

dienste van het universeel-christelijke wereldrijk der kerk.

De paus, dè veldheer van zijn tijd, en zijn legaat te velde

vereenigt de aparte aanvoerders onder het opperkommando

des pausen. De geheele Christenheid één leger, voor 't ééne

rijk, dat in de eerste plaats is: kerk. Wat in de kruistochten

een feit was, werd tot leer gemaakt door de gregoriaansche

pausen. Een geweldenaar als Gregorius YII bekommerde

zich niets om ,,de machten van God verordineerd" maar

alleen om de zijne; vergelijk Rom 13 met zijn ep VIII
Ia

.

En hoe listig wist een Bonifacius YIII te doen wat hij

verkondigde in zijn bul Unam Sanctam (1302), dat er maar

één macht is, die der kerk, en 't wereldlijke zwaard er slechts

is ten behoeve der kerk, en de vorst dit slechts draagt

bij de gratie van den priester. *)

(845) XXXVII Conc Tribur can LV LV1 LVIII cfr Decretum Gratiani

causa XXIII qu YIII Isichrus Hispnl Etyinolog Lib V c VI Lib XVIII

c I Thomas Aquinas Summ Sec Secundae Qu XL. Zoo houdt de kerk

aan de theorie vast; ecclesia non sitit sanguinem — en stelde toch

den prijs van 't hemelverdienen op 't vallen in den oorlog tegen de

ongeloovigen, Grat c XXIII qu V. Zeker: ecclesia non sitit sanguinem

— de bisschoppen moesten dus thuis blijven, maar in hun plaats hun

advokaten met hun soldaten ten oorlog zenden. Zeker: ecclesia non

sitit sanguinem — maar de ecclesia kan wel iemand wegens ketterij

veroordeelen. Maar op ketterij stond de doodstraf, en ecclesia non

sitit.. dus dan zou de staat de beul van de kerk zijn! Maar de heler

is zoo goed als de steler en ecclesia . . . Welnu dan zou de staat straffen

zonder bloedstorting, b.v. door verbranding.

') Unam sanctam ecclesiam catholicam — extra quam nee salus est

nee remissio peccatorum — Uterque ergo est in potestate ecclesiae,

spiritualis scilicet gladius et materialis. Sed is quidem pro ecclesia,

ille vero ab ecclesia exercendus. Ille sacerdotis, ille manu regum et

militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis.
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Daartegenover bleef de middeleeuwsche mensch den drang

gevoelen de wereld te ontvluchten. Aan deze behoefte kwam
de kerk te gemoet door hein de kloosterpoort te openen.

Maar — zij zond hem door de andere poort weer het klooster

uit de wereld iu. Typisch treedt dit te voorschijn in de

geestelijke ridderorden: milites (equites) Templarii of fratres

militiae Templi (1119), milites hospitales S. Johannis hieroso-

lymitani (1143), equites teutonici hospites S. Mariae virginis

hierosolymitanae (1190), gladiferi (1202); meer bedekt in een

verschijnsel als de dominikaner tertiaire orde, die onder den

zachten naam : fratres et sorores de poenitentia S. Doniinici,

zich verbonden hadden de ketters uit te roeien en de wapens

nooit dan in dienst der kerk te dragen, en dan ook in

N-Italië heetten : milizia gaudente. Met hierop te wijzen is

natuurlijk het monnikenwezen geteekend noch geoordeeld;

alleen eenigszins aangegeven waarom 't monnikenwezen zijn

oogensckijnlijke roeping: de kerk voor verwereldlijking te

bewaren, niet heeft kunnen vervullen. Zelfs de poverello
d' A s s i s i, die er het dichtste bij is geweest, heeft hier gefaald

en is geëindigd met zijn apostolische idealen op te geven

voor de gregoriaansche. En die noemden wel de kloosters de

de wijkplaatsen uit de wereld, maar gebruikten ze als de

arsenalen, om vandaar uit de wereld te knechten onder de

kerk ; Deo servire regnare est

!

Niet veel beter ging het met de humanistische strevingen

der kerk. Toch zijn die niet gering te schatten. Om enkele

te noemen: zij heiligde voor die barbaarsche volken het

huwelijk; verbeterde de rechtspraak; bevorderde de instelling

van het weergeld, waarmede men de bloedwraak afkocht —
eigenaardig vergroeid in de leer der indulgenzen en van den

aflaat! — en riep door hare ridderschap van den heiligen

Lazarus de lazaretten in het aanzijn. Maar 't wijdste zocht

zij in dezen te werken door den Treuga (Treuva) Dei 1041.

Nadat reeds tallooze concilien, vooral onder invloed der Cluni-

ascenser reformatie bedacht waren geweest op handhaving van
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recht en humaniteit, bepaalde de Treuga Dei, als een van den

hemel ontvangen bevel, dat van den avond van den vierden

dag der week af voor alle Christenen, vrienden en vijanden,

naburen en vreemden, een heiligen, onschendbaren vrede zou

heersenen tot aan den tweeden dag der week, zoodat iedereen

in deze vier dagen en nachten ter ieder uur volkomen zeker-

heid zou genieten en vrij van vrees voor zijn vijanden onder

de hoede van den Godsvrede zou kunnen doen, al wat hem

paste *). Hiermede was de onafzienbare rij kerkelijke vredes-

conferenties geopend 2
).

Hoe echt-middeleeuwscli de kerk die Treuga Dei opvatte,

bleek 't best op 't concilie van Clermont, waar de paus aan de

geheele Christenheid den Treuga Dei oplegt en diezelfde Chris-

tenheid te wapen roept met de woorden: „nu moet hij die

vroeger als roover leefde, een strijder Gods worden, en wie

met broeders en bloedverwanten twistte nu in een rechtvaar-

!
) Conc Karrofense 989 can I II III Conc Lemoricense 990 Rudolf

Glaber Hist lib IV 4 5 — Sommige concilies verzekerden den vrede

aan weerlooze personen als geestelijken, vrouwen, boeren enz. Conc

Tulujense 1047 ; enkele zelfs aan dieren en planten, zoo 't Conc Narbo-

nense can XI aan den olijfboom, om zijn vredestak bij den zondvloed

en zijn olie voor 't altaar.

2
) Conc Clarmontanum 1095 can VIII Conc Lateran I 1121 can XIII

Conc Lateran II 1139 can XII Conc Lateran III 4179 cap XXI XXII

Sachsenspiegel: Hilge dage und gebundene dage die sin allen lüden to

vrede dagen gesat, dar to in jewelker weken vier dage. — Parallel

aan den Godsvrede loopt de Lan ds vrede door den staat afgekondigd.

Het eerst door Hendrik III in 1043, dan door Hendrik IV in 1084 en

1102, door Hendrik V in 1119, door Koenraad III in 1147, hierin ge-

volgd door de vorsten van Engeland, Frankrijk enz. Daar naast

steden — gewesten — en adelbonden: het Lombardische 1254, 't

Rijnverbond '1254, der Löwenbund 1379. Vredesverzekeringen werden

opgericht, vrederechters (paciarii) aangesteld. Georg van Podiebrad
stelde voor een europeesch vrederijk te stichten, bestuurd door een

gecontinueerd vredesparlement met arbitrage-rechtspraak. In 1495 werd

't R e i c h s Kammer ge richt ingesteld tot handhaving van den vrede

en in 1555 werd bij den Augsburger Godsdienstvrede voor 't laatst den

Landsvrede afgekondigd.
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digen strijd tegen de ongeloovigen strijden. Wie eindelijk als

soldenier om verachtelijk geld diende, kan nu het loon der

eeuwige zaligheid verwerven." Is het wonder, dat al spoedig

een toenmalig glossator van de canones over den Treuga Dei

er bij aanteekent, dat een bisschop, die er zich niet aan hield,

niet zondigt, wijl zij niet in de zeden en gewoonten der

menschheid waren opgenomen?

Toen de wereldkerk aldus te veel het „jenseitig" karakter

van het Christendom losliet, bleef het protest niet uit. Dit

kwam van de zijde der talrijke individualiseerde secten ').

Merkwaardig dat juist daar, waar de kerk eens haar hoogsten

bloei bereikte, ook de massale afval van haar zich 't eerst

openbaarde, nl. in Zuid-Frankrijk en ISoord-Italië. De collec-

tiefnaam dier secten is Manichaei ; verder heeten zij of naar

hun leer b.v. Apostolici, Catharen (xad-ctQoi, de reinen); of

naar hun stichter b.v. Waldensen; of naar hun verblijfplaats

b.v. Concorricii, Pauperes de Lugduno ; of naar kleedingstuk

en handwerk b.v. Sabotati = Sandaliati, Texerans (= Tisserants).

Zij verbreidden zich zóó sterk, dat Willem van Newbridge

berichtte, dat zij in Zuid- en West-Europa talrijker waren

dan de zandkorrels aan den oever der zee. Twee er van, die

der Catharen en der Waldensen, hebben bij hun pro-

testeeren tegen de wereldkerk gesteund op de weerloosheid.

De Catharen — in de elfde eeuw opkomend — leerden

een absoluut dualisme ; eeuwig was het beginsel des geestes,

zoowel als dat der materie. In de materie ligt de oorzaak

zoowel van 't physische als van 't zedelijke kwaad. Vergeving

van zonde wordt dus erlangd door zich los te rukken uit de

*) Van de literatuur noemen wij alleen: A Jundt Histoire du Pan-

theisme populaire au Moyen-age 1875, Les Amis de Dieu au 14™e

Siècle 1879 Karl Muller. Die Waldenser und ihre einselnen Gruppen

bis zum Anfang des 14 Jahrh 1886 en vooral Ign. v. Düllinger Bei-

trage zur Sektengesch. des M. A. II Th. 1890 waarheen de cijfers in

den tekst verwijzen.
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de materie — eerste stap hiertoe was zich het huwelijk te

ontzeggen — en zich door het Consolamentum in de gemeente

der Reinen te laten opnemen. Bij dit Consolamentum beloofde

de geloovige knielend geen andere spijze te nuttigen dan van

het water en van het hout (d. i. visch, olie, vegetabiliën),

noch te liegen, noch een dier te dooden ]

)
; nooit alleen te

gaan indien hij geloovig gezelschap kon hebben, nooit zonder

onderkleederen te slapen en nooit zijn geloof te verloochenen,

I S 207. Was men bevreesd weer terug te vallen in ongeloof,

dan zette men zich en Endura, d. i. men maakte zichzelf

martelaar, b.v. door zich van spijze te onthouden; zelfs aan

kinderen werd deze martelaarskroon opgezet door de ouders

I S 143. "Was dit martelaarschap soms een zedelijke plicht

voor de ,,perfecti," de gewone leden konden een verdrag

aangaan : la convenenza, waardoor men absolute vrijheid behield,

maar zich verbond op zijn sterfbed 't Consolamentum zich te laten

toe dienen om zoodoende „een goed einde te maken." — De

wereldlijke overheid nu stamde af niet van den goeden God,

maar van Satan. Doodstraf was verwerpelijk, geweld met

geweld te keeren ongeoorloofd, oorlogvoeren verdoemelijk, I

S 183 243 II S 199 323. In hoever zij hun weerloosheid in

praktijk hebben gebracht is moeielijk te zeggen, daar nog

veel hunner historie in 't duister ligt. Nadat de zachte be-

keeringsijver van den heiligen Bernard en die van Dominikus

niets hadden uitgewerkt, zoodat de kerk bespot bleef en de

„bons hommes" geëerd, en de troubadours in alle sloten

bleven zingen tegen al wat niet-provencaalsch was en uit

Rome kwam, onderdrukte Innocentius III door kruistocht en

inquisitie deze beweging, en de laatste acte dier gruwelijke

*) Zelfs niet 't lastige gezelschap; dan moesten zij hun kleederen

maar uitschudden. De eenige dieren die zij aten, visschen (die zich

volgens hen niet door coitus voortplantten !) doodden zij ook niet,

maar hingen ze levend in den rook! Dit staat op rekening der Pau-

peres de Lugduno maar geldt m i. ook van de Catharen II S 329 en

hangt voornamelijk samen met hun geloof in de zielsverhuizing II S 248.
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tragedie was de inname van het bergslot Montségur (1244).

Valdes bekeerde zich in 1173 op zijn middeleeuwsch,

ongeveer op dezelfde wijze als Franciscus van Assisi. Hij

hoorde n.1. een preek over Jezus' woord: „zoo gij wilt volmaakt

zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het den armen" en —
deed dit woord. In 1177 zond hij reeds zijn discipelen twee aan

twee uit, in navolging van Jezus en zich houdend aan diens

voorschrift Mt 10, en wel zoo letterlijk, dat zij volgens vrs 10 geen

schoenen droegen, en vandaar den naam sandaliati of sabotati kre-

gen. Dit laatste teekent : zij wilde terugkeeren tot het aposto-

lische ') Christendom. Daartoe verwierpen zij de officieele kerk

en enkele dogmen, als vagevuur en aflaat ; daartoe zonden

zij leeken-predikers uit met priesterlijke volmacht; daartoe

verboden zij liegen, zweren en dooden, en dit laatste was den

Waldensen een hoofdgebod. Derhalve geen dieren dooden, nog

minder menschen door oorlog of rechterlijk vonnis; hieruit

volgt weer de verwerping der overheid II S 143 345. Zelfs

mochten zij geen beschuldiging tegen iemand inbrengen, zoo

deze daardoor gevaar liep gedood of verminkt te worden,

II S 118 621. Hun weerloosheid steunde niet zooals die der

Catharen op philosophie, maar op bijbelteksten. Yonden de

Catharen dat geweld altijd van den boozen God kwam, waar

of hoe 't ook werd toegepast, de Waldensen gaven toe dat

het in het O. T. wel geoorloofd was geweest, maar nu door

Jezus was afgeschaft door zijn liefde-geboden, II S 71. Dat

zegt ook hun beroemde Nobla Leyczon (15e E.) die wel La

ley velha d. i. de wet van Mozes dingen als: jus gladii, eed,

huwelijk, rijkdom enz. laat toestaan, maar la novella d. i. die

van Christus diezelfde dingen absoluut laat verbieden vrs

243—259 273 368 vlg. Ook zij hadden de onderscheiding in

perfecti en gewone credentes, ook socii of amici geheeten, en

daar deze amici vaak der kerk getrouw bleven wist Innocentius

III voor hen de immuniteit van wapendienst en eedsaflegging

>) Harnack Texte u Unters II 1886 S 269—274 vergelijkt de gemeente-

inrichting der Waldensen met die der Didache.
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te verkrijgen. Toch werd reeds in 1184 door Lucius III de

eerste ban tegen hen geslingerd, die door velen is gevolgd.

Woedde dan de inquisitie te hard, dan stonden zij wel eens

op. Zoo in 1475 tegen Innocentius YIII, terwijl zij toch

tegelijkertijd Abel's geslacht willen blijven, dat niets wil

weten van doodslaan of rechten, II S 701 702. Met de Her-

vorming begon een kentering. De synode van Chanforans (1532)

besloot art X dat een Christen zich op geenerlei wijze mocht

wreken op zijn vijanden, en art XI dat een Christen wel

een overheidsambt over mede-Christenen mocht uitoefenen.

Later moesten zij uit gehechtheid aan geloof en geboortegrond

de wapens opvatten, en iemand die 't niet wist, zou 't den

dapperen mannen de la glorieuse rentree des Vaudois dans

leurs vallées (1689) niet aanzeggen, dat zij afstammelingen in

rechte lijn waren van de weerlooze Waldensen der midden-

eeuwen.

Xu moge de Cathaarsche en de Waldensische weerloosheid

onderling, en beide te samen op menig punt van een vroegere

weerloosheid verschillen, bij beiden vinden wij toch karakter-

trekken van echte weerloosheid bewaard.

Vooreerst wilden zij ernst maken met de negatieve houding

van 't Christendom tegenover de wereld. Maar de wereld

hunner dagen was de Christenheid; niet meer een geheel of

half Heidendom, maar de Kerk die met haar hiërarchie het

geheele leven zeide te hervormen tot het koninkrijk Gods.

Vandaar kreeg hun protest het karakter van anti-kerksgezind-

heid. En daar de Staat de uitvoerende macht was van de kerk

werd hun protest tegelijk anti-staatsgezindheid. Zij werden

krachtens hun beginsel voortgedreven tot uitersten, waarvan

kerk en staat gemakkelijk het verkeerde konden aanwijzen,

en die deze dus met een tamelijk gerust geweten konden on-

derdrukken. Maar dit neemt niet weg, dat zij opkwamen voor

een beginsel dat behoort bij liet oorspronkelijk Christendom

en welks loslating beteekent : verwereldlijking der kerk; en in
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die overtuiging voelden zij zich de voortzetting der Aposto-

lische kerk.

In de tweede plaats gevoelden zij terecht, dat het hier

gold stelling te nemen tegen de zonde, en erkenden zij het

recht maar ook den plicht van 't individualisme. Maar hoe

gebrekkig bleek hier hun psychologie! Voor 't raadsel der

zonde grepen zij (vooral de Catharen) naar de oude, reeds

door Augustinus verworpen oplossing der Manichaëen, dat in

de materie de zonde woonde, terwijl voorts de onchristelijke

leer der zielsverhuizing hen verder van den weg afbracht.

Onder hun individualisme schoven zij (vooral de Waldensen)

niet als basis het leven uit het geloof van een Paulus, maar

de oude dwaling van het leven naar de wet, zij 't dan ook

naar de wet van Christus. En daar dit individualisme beden-

kelijk ging gelijken op een min of meer christelijk gekleurde

anarchie, kon zich de hiërarchie nog wel geroepen voelen

dit individualisme te bestrijden, al was 't met minder kracht

dan 't Manichaeisme. Toch is het duidelijk dat ook hier, al

was H in zeer onvoldoenden vorm een deel der christelijke

levensleer werd heieden, die door de Wereldkerk te veel werd

verloochend.

Geestelijk recht tusschen kerk en ketters hadden de middel-

eeuwsche mystieken kunnen spreken. Zij hadden oog voor 't

jenseitige van 't Christendom en voor den plicht van 't indi-

vidualisme. En enkelen onder hen b.v. een Tauler hebben

in dezen wel iets gedaan. "Waarom niet meer ? Omdat voor hen

b.v. voor een heiligen Bernard, deemoed, humilitas, de hoofd-

deugd was, en zij daardoor onder alles hun eerbied voor de

autoriteit behielden, ook daar waar zij in hun hart 't verwe-

reldlijken der kerk niet konden billijken. De idealen van

een Joachim van Floris (± 1202) den profeet van Italië, die

terugwees naar 't apostolische Christendom hebben zij misschien

meer gedeeld dan zij zeiden — maar toen de kerk hem losliet,

zwegen zij uit deemoed.
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Met dit alles is niet gezegd dat de weerloosheid als stemming

aan de rniddeleeuwsche kerk ten eenenmale ontbrak. Gemak-

kelijk te vermeerderen zijn voorvallen als deze : Odo, de tweede

abt van Clugny, zou eens een klooster reformeeren; gehoord

hebbende, dat de monniken hem den toegang zouden weigeren,

komt hij met een troep soldaten voor 't klooster — maar

moet na drie dagen aftrekken; daarna komt hij terug, geheel

alleen, op een ezel — en de monniken willigen den ootmoedigen

priester in, wat zij den weerbaren hiërarch hadden geweigerd.

Maar — deze voorvallen bleven voorvallen. Zij hervormden

niet de levensleer dier naïeve middeleeuwsche menschen, die

zich niet bewust waren van oneerlijkheid, al speelden zij wel

eens wat kinderlijk met beginselen.



HOOFDSTUK VII.

De Weerloosheid in den Nieuwen Tijd.

Wagen wij het den Nieuwen Tijd — die eigenlijk alleen

oude problemen en oplossingen op nieuw aan de orde stelde —
met een enkelen trek te teekenen, dan kunnen wij zeggen,

dat hij gewerkt heeft naar drieërlei beginselen, n.1. naar die

van Ie het conservatisme, 2e de kritiek, 3e de reconstructie,

en dat hij zoodoende is gekomen tot tweërlei resultaat, n.1.

ten eerste, tot seculariseering van het geestelijke en ten twee-

de tot spiritualiseering van het wereldlijke.

Tot dit werk maakten zich twee machten op: vooreerst de

kerk, die aan 't geestelijke den voorrang blijft toekennen,

ten tweede de kuituur, die dit niet doet.

De kerk van Rome werkt dan alleen in het belang van het

conservatisme, al is het onder moderne manieren.

De Reformatie is ook in haar begin zuiver conservatisme,

maar komt, door haar inzicht dat het geestelijke niet kan

stilstaan, tot kritiek, die moet uitmaken wat te behouden is

en wat niet. Maar door haar zedelijken ernst komt zij, door

een wereldontwrichtende kritiek heen, tot reconstructie. Het

oude leerstuk van de rechtvaardigmaking uit het geloof her-

nieuwend, komt zij tot deze conclusiën : vooreerst, de waarde des

menschen hangt af van zijn zedelij k-godsdienstigen zin, welke zich

in de tweede plaats zal uiten in een arbeidsleven naar Gods wil en

tot Gods eer, terwijl dan eindelijk 't voorwerp van dien arbeid er

weinig toe of af doet, daar niet de arbeid-zelf, maar de zin waarin

gearbeid wordt, veredelt en verheft. Zoo bereikte zij principieel

het gewenschte resultaat van seculariseering van het geestelijke

en spiritualiseering van het wereldlijke, zoodat Luther zich
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terecht kon beroemen : èn den Bijbel uit de kerk onder het

volk, èn de overheid onder de hiërarchie uit tot de haar door

God toegekende eere gebracht te hebben. Alleen wat zij prin-

cipieel bereikte, behield zij niet effectief. Zij schoot n.1. te

kort in de verwerkelijking van haar prediking van het koninkrijk

Gods, zoowel in eigen kring, als ook daarbuiten.

In eigen kring bleek haar zwakheid uit voortdurend getwist

en ontijdige triumfen, en tevergeefs trachtte zij die zwakheid

te verbergen door of te gaan steunen op een haar beschermende

overheid, of zelve als een soort overheid op te treden en door

uiterlijke kracht te doen vergeten, dat zij innerlijke miste.

Veeleer wettigde dit eenigszins het protest der ketters, die

ook in den Nieuwen Tijd der kerk hare wereldsche manieren

verweten, en als naar een weg ter bekeering terugwezen naar

de oude weerloosheid, die dan ook met nieuwen ijver werd

beleden en beoefend.

Maar vooral buiten 't eigen terrein der kerk bleek de

Reformatie te zwak, de door haar ontbonden machten met

kracht te besturen of in liefde te dienen. Dit trachtte nu de

kuituur te doen. Reeds dadelijk op den drempel dezer periode

komt deze ons te gemoet in de gedaante van het Humanisme.
Het Humanisme, dat wel de beteekenis van het geestelijk

beginsel erkent, al ontkent het ook beslist zijn prioriteit, is

vooral sterk door een frissche kritiek en door een groote

bewondering voor de Antieke. Met zijn machtige kritiek

ruimde het wel al 't versletene en ruïneuze op, doch toen het

aan reconstructie zou beginnen, bleek het zedelijk te zwak,

te onrijp daartoe, en moest het dit werk overgeven aan de

met hem groot geworden Reformatie. Maar toen ook deze

hierin te kort schoot, trad naast de kerk de kuituur meer

op als leidsvrouw der volkeren. Toen, na haar korte victorie,

de kerk al meer en meer levensterreinen onbezet liet, trachtte

de kuituur zich die te naasten, om al machtiger en universeeler

het geheele leven te vormen naar het humanistische ideaal.

En dit ontleende — gelijk wij reeds zagen — veel van zijn
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trekken aan de Antieke. De schoonheid nu en heerlijkheid

van het Antieke leven bestond hierin, dat het in deze natuur-

lijke wereld zijn ideaal zocht te bereiken. Daartoe verhief het

na het inzicht (aogsm), het mannelijk handelen (avd^eia)

tot hoofddeugd, en deze deugd, zooals iedere deugd, komt in

de eerste plaats den staat (nólig) ten goede. De Polis heeft

recht op de levenslange liefde en toewijding van hen, die zij

opvoedt tot alle deugd. De niensch zij in de eerste plaats een

politisch wezen, en zijn voornaamste bezigheden: een leven

voor de wetenschap en een werken ten algemeenen nutte,

moeten een politisch karakter dragen. Deze antieke levensleer

werd nu door het Humanisme weder in eigen heerlijkheid

hersteld, in tegenstelling met de manier der middeleeuwen,

die een vertaalden Aristoteles alleen hadden gebruikt ter

bevestiging van eigen levensleer. Alleen, bij dit alles wilde

het Humanisme toch ook de christelijke levensleer min of

meer beslist handhaven. Zoodoende komt er in de levensleer

der kuituur een dubbele strooming; de ééne zocht haar levens-

ideaal te verwerkelijken in deze natuurlijke wereld, de andere

kan het zoeken van een andere wereld niet opgeven. Vandaar

een voortdurende strijd in het leven der kuituur. "Wij kennen

al de krasse contrasten van dit leven, dat ons tot midden in

onzen tijd leidt. Het is ongetwijfeld en natuurlijk heterodox,

en wil toch even vast en zeker christelijk blijven heeten. Het

zoekt niet meer vorm of inhoud alleen, maar het wezen der

dingen, èn bestudeert daarom vorm en inhoud nauwkeuriger

dan ooit. Alleen opereerend met het subject, om door eerlijke

diepten van onderzoek heen te komen tot de groote éénheid

van realiteit en ideaal, tot het universeele, normale humani-

teitsleven, loopt het voortdurend gevaar niets te bereiken dan

een atomistisch, phenomenenleven, waarin meer twijfel dan

zekerheid is. Praktisch zoowel als theoretisch zoekt dan ook

de kuituur een nieuwe basis voor den staat. Het recht der

overheid wordt staande gehouden, maar sinds den paus de

wijding er toe was ontnomen, putten de vorsten hun wijsheid
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niet meer uit de pauselijke bullen, maar uit Macchiavelli's

Principe. Frans I maakt de staatsbelangen geheel los van de

kerkelijke, en zelfs de conservatieve Karel V zoogoed als de

Paus-zelf is op dit punt niet meer orthodox, terwijl door

Hendrik IV het nationaliteitsbeginsel sterk op den voorgrond

wordt gezet. Een Willem III en Gustaaf Adolf mochten de

geestelijke belangen in hun politiek laten medespreken, Lodewijk

XIV volgde alleen zijn egoïsme. De deelingen van Polen

door vorsten en vrienden der nieuwe philosophie bewezen, hoe

weinig recht en zedelijkheid meespraken in de politiek. En
mochten al door Penn in de Nieuwe "Wereld frisschere ver-

houdingen in het leven zijn geroepen, die na de Revolutie

ook in Europa de hoop op edeler politiek leven verlevendigden,

de politieke schanddaden onzer laatste jaren hebben die hoop

weer verjaagd. — Theoretisch zoekt de kuituur na aan het

kanonieke recht den rug te hebben gewend, een basis voor

den staat in het natuurrecht, door voorgangers en navolgers

van onzen Hugo Grrotius (1583— 1654) *) ijverig verkondigd.

Door de Revolutie heeft men wel leeren schrikken voor de

uiterste consequentiën dezer leer, en wel zoekt de nieuwe

rechtsphilosophie, die de eenzijdigheid van het rationalisme heeft

leeren inzien, naar een vasteren basis voor den staat, dan het

natuurrecht geeft, maar wij zijn nog verre van een gewenschte

eenstemmigheid, terwijl ondertusschen in de praktijk de ver-

1) In zijn beroemd werk: De Jure Belli ac Pacis. Hier, waar hij

Openbaring en Rede, telkens naast elkander stelt, ziet men dat de

kuituur in hare heroën — want hetzelfde treft ons bij Spinoza e. a. —
niet zoo vijandig stond tegenover de openbaring, als later wel in haar

epigonen. Dit wordt m. i. te vaak voorbijgezien. B.v. in zijn beroemde

definitie van 't natuurrecht: jus naturale est dictatum rectae ratiois,

etc. Lib I C I § 10, zegt hij uitdrukkelijk, dat God, als de auteur der

natuur, hier dus eigenlijk gebiedt of verbiedt: „ac consequenter ab

auctore naturae Deo talem actum aut vetari, aut praecipi." Zoo ook,

waar hij in Lib I C II bespreekt, of en zoo ja, welke oorlog geoorloofd

is, beroept hij zich telkens op de Heilige Schrift als autoriteit.
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ouderde, rationalistische rechtsphilosophie nog wordt gehuldigd.

Niet te verwonderen is het, dat dan ook op de kultuurleer

omtrent den staat het protest niet heeft ontbroken. En dit

protest schreef ook in zijn vaandel : de weerloosheid. Deze

weerloosheid — die wij ter onderscheiding van de kerkelijke

de humanistische weerloosheid willen noemen — heeft een

positieve en negatieve zijde; positief werkt zij in 't belang

van de humaniteit en den vrede ; negatief noemt zij zich

anti-staatsgezind; terwijl zij die beide zijden verbindt in haar

ideaal van een algemeene broederschap aller menschen.

Als wij nu in dit moeilijk hoofdstuk kerkleer en kerkelijke

weerloosheid aan den éénen, en kultuurleer en humanistische

weerloosheid aan den anderen kant scherp tegenover elkaar

zetten, dan zijn wij ons wel bewust der historie wat geweld

aan te doen — daar juist in deze periode kerk- en kultuurleer

elkaar telkens kruisen — maar durven wij dit toch wel te

doen, in 't belang eener eerlijke uiteenzetting der kwestie.

A. De Weerloosheid en de Kerk.

De Roomsche kerk — want zóó en niet de Katholieke,

moet de oude kerk heeten, sinds zij 't beste van haar religieuse

diepte, zedelijke energie en beschaving aan de Reformatie

heeft moeten afstaan — bleef in hoofdzaak de oude leer van

de twee zwaarden handhaven, ja trok daarvan de laatste con-

sequentiën. Het geestelijke zwaard berust bij den Paus-alleen,

sinds de Jesuiten — pauselij ker dan de Paus-zelf — te

Trcnte op de zitting van 4 Dec. 1563 doordreven, dat te Rome
de goedkeuring moest gehecht worden aan de door het concilie

genomen besluiten — waarvan natuurlijk de onfeilbaarheids-

verklaring van den Paus 1870 slechts het laatste woord is.

En het wereldlijke zwaard mocht de overheid wel voeren,
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maar dan toch in de eerste plaats om de kerk te beschermen,

Tridentinum § 517 534, terwijl dan ook de Catechismus

Romanus opkomt tegen hen die meenen dat woorden als 't

zesde gebod en 3It 5 39 oorlog en strafrecht zouden verbieden

§ 628 631. Ondertusschen blijft de Roomsche kerk vrijstelling

van krijgsdienst vragen en verkrijgen voor hare geestelijken —
en tegelijk vragen (en niet verkrijgen) de wereldlijke heer-

schappij van den paus, iets wat met het eerste natuurlijk

in onverzoenlijke contradictie staat.

De Anglicaansche kerk werd voor alles een nationale

en een staatskerk. Geboren uit den strijd om Engeland van

't pauselijke juk, dat Innocentius III zoo smadelijk koning

Jan had opgelegd, te bevrijden, en in dien strijd steeds aan-

gevoerd en ter overwinning geleid door den staat, werd zij

onder Hendrik VIII de nationale staatskerk, die echter in de

leer tamelijk wel roomsch bleef. Elisabeth gaf de onder Eduard

VI aangevangen reformatie van leer en cultus, kracht van

wet, door in 1571 de 39 artikelen tot staatswet te verheffen.

Art. XXXYII bleef daarin zoowel in kerkelijke als in wereld-

lijke zaken aan de koninklijke overheid het opperbestuur

toekennen. De koningin was geheel op de plaats van den paus

gekomen. Staat en kerk dekten elkaar volkomen; alle staats-

burgers waren leden van de kerk; de dienaren der kerk

staatsdienaars; het opperhoofd van kerk en staat was één.

Vandaar dat ook de kerk volkomen onderwerping aan den

staat predikte. Cranmer had reeds in 1547 onder Eduard VI

met zijn volle autoriteit verkondigd „dat het de roeping van

Gods volk was der overheid te gehoorzamen, al bestond die

ook uit goddelooze boosdoeners, en in geen geval haar te

wederstaan." *) Deze leer van de non-resistance — welke

») Cfr. Mackintosh Hist. of the Revolution 1834 I p. 303 vlg. Deze

leer was toen en later Avijd verbreid. Zoo ook in het naar ik meen
zeldzame boekje — in mijn bezit — : Discours chrestien, qu'il n'est
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hoogkerkelijke weerloosheid, zooals ieder ziet, lijnrecht ingaat

tegen de gewone weerloosheid — deze leer van absolute,

passieve gehoorzaamheid aan den staat werd door de kerk

ijverig gepredikt en door den staat gaarne gehoord. Op deze

leer der non-resistance bouwden Karel I en Jacob II de

verwachting, dat zij hunne despotische en roomsche sympathiën

zouden kunnen verwerkelijken. ') Hun val was dan ook die

der absolute staatskerk met haar leer van non-resistance. En
is zij na de „glorious revolution" niet meer geheel en al op

haar oude plaats gekomen, zij is toch — al is het door menige

parlementsacte besnoeid in haar alleenheerschappij — weer

geworden en gebleven : de protestantsche, episcopale staatskerk

van Engeland, wier karakter men voldoende kent, als men

bij beurten den nadruk legt op deze hare omschrijvingen.

Luther kon zich beroemen: sinds de tijden der Apostelen

heeft geen doctor of scribent, geen theoloog of jurist zoo

heerlijk en klaarlijk de gewetens der wereldlijke standen

bevestigd, onderricht en getroost, als ik gedaan heb door

wonderbare genade Gods. Dit weet ik heel zeker, daar toch

ook S. Augustinus en Ambrosius, die in dit stuk nog de

besten zijn, mij hierin niet evenaren.

Reeds in zijn beroemde brochure: Aan den christelijken

adel der Duitsche natie (1520) verweet hij den Romanisten,

dat van de drie muren, waarachter zij zich tegen elke refor-

matie verschansten, de eerste was: dat de geestelijke overheid

staat boven de wereldlijke. Op grond van de algemeene pries-

terschap der geloovigen werpt hij dezen papieren muur om : daar

wereldlijke overheid een lid is van het christelijke lichaam, en

permis ny loisible a vn svbiect, pour quelque cause et raison que

ce soit, de se Liguer, bander, et rebelier contre son Roy. Par P. C. P.

Paris 1606. Bv. p. 29: „Je dis donc qu'il n'y a point de Paradis pour

ceux qui sont contre Ie Roy." Ik zou den schrijver voor een volgeling

van Bodinus (1530—1596) willen houden, die 't zelfde geleerd had.

') Cfr. Onno Klopp. Der Fall des Hauses Stuart. 1875—1881 1 S 26.
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dus, hoewel ze „ein leibliches "Werk hat, doch geistlichen

Standes ist." Intusschen eischt hij in zijn Sermoen over den

ban (1520) gehoorzaamheid jegens geestelijke zoowel als

jegens wereldlijke overheid: zoo deemoedig, als ik mij gedraag,

indien God mij een ziekte zendt, even deemoedig moet ik mij

jegens een booze overheid gedragen, die dezelfde mij ook

zendt. Toen dus de Zwickauer profeten zeiden, dat het innerlijk

werk der reformatie nu ook een uiterlijk moest worden, en

het koninkrijk Gods nu in de plaats moest komen van alle

aardsche overheid, kon Luther hen in zijn bekende Acht

Sermoenen (1522) terugroepen tot de gehoorzaamheid aan de

overheid, zonder daardoor — zooals hem veel verweten is —
een reactionair te worden, daar hij op dit punt zich steeds is

gelijk gebleven. En deze verdediger der overheid is een door

Paus en keizer veroordeeld, gebannen man? Gehoorzaamt hij

dan zelf zijne overheid niet?

Hierop geeft hij antwoord in zijn uitgewerkte preek : Over

de wereldlijke overheid, in hoeverre men haar heeft te ge-

hoorzamen (1523). Vooreerst de overheid is een ordening

Gods, gelijk blijkt uit Rom 13 en 1 Petr 2
13

. Haar met

Mt 5 39 of Jes 2
4

te willen afschaffen, zooals de Anabaptisten

doen, is even dwaas als Mt 5 39 met de Komanisten alleen op

de „volkomenen" te laten slaan. Neen zulke woorden zijn voor

ieder — die in het koninkrijk Gods is. Maar daar de wereld

nog niet is geworden het koninkrijk Gods, moet de overheid

daar wet en zwaard handhaven, en doet in dit werk „ein

Gottesdienst." Ten tweede: moet de overheid op 't wereldlijk

terrein blijven, en mag nooit de gewetens dwingen. Ketterij

mag men niet met geweld weren, dat is een geestelijk ding,

dat kan men niet met ijzer verhouwen, met vuur verbranden,

in water verdrinken. Wel moeten de Christenen geweld

kunnen lijden van hun vorsten. Die zijn nu eenmaal gewoon-

lijk de grootste gekken en ergste schurken (Buben) op aarde.

Trouwens — de wereld is te boos en niet waard, dat ze veel

verstandige en vrome vorsten zou hebben. Kikvorschen moeten
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ooievaars hebben. Maar ze mogen dan ook alleen 't aardsche

richten Ps 115 16 - Lucifer mag niet naast God gaan zitten.

Ten derde: moet de overheid op zichzelf toezien en zichzelf

opvoeden voor haar goddelijk beroep. — Luther bleef dus

zichzelf getrouw toen hij in 1525, de boeren, die zich op hem

beroepen hadden, vermaande tot gehoorzaamheid, en de heeren

aanbeval het geschil door arbitrage te slechten. Maar de

boeren luisterden liever naar „Münzer met het zwaard

Gideons" (zooals hij zichzelf noemde), dan naar Luther,

en een zondvloed van gruwelen overstroomde het land.

Toen werd het voor Luther niet alleen een daad van zelf-

verweer, maar ook van barmhartigheid, dat hij in zijn boekje

„Tegen de moordzuchtige en roofzieke benden der boeren" hen

losliet, en aan de vorsten zei, dat ze nu beter met bloedver-

gieten dan met bidden den hemel konden verdienen. En toen

men hem hierover hard viel wist hij zich best te verdedigen

in zijn „Zendbrief over het harde boekje tegen de boeren."

Evenzoo beantwoordde hij de hem door den krijgsoverste

Assa von Kram gedane vraag: of krijgslieden ook in godzaligen

stand kunnen verkeeren, beslist bevestigend, 't Was er precies

mee gesteld als met 't huwelijk; het huwelijk is kostelijk en

goddelijk, toch zit er menige schurk in. Zoo is het ook met

den krijgsmansstand, 't Schijnt nu wel niet dat worgen en

rooven een liefdewerk is, en daarom denkt de eenvoudige dat

't niet christelijk is, en niet passend voor een christen, maar

toch is het een liefdewerk. Maar ook hier de grenzen in 't

oog houden, en van den oorlog niet maken wat hij niet is.

Ackerwerk soll nahren, Kriegswerk soll icehren. Toch heeft

Luther wel gevoeld dat die eerbied voor de overheid te ver

kon gaan. In zijn brochure: Twee keizerlijke, afschuwwekkende

geboden (1524) klaagt hij, dat de Turk tienmaal beter en

vromer is, dan zijne vorsten, en bidt hij dat God hem er

van verlosse. Maar ondertusschen hij gevoelt toch ook wel

eens, dat het met bidden alleen niet gaat, en vaart dan uit:

„wir Deutsche sind Esel allerwegen und werden bleiben.
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Da legen wir die Hande in den Schoss und warten zu! zu!

zu ! ob uns etwa der liebe Gott vom Himmel helfen wolle" —
maar daar blijft het dan ook bij. ') En zoo zijn heden de

Lutherschen nog. Ze mogen al eens vinden dat de overheid

wat eigenmachtig is, er behoeft maar een Fahnenweihe of

Kaisersgeburtstag te komen, of de echt-luthersche eerbied voor

de overheid viert weer hoogtijd. — Ook blijkt die uit hun

symbolen. Zoo de confessio Augustana die 't recht der over-

heid ten volle erkennende, en de Anabaptisten veroordeelende,

zegt dat de geestelijke overheid evenmin de wereldlijke in den

weg staat, als de muziek dit doet art XYI XXVI XXVIII.

Evenzoo de Apologia confessionis XVI. De Catechismus major

waarschuwt tegen dien heimelijken en oproerigen duivel, die

der overheid de kroon ontneemt, IV pars 61, en de Formula

Concordiae verwerpt eveneens de dwaling dat 't ambt der

overheid Gode niet welgevallig zou zijn, art XII.

Calvijn (1509— 1564) — Zwingli komt ter sprake bij de

Anabaptisten — was veel meer staatsman dan Luther, en

heeft dit nog meer door zijn optreden te Genève getoond, dan

door zijn geschriften. Hoewel zijn leer omtrent de overheid

ook helder is en zeker gaat. Van zijn Institutie handelt alleen

het laatste hoofdstuk over de overheid, maar hoe rijk van

inhoud is dat ééne hoofdstuk, IV xx ! Vooreerst verklaart hij

de ware beteekenis der overheid, tegenover hare aanbidders

zoowel als haar verachters. (Judaica illa vanitas !) Deze is : in

de eerste plaats kerk en godsdienst te beschermen, en dan de

maatschappij in haar verschillende ordeningen bijeen te houden,

het recht te handhaven en 't onrecht te straffen. Tegenover

hen die anarchie willen, als door de H. Schrift aanbevolen,

J
) Behalve bij Val. Weigel (+ 1588) die de wet van Justinianus

geheel wilde doen wijken voor die van Christus, die overheid, dood-

straf, oorlog, huwelijk en handel wilde afschaffen — maar die dit

alleen op papier wilde, en op papier dat pas ontdekt werd, nadat de

schrijver met den faam van een orthodoxen Lutheraan was gestorven.
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wijst hij op Jes 49
23 , waar de koningen de voedsterheeren

der kerk worden genoemd. Overigens dweept hij niet zoo met

het koningschap, en vindt meer voor een aristocratische re-

publiek te zeggen. Derhalve heeft een christen zijn overheid

te gehoorzamen, voor haar belasting op te brengen, de wapenen

te dragen, en in alle zaken eerbied te bewijzen. Mt 5 39

beveelt dus niet de overheid te weerstaan, maar geduld en lijd-

zaamheid te oefenen. Ook jegens een tyrannieke overheid. Ook

jegens haar heeft de onderdaan niets te doen dan gehoorzamen

en verdragen, want de wraak zoowel als de verbetering is des

Heeren. Dit geldt echter alleen den enkele. Zijn er n.1. volks-

magistraten (populares magistratus), zooals de Spartaansche

Ephoren of de Romeinsche Volkstribunen waren, dan kunnen,

ja moeten deze tegen de officieele, tyrannieke overheid zich

in 't belang des volks verzetten. Mocht ook de overheid bevelen

geven, die tegen Gods bevelen ingaan, dan is ongehoorzaam-

heid plicht (Dan 6), dan moet men Gode meer gehoorzamen

dan de menschen. — Zoo ook spreken de gereformeerde

symbolen. De Confessio Fidei Gallicana (1566 — confession

de foy van 1561) zegt dat God der overheid het zwaard in

handen heeft gegeven, om niet alleen de overtredingen te

straffen begaan tegen de tweede tafel, maar ook die begaan

tegen de eerste tafel van den Dekaloog, en verwerpt elke

ontkenning van het gezag der overheid, art XXXIX XL.

Ook de Confessio Scoticana I en II (1581) noemt het een

plicht der overheid alle superstitie en idololatrie te onder-

drukken, XXIY. Onze Confessio Belgica zegt, dat God om
der zonde wil de overheid heeft ingesteld, niet alleen om acht

te nemen en te waken over de Politie, maar ook de hand te

houden aan den heiligen kerkedienst, en alle afgoderij en

valschen godsdienst te weren en uit te roeien, eischt dus van

iedereen gehoorzaamheid aan de overheid en verwerpt de

oproersprediking der Anabaptisten, art XXXVI. Evenzoo de

Confessio Helvetica posterior, cap XXX.
De Gereformeerden zijn 't er dus allen over eens, dat de
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overheid van Gods wege het zwaard draagt ter beteugeling

en bestraffing der boozen en ter bescherming der goeden, zoo-

dat in den dienst der overheid het zwaard te dragen een

recht goddelijk beroep is.

Op twee punten is verschil mogelijk, ten eerste over de

vraag: hoe ver het recht van opstand gaat, en ten tweede

over de vraag: of de staat allèèn de tweede tafel of ook de

eerste tafel van den Dekaloog heeft te handhaven.

Wat de eerste vraag betreft: de minsten zijn meegegaan

met Philippe de Mornay, die met het oog op Hendrik IV
zeide: „wie onzen koning dient, dient God." Daarentegen

konden onze Staten, die als volksmagistraat Filips II afzwoer,

en Willem III, die ter bescherming van 't Protestantisme zijn

schoonvader van den Engelschen troon joeg, zich beroepen

op Hubert Languet, die na de Bloedbruiloft 't recht van

weerstand tegen een tyrannieke overheid geleerd had in de

stelling: „wij zullen ons door den koning laten beheerschen,

als hij zich door de wet laat beheerschen", en daarbij rekenen

op de sympathie der meeste Gereformeerden. Ontegenzeggelijk

heeft dit weerbare, gereformeerde protestantisme zich in de

gevaarlijkste bressen geplaatst tégen Rome en 't despotisme, vóór

de vrijheid van den christenmensch. Ook in de Nieuwe Wereld

heeft het veel gedaan voor de consolideering der chaotische

toestanden, terwijl het nog zal blijken, dat het ook Zuid-Afrika

ten zegen zal zijn.

Wat het tweede punt betreft: ten onzent was de gerefor-

meerde kerk geen staatskerk, maar alleen de heerschende

kerk. De overheid achtte het haar taak de Gereformeerde

Religie te handhaven, en de geboden der eerste tafel van den

Dekaloog uit te voeren. Zoo vaardigde zij plakkaten uit tegen

de secten, al werden die niet bizonder streng gehandhaafd

en gaf hare ordonnantiën op de Sabbatsviering en het zweren.

Daartegenover handhaafde de kerk haar vrijheid op eigen

terrein, en wilde niets weten van staatsbemoeiing met de

inwendige aangelegenheden der kerk. Dit gaf voortdurend
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aanleiding tot geschillen die dan werden bijgelegd, maar nooit

principieel opgelost, zoodat de verhouding van kerk en staat

tusschen 1573 en 1795 feitelijk was een toestand van compromis 1

).

Voor onzen tijd schijnt art. XXXVI, dat nl. de overheid het

zwaard ook draagt tot wering en uitroeiing der ketterij, hope-

loos geantiqueerd. De voormannen onzer Neo-Gereformeerden

erkennen dit dan ook, en hebben tegen dit artikel hun gra-

vamen. Zij pleiten voor de vrije kerk in den vrijen staat, een

beginsel wel meer van Independenten dan van Gereformeerden

huize, maar dat m.i. voor zich de toekomst heeft, al is het

dan niet zuiver gereformeerd.

Onze Confessioneelen daarentegen 2
) handhaven art. XXXVI,

en dat niet zoo zeer omdat zij reeds in onderdeden hebben

uitgemaakt, hoe de staat zich in dezen van haar taak moet

kwijten, als wel omdat zij ons karakter als protcstantsche

natie niet willen prijsgeven, en dit hen onmogelijk schijnt,

indien niet de overheid partij kiest voor de Gereformeerde Kerk.

Dat hier gevaar schuilt voor „Principienreiterei" is duide-

lijk, terwijl het een vraag blijft of ons karakter van protestantsche

natie — iets waarvoor 't meerendeel der hervormden ook met

ijver opkomt — nu juist afhangt van de handhaving van

art. XXXVI.

De Anabaptisten moesten juist van de Gereformeerden

vreezen, dat deze met hun staatsmansmanieren de grens tusschen

koninkrijk Gods en wereld zouden uitwisschen, en van de

kerk niets zouden maken dan een stuk wereld, wat religieus

bijgekleurd. Dus juist van Zwingli (1484— 1531) eischten zij,

naar deze ons verhaalt, „ein kilchen zu versammeln, die one

sünd war," en zij verweten hem bij het tweede godsdienst-

!) Cfr. H. G. Kleijn Algemeen kerk- en Plaatselijke Gemeente 1888

bl. 180 186 471 186.

2
) Cfr. Ph. J. Hoedemaker Bijeengebracht 1900. De artikelen tegen

A. Kuyper over art. XXXVI.
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gesprek te Zürich, toen hij de einduitspraak aan den raad over-

liet : de overheid had hier niets te oordeelen, de Geest Gods

oordeelde. Scheiding tusschen 't wereldlijke en geestelijke

wilden zij niet alleen, maar absolute tegenstelling; of 't een

of 't ander. En om dien eisch als een eisch des Evangelies

te laten zien, gebruikten zij de weerloosheid. *) De weerloos-

heid werd evengoed als de bejaarddoop een caracteristicum van

hun leer, zoodat zij evenzeer genoemd werden en zich noemden :

"Weerlooze als : Doopsgezinde christenen. Reeds hun eerste

symbool (von Schlatten am Rande 1527) zegt art VII: „Das

schwert ist ein gottesordenung ausserhalb der volkomenhait

Christi ... In der volkomenhait Christi aber wirt der ban

gebraucht allein" ; dus een christen mag geen zwaard dragen,

noch tot zelfverweer, noch als krijgsknecht, noch als overheid.

Toch gaf ditzelfde artikel reeds dadelijk aanleiding tot scheuring

onder de broederen, en spoedig stond de partij der Stabler

(ein Christ soll ain Stab sich genuegen lassen) of Klain-Hauffler

tegenover die der Schwertler. De eersten waren dan de volstrekt-

weerloozen die ook bezwaar hadden „blutsteuer (zu) geben

und helffen damit zum krieg und bluetvergiessen," de laatsten

waren dan de betrekkelijk-weerloozen, die erkenden dat „Chris-

tus ein Burger zu Capernaum gewezen sey" en dat dus

een christen zich niet buiten de wereld mocht sluiten. Yoor

de eersten was de weerloosheid het onfeilbare middel dat hen

in eens uit kerk en maatschappij, i. e. w. uit de wereld, over-

zette in het koninkrijk Gods; voor de laatsten een voortdurende

vermaning, dat lijdzaamheid het groote werk van den christen

was. En dit verschil is onder hen blijven bestaan ook nog

*) Joh. Dyserinck. De weerloosheid volgens de Doopsgezinden. Gids

1890 I. Bij de daar genoemde literatuur nog: R. Xitsche Gesch. d. "Wieder-

tiiufer i. d. Schweiz 1885. E. Egli Die Züricher Wiedertaufer 1878,

idem Aktensammlung zur Gesch. der Zür. Reformation 1880. Josef

Beek Die Geschichtsbücher der Wiedertaufer in Oesterreich-Ungarn

1883.
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lang nadat ze zich reeds uit Zwitserland over de geheele

wereld verbreid hadden, of liever hadden moeten verbreiden,

vervolgd als ze werden van alle kanten. Twee dingen nu zijn

hier merkwaardig. Vooreerst dat Henno Simons(1496— 1561)

wel beslist de weerloosheid geleerd heeft, maar nooit de vol-

strekte; ten tweede dat 't meerendeel der Doopsgezinden (en

hunner symbolen) het altijd over de weerloosheid heeft en

schijnbaar over de volstrekte, en zij zich toch goede Menno-

nieten gevoelen. Dat hier een innerlijke tegenspraak schuilt

is duidelijk; aan den eenen kant: de volstrekte weerloosheid

was gericht tegen overheid en belasting en had behalve

anarchistische, bepaald ook socialistische tendenzen ; aan den

aiideren kant : Menno is de vredelievendste man ter wereld,

eert de overheid op haar terrein, en de Mennonieten betalen

belasting, zelfs aparte groote sommen speciaal voor den oorlog

bestemd, en denken nooit aan eenige revolutie — en voelen

zich toch weerloos, volstrekt-weerloos. Hoe dit te verkla-

ren ? M. i. zoo : dat Menno aan de weerloosheid een ander

karakter heeft gegeven, een veel beperkter karakter.

Van een groot, van het groote beginsel der christelijke

levensleer heeft Menno de weerloosheid teruggebracht tot een

groot, wil men het groote beginsel der doopsgezinde levens-

leer. Onwillekeurig heeft hij dit zeker gedaan, maar toch

zeer werkelijk, door zijn bijeenbrengen van de verschillende

doopsgezinde elementen in een soort kerk of broederschap,

met een min of meer belijnde eigen levensleer. Hierdoor

heeft hij het terrein van werkzaamheid voor de weerloosheid

beperkt tot de doopsgezinde gemeenten. Daarbij heeft hij den

ommekring van de weerloosheid-zelve beperkt. Aan de over-

heid het zwaard der gerechtigheid, en ook het zwaard der

zelfverdediging latende, heeft hij aan de weerloosheid haar

breed en wijdwerkend karakter ontnomen, en haar het beperkt

karakter gegeven van weigering van krijgsdienst. In dezen

geest werkte hij bv. op de vergadering te Wismar 1554, waar

hij de weerloosheid losliet en tegelijk vasthield. Zoo heeft hij
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haar van een revolutionair beginsel gemaakt tot een prero-

gatief, wil men, tot een charisma van een stille broederschap,

die, de lijdzaamheid betrachtende, een afkeer had van geweld

en dus vrijstelling van wapendienst eischte, maar deze vrijstel-

ling in beleefde requesten van de overheid verzocht, dikwijls

met aanbieding van andere diensten (brandweer, geldvoor-

schotten enz.), die der overheid even aangenaam waren.

Dit verklaart èn de hevige vervolgingen in den eersten

tijd, èn de latere verdraagzaamheid jegens de Doopsgezinden

van den kant der kerkelij ken.

Bekend is het, aan welke hevige vervolgingen de Anabap-

tisten in den eersten tijd hebben blootgestaan. Zwingli be-

schuldigde hen reeds in 1523: „ihre Sache ist nur sich mit

allen Menschen zu veruneinigen, fechten, zerrütten, auch da,

wo die Ehre nicht dazu nötigt." Zijn In Catabaptistarum

Strophas Elenchus (1527) verwijt hen, daarom alleen totale

verwarring (rerum omnium confusionem) te willen en daarom

alleen in hun valsche kerk het zwaard af te schaffen, om on-

gestraft hun vuile lusten te kunnen botvieren, (in cacoec-

clesia sua gladium tolli, quo liberius scortentur, matronas

conspurcent). En zoo werd hun leider Manz, „den anderen zuo

forcht und ebenbild" in 1527 verdronken, naar 't sarcastische

recept: die herdoopt, hij worde gedoopt (qui bis mergat, mer-

gatur). Xiet alleen Gereformeerden, maar ook Lutherschen en

Koomschen woedden aldus tegen deze meest revolutionaire ketters.

En de tragische geschiedenis van de Munsterschen „de Meysters

der Opiniën van den Sweerde", scheen hen recht te geven tot

zulk woeden. Menno redde de aldus gecompromitteerde zaak

der Doopsgezinden door in 1535 beslist op te treden „tegen

de grouwelijke en de grootste blasphemie van Jan van Leiden".

Wel treedt hij hier niet op voor de volstrekte weerloosheid.

Hij is feitelijk alleen voor de betrekkelijke weerloosheid, de

lijdzaamheid. Maar toch heeft hij door zijn ingrijpen op dit

punt de beperkte weerloosheid in het leven geroepen, die

iedereen kent, de populaire, die bestaat in de weigering van
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wapenen dragen. Immers deze is als een compromis tusschen

de Anabaptisten van de uiterste consequentie en de kerkdijken.

Wilden toch de eersten 't koninkrijk Gods in eens, zonder behulp

van staat en kerk, met hun overheid, politie, militie, offi-

cieele predikers en staatsgodsdiensten; wilden zij de liefde en den

vrede (dat de Munsterschen de goddeloozen eerst even wilden

uitroeien, was maar een tusschenacte naar dien heilstaat) in eens

zonder behulp van de bestaande organen en instituten, dan

moesten de kerkelijken dezen eisch afwijzen, en wel streng, zoowel

uit liefde als uit zelfverdediging, zooals zij ook gedaan hebben.

Toch had elk van beiden betrekkelijk recht. Dit erkend te

hebben is de groote beteekenis geweest van Menno. En aan

beider recht heeft hij uitdrukking weten te geven door de

doopsgezinde weerloosheid. Hij heeft vrede weten te maken,

althans een vergelijk weten te sluiten tusschen 't revolutionaire

Anabaptisme, dat den Staat verwierp, en de kerkelijke orthodoxie,

die den Staat misbruikte tot haar verdediging en voordeel, door

plaats te maken voor een kerkelijk (wil men een orthodox)

Anabaptisme, dat 't recht der overheid in allen deele erken-

nende, toch bleef protesteeren tegen die vereenzelviging van

koninkrijk der wereld en koninkrijk Gods, waartoe 't verbond

van staat en kerk in staatskerk zoo licht leidde, en dat voor

dit protest uitnemend kon en bleef gebruik maken van de

weerloosheid. En in zooverre is Menno waarlijk de Kerkvader

van de doopsgezinde of weerlooze Christenen, hoewel hij zelf

zich niet zoo druk heeft gemaakt met de weerloosheid. — Nu
kan men ongetwij feld bezwaar maken tegen deze beschouwing

der weerloosheid, als een veel te ideale. Vormt men zich haar

beeld uit de historie en de vele belijdenisschriften der ontelbare

doopsgezinde partijen *), die vaak zoo hevig met elkaar in strijd

lagen, dat de overheid (o ironie !) zooals die van Leeuwarden in

J
) cfr. S. Hoekstra Bzn. Leer der oude Doopsgezinden 1863. Belijdenis-

schriften: zie Frankenthaler disputatie 1571 actio24. Embdener disputatie

'1578 act 107. De Algemeene Belijdenissen der Yereenigde Vlaamsche,

Yriesche en Hoogduitsche Doopsgesinde Gemeinte Gods 1739 enz. enz.
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1670, bij Resolutie den vrede moest gebieden tusschen hen, dan

krijgt men van de weerloosheid meer den indruk van een ethische

rariteit dan van een groot beginsel. Hoe ver gezocht is het,

als in 1709 Klaas Mulder uit de gemeente Texel verbannen

wordt, omdat hij als loods een oorlogschip had binnengeloodsd

!

Hoe gaat het bedenkelijk gelijken op een Menniste-waarheid,

als Frans de Knuyt met ijver de weerloosheid belijdt, en hij

toch „hout twee felle honden om de quaden te wederstaen

dat sij sijnen bleeck niet en stelen", gelijk Faukelius hem
verwijt in zijn: Babel, dat is Yerwerringhe der Weder-dooperen

1621. Hoe schijnt deze levensleer zich telkens te verloopen

in een wettisch geknutsel van brave mannetjes! Maar hier-

tegenover kan men stellen : vooreerst dat elk, ook 't hoogste,

geestelijke beginsel soms belachehj k-kleine verhoudingen aan-

neemt, zoodra men het tracht te verwerkelijken in het dage-

lij ksche leven, maar dat desniettegenstaande het beginsel zelf

wel blijft hoog en groot; in casu, dat al maakt de weerloos-

heid vaak den indruk niets meer te zijn, dan een schutterig

kwestietje over het al of niet geoorloofde van het schutteren,

zij inderdaad een krachtig beginsel vertegenwoordigt. Ten

tweede, dat men eerst ziet hoeveel de weerloosheid voor de

Doopsgezinden is geweest, als men in 't oog houdt, hoeveel zij

hen heeft gekost. Om der wille der weerloosheid konden zij

menig handwerk niet bedrijven, b.v. volgens sommigen geen

„Sweertvegher of Bussemaker" zijn, was zelfs bijna hun eenig

bedrijf de handel — daar overheid, leger en kerk voor hen

gesloten waren — hun onmogelijk, daar de koopvaarders ook

wel eens krijg voerden, zoodat b.v. sommigen daarom hun

aandeelen uit de O. Indische Compagnie terugtrokken. Om
der wille der weerloosheid hebben zij verder voortdurend den

reisstaf ter hand genomen, en zijn heel Europa rondgetrokken

tot in Rusland toe, om niet verplicht te zijn tot wapendienst,

ja nog in 1853 zeilden Smit en Sijmensma, oud-doopsgezinde

leeraren te Balk, van Rotterdam naar Amerika uit, om vrij

te zijn van den krijgsdienst. Houdt men dit in het oog, dan
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kan men ook door de soms al te nietige vormen, waarin ze

optrad, heen, de weerloosheid blijven erkennen voor een ernstig,

breed beginsel van levensleer.

Zoodra nn door de kerkelijken was ingezien, dat deze doops-

gezinde weerloosheid in kerk noch staat revolutie wilde be-

ginnen, konden de vervolgingen ophouden. Het eerst is dit

geschied in ons land, op den klassieken bodem der vrijheid,

en de Oranjes zijn ook op dit punt de voormannen geweest.

In onze steden werd er het eerst wat op gevonden om de

Doopsgezinden van hun burgerplichten te ontlasten, en toen

de Magistraat van Middelburg in 1577 besloten had, dat toch

de Doopsgezinden in persoon moesten komen om de wacht te

betrekken, heeft onze Prins „bevolen en belast hen tegen heur-

lieden conscientie voorder nyet te beswaren." Daarmede is

niet gezegd, dat de bestrijding uitbleef. O neen, om één

uit zeer velen te noemen, hoe zwaaide in 1606 Carolus
Gallus zijn: „Malleus Anabaptistarum, Een Hamer op dat

hoeft aller Wederdoperschen Secten, welcke slaet, breeckt und

gantschelick verderft haren kop!" Kalmer dan Gallus en

Faukelius deden het Dooreslaer en Jacobi Austro-Sy 1 vius

in hun „Vertooninge van het Onderscheydt tusschen de Gere-

formeerde ende de Weder-dooperen" 1637. Maar noch voor

den heftigen, noch voor den kalmen strijd bezweken de Doops-

gezinden. Integendeel, die tijd van strijd bracht ook aan hen

glorie. In de 17e eeuw zien we hen tot eere komen; zij

worden beroemd wegens hun „miltheid en meedoogen in 't

Land te helpen", zelfs moedigt de overheid hen aan om de

weerloosheid vast te houden, zoo de Staten van Holland in 1673

„om de pligten van optogt door liberaliteiten goed te maken"

„aen dewelcke den Staet meer dienst zal geschieden, dan ofzij

de wapenen voor defensie van het landt, nevens andere goede

patriotten, quamen aen te nemen." Ook naar 't buitenland

wordt hun lof van uit Holland verkondigd. Willem III roemt

in 1694 tegenover den Keurvorst van de Paltz hunne „resig-

nation et obéissance parfaite envers leurs Supérieurs", en
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toen 't Kanton Bern de oude plakkaten tegen hen hernieuwde,

was de interventie der Generale Staten ten hunnen gunste

niet tevergeefsch. Ook zonder interventie van een hooge over-

heid werd de weerloosheid met eerbied ontzien. Zoo in

Pruissen en Rusland, en zelfs tijdens de Revolutie, toen Barrère,

Robespierre en St. Just een request indienden ten gunste der

„Anabaptisten, des coeurs simples" en ten gunste hunner weer-

loosheid. Maar ook voor de weerloosheid volgde op de eer, een

verval van krachten. Reeds in de achttiende eeuw noemden

zich vele Doopsgezinden niet meer weerlooze, maar wraaklooze

Christenen, en tijdens de woelingen der Patriotten sloten velen

van hen zich bij de burgerwapening aan. Waar toen en later

de weerloosheid nog in request of feitelijke dienstweigering

optrad, kreeg zij al meer en meer het karakter van een curio-

sum, door het meerendeel der Doopsgezinden niet meer ge-

houden voor een fundamenteel stuk hunner levensleer. Zelfs

toen van een andere zijde de weerloosheid opnieuw aan de orde

werd gesteld, sloten zich de Doopsgezinden bij die beweging

niet aan, en getuigde een Craandijk in „Iets uit de Geschie-

denis der Nederlandsche Doopsgezinden 1889: Onbezoldigde

leeraren zijn er niet meer, de onwil om wapenen te dragen,

door keizer Napoleon gebroken, verdween, overheidsambten

te bekleeden achten zij niet ongeoorloofd meer, gelijk zij er

ook niet meer van worden uitgesloten."

Is de weerloosheid in dezen kring het ijverigst gepredikt,

wij moeten toch ook met een enkel woord gewag maken van

haar optreden in eenige andere secte-kerken.

Het Socinianisme is het type van een geleerden-gods-

dienst, dat met grooten ijver *) van uit de studeerkamer voor

!) Het zware monument daarvan is de Bibliotheca Fratrum Polo-

norum door Frans Kuyper uitgegeven te Irenopolis (Amsterdam) '1656.

Over de weerloosheid schreef hier Socinus: Ad Jac. Palaeologi Librum,

cui titulus est, Defensio Verae Sententiae de Magistratu Politico etc

Tom II 114 folia! cfr. Tom I fol. 434, 438. Verder \\
r
o llxogen (1599—1661)

Annotationes ad Questiones Jonae Schlichtingii (1592—1661) a Bucowic
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de weerloosheid heeft gewerkt. Van de beide Sozzini, Lelio

(1525—1562) en Fausto (1539—1604) trad de laatste in Polen,

waar Anabaptisten, Chiliasten en Unitariërs allen naar eigen

bestek de nieuwe kerk trachtten te bouwen, bemiddelend op

met zijn rationalisme, sterk in soms voortreffelijke kritiek,

maar blind voor 't recht der mystiek. Yoor de weerloosheid

trad hij ijverig op, altijd van zijn standpunt, en dat was het

studeerkamerstandpunt. Dit geeft aan zijn beschouwingen dat

abstracte, onvruchtbare. B.v. een magistraatsambt mag de

christen wel bekleeden, mits hij daarin niets doe tegen de

christelijke liefde, en dit zou hij doen, indien hij zijn naaste

lijfstraf oplegde. Op bevel van de overheid mag hij wel de

wapenen opvatten, mits hij er zijn naaste geen kwaad mede

doe, en hij ze alleen gebruikt om een heilzamen schrik aan

te jagen. Op dit standpunt verdedigt ook de Rakowsche Cate-

chismus (Qu 270 sq 282 sq) de weerloosheid. En op deze manier

hebben die geleerde heeren heel wat exegese en bijbelsche

theologie verbruikt, om de weerloosheid te verdedigen of te

bestrijden. Bekend is het snel verloop van dezen godsdienst.

In 1638 werd de Rakowsche school verwoest; den Arianen

werden hun kerken ontnomen, en hun boekdrukkenj werd

opgeheven, en deze Socianen bleken gansch machteloos tegen

't restauratie-werk der Jezuïten. Zóó impopulair waren zij dat

de Magïstratu, Bello, Defensione, Tom. V. Ook diens : Responsio ad Jonae

Schlichtingii a Bucowietz Annotationes in Annotationes de Bello, Ma-

gistratu et Privata Defensione. Daartegenover werd 't recht van overheid,

oorlog enz. verdedigd door Samuel Przypkowski (1592—1670) in : Ani-

madversiones in Libellum cui titulus de qualitate Regni Domini Jesu

Christi, Ubi inquiritur, an Christiano, sive Regni ejus subdito, terrenae

dominationes conveniant ? De Jure Christiani Magistratus et privatorum

in Belli pacisque negotiis. Apologia prolixior tractatus de Jure Christiani

Magistratus.Vindiciae Tractatus de Magistratu contra Objectiones Danielis

Zwickeri Tom VI (Eleutheropolis 1692) fol. 620—880. — Dit alles te

samen doet waarlijk een beroep op het uiterste onzer lijdzaamheid, om
deze meer dan langdradige verdediging en bestrijding der weerloosheid

ten einde toe aan te hooren.
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zelfs de Staten van het gastvrije Holland in een streng

edict van 1653 hen als Mohammedanen het land uitwezen, en

zij alleen nog in Zevenburgen wijkplaats vonden. Eerst in 't

laatst der 18e Eeuw is door Lindsey en Priestley het Unita-

risme weer tot bloei gebracht, en heeft het vooral in Amerika

sterke propaganda gemaakt door populaire predikers alsChan-

ning (1780—1842) Parker (1810—1860). Doch daar deze

niet zoo zeer weerloozen als vredesapostelen waren, komt hun

weerloosheid later ter sprake.

De Rijnsburger Collegianten ') waren zoowel door

hun negeerende leuzen : geen Kerk, geen leeraarstand, geen

geloofsbelijdenis, als door hun groote liefde voor het vrije

profeteeren (naar 1 Cor. 14) er op aangewezen, allerlei uit de

synagoge geworpenen of afgescheidenen saam te binden. Zoo

is ook hun weerloosheid niet zoozeer een nieuw type van

weerloosheid, maar een verdraagzaam sympathiseeren met de

bestaande weerloosheid. B. V. de Remonstranten wilden niets

weten van weerloosheid. Zei C. P. Hooft met een zijblik naar

de Calvinisten „vele uitheemschen schijnen nergens meer op

toe te leggen, dan om de kerkelijke boven de burgerlijke

overheid te verheffen", de Remonstranten wilden juist het

omgekeerde. Uitenbogaart leerde in 1610 „dat een Hoge

Souveraine Overheid, in haar land de hoogste Authoriteit,

magt, gebied en zeggen heeft, in zaken den godsdienst betref-

ende, en dat er geen Evenhoogheid of gelijk Gezag in 't

"Wereldlijke en Kerkelijke plaats heeft, maar dat alle onder-

danen de Hoge Overheid moeten gehoorzamen in alle Bur-

gerlijke en Kerkelijke Schikkingen". Zoo liet zich ook H. de

Groot uit in zijn „der Heren Staten van Holland en West-

vriesland Godsdienstigheid" 1613; en evenzoo Episcopius
voor de Nationale Synode. Dus toen Daniel de Breen,
de secretaris der geciteerden ter Synode, tegenover Episcopius

!) J. C. van Slee. De Rijnsburger Collegianten 1895. Jacobus Regenboog

Historie der Remonstranten 1774.
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de weerloosheid ijverig verdedigde, maar zijn oud-leerling wel

vriendelijk maar toch krachtig bestreed, vond deze Remonstrant

voor zijn verdreven weerloosheid onderkomen bij de Rijns-

bnrgers. Haar ridderlijkste verdediger was echter hier Joan
van Hartigveldt, die schreef : De recht weerlooze Christen

enz. 1686. Zijn lijkrede roemt van hem: na zijn bekeering

„legde hij kloekmoedig alles af: het kostelijkste gewaad van de

rijkste Burgers zijns tij ds; zijn schoon haar. Zijn tijdelijke

goederen die hem in grooten overvloed waren toe gekomen,

waren voor den armen ten besten. Noyt gebrnykte hij bijna

spijze ofte iets voor den avond en dan matiglij k. Hij stelde

den gantschen uyterlijken godsdienst achter de Yrede." Frans

Kuyper verhaalt in de voorrede, dat De recht weerlooze Christen

eigenlijk een correctie is van Wolzogen's Weerlooze Christen

en een weerlegging van een geschrift van „Pripkouwski"

gericht tegen de Breen, den leermeester van Wolzogen. Hoe
geliefd de weerloosheid bij de Collegianten was, bleek wel

hieruit, dat hun weeshuis, de Oranje-appel, werd opgericht

voor weeskinderen, wier ouders de weerloosheid hadden voor-

gestaan, hoewel aan de voorwaarde tot opname de hand niet

werd gehouden. Niet lang echter leefde de broederschap en

tegen het begin der negentiende eeuw stierf zij een zachten dood.

De Independenten en Quakers zou men de Anabap-

tisten van Engeland *) kunnen noemen, die heviger en prin-

cipieeler dan die van het vasteland, den strijd tegen vereeniging

van kerk en staat hebben gestreden, en daarbij hebben gebruik

gemaakt van de weerloosheid. Reeds als Puriteinen had-

den zij zich verzet tegen de suprematie van de kroon over de

J
) Cfr. H. Weingarten, Die Revolutionskirchen Englands 1868.

]V>". Sewel, Histori van de Opkomste, Aanwas en Voortgang der Chris-

tenen, bekend bij den naam van Quakers 1717. Roberti Barclaii, Theo-

logiae vere christianae apologia 1675. Catechismus en Belijdenisse des

Geloöfs, l>i'' van de algemeene Vergadering der Patriarchen, Prophe ten

en Apostelen, (Christus selfs, den voornaemsten Spreker in en onder

haer zijnde) is goed gekeurt. Door Rohert Barclay 1675.
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kerk; eerst naar hun eisch van volle autonomie der gemeente

kregen zij hun naam van Independente n. Hun reformatie

beoogt ook vooral een andere staatsregeling. „It is the church

of England, or State Eeclesiastical, which we account Babyion."

Voor de Stuarts gold het beginsel: „no bishop no king," en

La ud had hen daarin versterkt door te zeggen, dat de kerk

al haar gezag ontleende aan de kroon.

Daartegen kwamen de „Heiligen" op, die overal rondtrek-

kend, in hun enthousiasme de komst van het Godsrijk pre-

dikten, niet langs den middelijken weg van kerk en staat,

maar langs den onmiddelijken van individueele inspiratie. Zij

mochten niet allen zoo typisch weerloos zijn als Gfiftheil

die zeide : „this present commotion of wars in the world flow

from the external religion" — zij waren allen, en daaronder

mannen als M il ton, tegen vereeniging van kerk en staat, en

kTvamen zoo langs religieusen weg tot de toen nog ongehoorde

leer van scheiding van kerk en staat. Het Korte Parle-

ment van 1653, dat parlement van „Heiligen", heeft willen

verwerkelijken wat de secte sinds 1517 al gewild had, nl.

het zichtbare koningschap van Christus ; daarom stelde het

't burgerlijk huwelijk in, en schafte patronaatsrechten en

tienden af. „In Cr om we 11 bereikt het Anabaptisme zijn

hoogte- en toppunt; maar het is ook evenzeer zijn daad,

dat het Anabaptisme ophoudt, een historische macht te zijn"

(Wcingarten S 158). Met zijn Ironsides geeft hij aan de

„Heiligen" de regeering in handen, maar met datzelfde leger

zond hij 't Korte Parlement naar huis. Wat Luther doormaakte

met de Zwickauer profeten, wat ieder groot man doormaakt

met zijn vurigste vrienden, dat hij hun nl. niet ver genoeg gaat,

en te conservatief wordt, dat heeft ook Cromwell ervaren, toen

toen hij zijne „Heiligen" naar huis zond en op de historische

lijn wilde blijven. Met dat al: wat de secte, al zoo lang nage-

streefd had, een zichtbare Christus-regeering, al moest het door

't zwaard, hij heeft het voor een oogenblik verwezenlijkt, hij

die zelf al 't enthousiasme der „Heiligen" had doorleefd. Alleen
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waar blijft na de catastrophe van 1653 al dat heilige radica-

lisme? Het vond een uitweg in nieuwe secten, toen de secte

met Cromwell orthodox was geworden. Zoo hooren wij van de

Quintomonarchisten, d. w. z., zij die leven in de ver-

wachting van het vijfde rijk, dat van Christus, nu de vier

wereldrijken van Daniel hun tijd hebben gehad. En zij komen

weer te voorschijn met de anabaptistische weerloosheid en willen

noch van kerk en overheid, noch van belastingen weten *).

Zouden de Ranters de tragedie van Munster opnieuw gaan

opvoeren ? Dit gevaar werd afgewend door het optreden der Qua-

kers, die voldoening gevend aan de religieuse behoeften der secte,

hare revolutionaire tendenzen hebben ter zijde geschoven door

de belijdenis der weerloosheid. Doch dit laatste niet in eens, en

niet zonder strijd. George Fox (1624— 1691) nam een zeer

voorzichtige houding aan tegenover de weerloosheid. Ontegen-

zeggelijk hielden de „Vrienden" in hun eersten radicalen tijd

het recht der wapenen staande, en plaatsten zich aan de spits

der revolutionaire oppositie tegen Cromwell, en velen geraak-

ten daarom in de gevangenis. Sinds echter in Nayler het

Quakersche radicalisme als blasphemisch was gebrandmerkt,

verdween het voorgoed en kwam de weerloosheid der Quakers

meer naar voren ; en wel in dit milieu hunner beginselen

:

verachting der sacramenten, der H. S. als regel des geloofs,

der geordende predikanten, der academies en der burgerlijke

beleefdheid, weigering van eed en tienden, en als het positieve

beginsel: het volgen van het inwendige licht, dat vrouwen

zoowel als mannen het recht en den plicht der prediking gaf.

In 1654 zeide Fox tot Cromwell: „dat hij, als in Gods tegen-

woordigheyd, het draagen of trekken van een uytwendig

zwaerd, of eenig ander geweer tegen hem, of eenig ander

mensch verwierp; En dat hij nu van God gezonden was, om

!) They are redeemed from the earth, that is, from the carnal

churchministry, worship and government; they wil not communicate

in any of their devised service, forms, customs, administrations, nor

contribute anything to their maintenance. Weingarten S. 183.
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een getuyge tegen alle geweld, en tegen de werken der duys-

ternisse, te zijn ; alsmede om de menschen van de duyster-

nisse tot het licht te bekeeren, hen van de oorzaak van krijg

en gevechten af te brengen tot het vreedzaam Evangelium;

en hen af te leyden van quaaddoeners te zijn, voor welken

het zwaerd der overheyd een schrik behoorde te weezen,"

Sewel fol 126. Evenwel predikte hij vaak voor het leger, en

noopte dan de soldaten, die zich bekeerden, niet het leger te

verlaten. Zijn houding tegenover de weerloosheid komt in

veel overeen met die van Menno. 't Was vooral uit reli-

gieuse motieven, dat hij „den wapenhandel afbeeldde als iets

dat den Christen geenzins betaamde; raadende zijne Vrinden

vooral niet met anderen, die 't geweer opnamen, aan te span-

nen, doordien hun pligt medebragt alleen niet geestelijke wapens

te strijden". En reeds Sewel fol. 1 en Barclay Catech. bl. 77

4 56 verklaarden als ofnciëele leer: „het gebruyk van geweer

en den boozen door handgemeenschap te wederstaan, als altoos

ongeoorloofd". De weerloosheid, die hun eerst als bewijsstuk

gediend had, dat zij geen revolutionairen waren, werd daarna

een hunner geliefdste beginselen. Roerende verhalen van hun lijd-

zaamheid staan er geboekt; vroolijk ondergingen zij gevangenis-

straf; in Pennsylvanien lieten zij liever hun huizen in brand

steken en hun verwanten door de Indianen scalpeeren, dan dat

zij naar de wapenen grepen. Toen ook hier, evenals bij de

Doopsgezinden, een Oranje hen hielp, nl. Willem III door zijn

tolerantie-acte, bleek echter hun grootste grief wel: het betalen

van de tienden aan de geestelijkheid '). En daar hij hen daar-

van niet kon ontlasten, volgden velen Penn naar zijn land,

dat hem reeds rechtens toekwam, maar dat hij nog eens kocht

van de Indianen, om er met hen geen strijd over te voeren.

Hier in Amerika breidden zij zich vooral sterk uit. Sinds de

18e Eeuw staan zij aan 't hoofd der philanthropie en sedert

x
) Hun groote beteekenis voor de leer van scheiding van kerk en

staat, van de leer der volkssouvereiniteit e. d. komt beneden ter sprake.
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1727 protesteerde hun jaarlijksche synode tegen den slaven-

handel, terwijl namen als Benezet, Wilberforce, Eli-

sabeth Fry genoeg bekend zijn. De weerloosheid echter

lieten zij los. De S h a k e r s (de huppel-secte der Quakers naar

analogie van David dansende voor de ark) hielden er nog aan

vast, maar de fighting Quakers vatten in den vrijheids-

oorlog de wapenen op voor 't vaderland, en bleven toch door

de strengeren als lauwe vrienden erkend. Maar al zijn zij niet

weerloos meer, vredemannen zijn en blijven zij. Quakers waren

het, die Keizer Nicolaas persoonlijk vermaanden den oorlog tegen

de Europeesche machten niet te beginnen. Quakers waren het,

die Tolstoy dadelijk sympathie betuigden, en een goed contin-

gent van de vredebonden en vredesconferenties wordt geleverd

door de Quakers.

Bij de Russische Secten *) neemt de weerloosheid ook

een belangrijke plaats in. Deze dateeren uit de Raskól der 17e

eeuw, toen de Staat de hervormingspogingen van Xicon van

Moskou (1605— 1681) ging onderdrukken. Deze Raskól was

zoo goed als elke volgende, zoowel een verzet tegen den Staat

als tegen de Kerk, die te slaafs voor den Staat boog. Sztaro-

wérzy, oudgeloovigen, noemden zichzelf die zich afscheidden van

den staat, volgens hen geregeerd door den „Zoon van Satan"

(Peter de Groote); Raskólniki, dissenters, noemde hen de

Russische kerk, de mummie van de Byzantijnsche kerk. En
deze strijd duurt voort tot op heden. Het volk noemt nog den

bij na aangebeden Czar :namastnik, stedehouder Gods, en nog

twijfelt de kerk niet, of zij is de allervolmaakste, eenig ware,

onver winlijke — en verfoeit de secten, die dus als godde-

looze oproermakers worden vervolgd. Deze zijn bv. de Bé-

l
) Behalve de algemeene werken als van Leroy-Beaulieu, Meyer oon

Waldeck e. a. cfr. Dalton Gesch. d. ref. Kirche in Rusland in 1865;

Urkündenbuch 1889. Die russische Kirche 1892; Der Stundismus 1896;

verder Benazech Le Studisme 1897. Godct Persécutions actuelles en

Russie 1896.
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gouny, vluchtenden, die kerk en staat verwerpende, zich

mannen Gods, soldaten van Christus noemen, wild in de bos-

schen leven en zich te buiten gaan aan waanzinnig mysticisme
;

de Stranniki, zwervers, die op dezelfde wijze vagabon-

deeren; de Xapoléowtschini, die Xapoleon voor een incar-

natie Gods houden en verder veel overeenkomst hebben met

de C h 1 y s t y, flagellanten, asceten van de strengste consequentie,

en de Skóptsy, die zich verminken en dooden voor hun God, terwijl

de C h r i s t s zeggen te kunnen worden als Christus. Sympathie-

ker zijn de Duchobórzen, strijders van den Geest, en de

hun verwante Molokanen, melkdrinkers, nl. op de door

de kerk verboden dagen. Krachtens hun geloof aan innerlijke

verlichting en 't priesterschap aller geloovigen verwerpen zij

zoo staat als kerk, en houden zich streng aan de weerloosheid.

Sinds Paul I is 't systeem der overheid, deze weerloozen tel-

kens uit de centra der bevolking te verbannen naar afgelegen

provinciën. Hoewel ze nu reeds in 1888 tot Batoem en Kars

verhuisd waren, liet hen de grootinquisiteur Pobedonoszeff,
de huidige Opper-procureur der Heilige Synode, zelfs daar

geen rust. Door tusschenkomst van de Quakers, die zich hun-

ner steeds hebben aangetrokken, stond Rusland hen dan toe

te emigreeren, waartoe de geldelijke hulp der Quakers hen in

staat stelde.

Xaast deze secten treden telkens aparte predikers der weer-

loosheid op. Zoo de boersche Socrates uit Tver, Soutaïef,

beroemd geworden sinds hij zijn Plato heeft gevonden in

Tolstoy, wiens weerloosheid voor een klein gedeelte hier,

voor 't grooter gedeelte in de volgende afdeeling thuis behoort.

Van de grootste beteekenis echter is de vraag, of het Stun-

disme de weerloosheid predikt. Mijn antwoord is: schijnbaar

ja '), inderdaad neen. Het Choundism ontleent zijn naam

!) Want bij de Pfalzer hadden zich ook aangesloten de Wurteinberger

kolonisten, die door invloed van J o n g-S t i 1 1 i n g, B e ngel en O e t i n g e r

door hun geestdrijverijen in conflict waren gekomen met de landskerk.

Zoo hooren wij van de Hahnsbrüder en Michelianer, die in let-
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aan het Stunden halten der Pfalzer en Schwabische kolo-

nisten, in 1809 geëmigreerd naar de Steppen. In principe

was dit Stunden halten niet anti-kerkelijk, maar werd door

predikanten als „vader Bonekemper" sympathiek geleid als

een kerkelijk Réveil. Ondertusschen verspreidden Lord Rad-

stock en overste Paschkoff door bijbel- en tractaatgenoot-

schappen veel literatuur onder de Russen, en daarmede gingen

nu deze zelf Stunden halten. Dit Stundisme — vooral door

Baptisten-zendelingen als Oncken zeer bevorderd, zoodat Baptist

en Stundist thans haast synoniemen zijn — verbreidde zich

verbazend snel, zoodat er nu reeds een paar millioen Stun-

disten zijn. Deze leerden nu iets beter doen dan de beelden

aanbidden, en de 103 feestdagen der orthodoxe kerk in de kerk

en de kroeg doorbrengen. Dit was een doodzonde volgens Pobe-

donoszeff, den Pan-Slavist. Russische kerk en russische Staat

is hem ondeelbaar één. Die niet behoort tot de kerk is geen

Rus. Hij ziet wel de misbruiken b.v. in zake beeldendienst,

maar zegt dan : de kerk is 't symbool van de eenheid der natie

;

de natie is gehecht aan die beelden, welnu, laat 't volk die

beelden behouden ; 't is beter, dat we mét die beelden houden

een onverdeeld, geloovig, heilig Rusland, dan zonder die beelden

een verscheurd, ongeloovig, nihilistisch en anarchistisch Rus-

land. En zoo heeft hij, nadat de kerk onmachtig was gebleken

de Stundisten te bekeeren, in 1894 het regeeringsbesluit uit-

gelokt dat : „overwegende, dat de Stundisten alle kerkelijke riten

en ceremoniën verwerpen, dat zij niet slechts geen autoriteit

terlijke opvatting dor Bergrede eed en krijgsdienst weigerden. Maar in

die weigering was niets revolutionairs, en van weerszijden schikte men

zich. Zij betaalden alle belastingen en kochten zich vrij van de loting,

en de overheid was met hun ja tevreden; toch voelden zij zich niet

meer thuis in hun land, verhuisden gedeeltelijk naar Rusland, maar

vormden vooral in Amerika — het eldorado der secten, waarheen deze

thans nog toevlucht zoeken te vinden— bloeiende gemeenten. Cfr. Hase,

Kiirhengesch. 1892 III Th. S. 419. Knortz, Die Chr. Kommunistische

Kolonie der Rappisten u. s. w. 1892, en Die Wahre Inspirations

Geineinde in Jowa 1896.
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erkennen, maar ook den eed en den krijgsdienst weigeren, dat

zij socialistische principes prediken, als: gelijkheid en verdee-

ling der goederen, en dat hun onderwijs schadelijk is voor

de grondbeginselen van 't orthodoxe geloof en de russische

nationaliteit .... de secte der Stundisten verklaart voor een

der gevaarlijkste en schadelijkste voor kerk en staat." En deze

ontwijfelbaar gruwelijke en orthodoxe leugen van Pobodonos-

zeff is te gemeener, daar zij zich met een schijn van waarheid

kan redden. Immers onder 't landvolk is verspreid een : Cate-

chismus van 't Stundisme, opgedragen aan Tolstoy, en veel

meer gesteld in den geest van 't antistaatsgezinde Tolstoyisme

en Nihilisme, dan in dien van het de overheid erkennende

Baptisme en evangelisch Stundisme. En daarvan heeft Pobo-

donoszeff c. s. een duivelsch gebruik gemaakt, en daarop ge-

baseerd die hemeltergende vervolgingen der Stundisten '), die

van woonplaats tot woonplaats gedreven zich letterlijk dood

moeten verhuizen — een onuitwischbare schande voor het

Heilig Rusland!

B. De Weerloosheid in de Eultuur.

Door de Humanisten is de Kuituur o. m. op twee banen

geleid: direct op den weg der vredesverheerlijking, indirect od

het pad der staatsverheerlijking, welke twee wegen wij afzon-

derlijk — hoewel zij in werkelijkheid elkander wel eens kruis-

ten — willen afloopen tot op onzen tijd toe.

Vooreerst dus de vredesverheerlijking.

Den vrede te bevorderen is hun een eisch des gewetens, ja

des geloofs. Want christenen wilden zij zijn en blijven. Maar

dit kosmopolitische Christendom is alleen te bereiken door

r
) Ook vrienden begaan soms die fout, zoo H. Stretton : De groote

lijdensweg op het einde der 19e Eeuw 1894. Immers de tweede auteur

van dit boekje is een bekend nihilist, die de eerste telkens even, ter-

loops (bl. 110, 200, 243) meeneemt op 't gebied van de weerloosheid

der anti-staatsgezindheid en zoodoende der Heilige Synode de wapenen
in de hand geeft tegen de Stundisten.
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den wereldvrede. Waarheid is goed, maar liefde is beter;

derhalve vrede; dat is hun levensleer. Onze kosmopoliet,

Erasmus (1467— 1536) zag wel dat de waarheid aan Luthers

zijde was, „maar hij haatte die waarheid, omdat zij hem te

oproerig was, (rnihi discordia adeo inimica est, ut veritas eciam

displiceat seditiosa)." Hij wist ook wel dat de christen een

krijgsman moest zijn (Enchiridion militis christiani), maar

tegen de zonde, vooral van hoogmoed en toorn. Welsprekend

laat hij den vrede klagen ') dat deze nergens meer ruste kon vin-

den, en onvermoeid gespt hij het harnas aan tegen den oorlog.

Vives (1492— 1540) vooral volgt hem, en overtreft hem

in verwerping van den oorlog, die hoe gelukkig ook gevoerd,

altijd „slechter is dan zelfs een onbillijken vrede", en die met

zijn moderne vernielingswerktuigen, en zijn soldaten, die de

ziekten en schanden aller volkeren opzamelen, steeds een smaad-

heid van Christus is.
2

)

Feitelijk zetten dus de Humanisten in den Xieuwen Tijd

voort, wat in de Middeleeuwen bedoeld was door den Gods-
vrede en den Lands vrede. En na hen blijft dit ideaal er

een, dat telkens weer opnieuw opkomt, en „de eeuwige vrede"

tantaliseert menigeen, en dat niet alleen den praktischen her-

vormer, maar ook den kamergeleerde en philosoof, tot zelfs

den vorst op zijn troon toe. Zoo droomde Hendrik IV van

één vrederijk, De Christelijke Republiek (van uit één „centraal

stad" bv. Keulen), bestuurd door één internationalen senaat 3
).

Zoo baseerde E. de la Croix den eeuwigen vrede op den

vrijhandel, zooals blijkt uit: Le nouveau Cyneé, discours des

occasions et moyens d'établir une paix générale et la liberté

de commerce pour tout le monde. Castel, abt van St. Pierre,

(1658— 1743), schepper van het woord bienfaisance, vond het

M Pacis Querela, cfr. Adagia Chil IV, Cent I, Prov. I.

2
) De pace inter Caesarem et Franciscum Galliarum Regent, deque

optirno regni statu. De Pacificatione. De Europae statu ae tumultibus.

3
)
Bekend gemaakt door zijn minister Sully in diens: Memoires des

sages et royalles oeconomies d'estat 1606.
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de eenvoudigste zaak van de wereld, als men zich maar hield

aan zijn „Projet de paix perpétuelle". Leibniz aan wien hij zijn

plan ter lezing had gezonden, wenschte hem de jaren toe om
de verwezenlijking er van te aanschouwen. Maar humor noch

tegenstand weerhield den abt om alles en nog wat te willen

verbeteren *). Alleen zijn stijl was zoo abominabel, dat die hem
(naar men zeide) redde van de Bastille, want niemand kon die

stijl lezen. Alleen Rousseau (1712—1778) wel, die dus ook

in zijn „Projet de paix perpétuelle" veel van hem overnam.

Volt ai re (1694— 1778) deed mee, maar natuurlijk alleen

door den oorlog bespottelijk te maken, vooral sinds hij niet

meer de vriend was van Frederik II, die — naar hij toen

zeide — een bende schavuiten in blauw laken kleedde, met

witte snoeren op den hoed, en hen dan om zeer betwij felbare

pretensies op een verre provincie, aan den dood toezond. Dat

Herder (1744—1803) in zijn „Briefe zur Beförderung der

Humanitat" met den eeuwigen vrede dweept, spreekt van zelf,

maar dat Kant (1724— 1804) na eerst, b.v. in de „Kritik der

asthetischen Urtheilskraft" IY 120, gezegd te hebben, dat enkel

vrede de volkeren zou verweekelijken en verlagen, in 1795 zelf

voor den dag komt met zijn „Zuni ewigen Prieden", teekent

genoeg, welk een machtige bekoring er van die idee uitging.

Ook J. Gr. Pichte doet er nog in de elfde van zijn „Reden

an die Deutsche Nation" een knieval voor, maar zegt dan weer

in zijn Politische Fragmente van 1813 : „aber auch im Kriege

und durch gemeinschaftliches Durchkampfen desselben wird ein

Volk zum Volke". De Revolutie hield zich natuurlijk aan

haren heraut Rousseau, en wilde alleen — en daartoe dan nog

één oorlog! — de volken vrij maken en door vrijheid den univer-

seelen vrede vestigen in de universeele Republiek, waarmede

vooral Robespierre dweepte. Zelfs La Sainte Alliance bleef

op die lijn, en Keizer Alexander ontwierp, onder invloed van den

mysticus von Baader en de piëtiste von Krüdener, het program van

!) Cfr. zijn: Projet pour rendre les sermons plus utiles, pour perfec-

tionner Corneille, Molière, pour utiliser les marrons d'Inde.

9
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een christelijk-europeeschen vredebond, waarvoor ook congressen

gehouden werden te Troppau, Laibach en Verona. De gedachte,

dat men, behalve door een onafzienbare literatuur '), het best pro-

paganda kon maken voor dene euwigen vrede, door het houden van

congressen, heeft gedurende de geheele negentiende eeuw het peri-

odiek optreden der vredescongressen in het leven geroepen.

Soms bijeengekomen uit eigen aandrift van allerlei vredesvrien-

den, zooals het eerste van Londen 1843, soms op initiatief van

de socialisten, zooals het eerste vredes- en vrij heidscongres te

Genève 1867, of van de wetenschap, zooals het eerste philo-

sophen-congres voor den vrede te Praag 1868, soms op initiatief

van de regeeriug, zooals dat van 1849 te Parijs gepresideerd

door Victor Hugo, nadat Lamartine in 1848 zijn vredesmanifest

in de wereld had gezonden, of zooals dat van 1899 te 's Gra-

venhage, nadat de Czar ^icolaas II — onder den indruk van

't werk van zijn staatsraad Johann van Bloch „Der zukünf-

tige Krieg in seiner technischen, volkswirtschaftlichen und politi-

schen Bedeutung", dat met sterke trekken de ellenden van den oor-

log der toekomst teekent — Europa in 1898 had verbaasd met zijn

vredesboodschap — altijd hebben die congressen door een stroom

redevoeringen, proclamaties, adressen en manifesten aandacht blij-

ven vragen voor de verwezenlijking van den universeelen vrede.

Die congressen vroegen gewoonlijk ontwapening of arbi-

trage en verkregen gewoonlijk beschaving van den oorlog.

Ontwapening eischt inkrimping van de staande legers, zoodat

de Staat slechts dat leger behoude, wat hij tot handhaving

der orde niet kan missen. Deze gedachte, die natuurlijk een

eigen literatuur en bond heeft 2

) en in de verschillende rijks-

!) Sartorius, Organon des Yolkommenen Friedens 4837; MacNamara,
Peace permanent and universal 1841 ; Elihu Burrit, Sparks from the

anvil 1848 Voice from the forge 1849 Olive leaves sedert 1853; Bara,

La science et la paix 1849 enz. enz. enz. tot op de laatste boeken in

dat t}-pe: Molinari, Grandeur et décadence de la guerre 1898; Fei"i*ero,

Il Militarismo en Gohier, L'Armée contre la Nation 1898.

*) Larroque, La guerre et les armées permanentes 1856, de Girardin
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dagen is bedebateerd, stuit echter op 't bezwaar, dat een oorlog

van legers op halve getalsterkte, toch nog evengoed oorlog blijft,

terwijl de historie bewezen heeft, dat zulke oorlogen veel sle-

pender en bloediger zijn, dan de acute oorlogen van groote legers.

Arbitrage wil een internationaal scheidsgericht ter voor-

koming van oorlogen, en is niet alleen een oudere, maar ook veel

principieeler gedachte 1

). Het is ook in de verschillende par-

lementen besproken, en wordt vooral op de internationale

juristendagen druk besproken, in de verwachting, dat het in

de codificatie van 't internationaal recht zal opgenomen worden.

Hoewel het praktisch uitvoerbaar is gebleken — bv. bij de

St. Juan- en Alabama-kwestie tusschen Amerika en Engeland,

bij de Seistan-kwestie tusschen Perzie en Afghanistan — heeft

het dit m. i. onoverkomelijke bezwaar, dat alleen de zwakkere,

rechthebbende partij en niet de sterkere, onderdrukkende partij

het zal willen gebruiken, terwijl er ook kwesties denkbaar zijn

waarbij arbitrage onmogelijk zal zijn, bij gebrek aan een

door beide partijen erkenden arbiter.

De beschaving van den oorlog is door de vredesbewegingen van

elke type in de hand gewerkt. Wel bestond er een saniteitsdienst

bij het leger, en was er vooral in de 19e eeuw een steeds toe-

nemende belangstelling in dezen tak van dienst, maar eerst nadat

Florence Nightingale en Dunant (Souvenir de Solférino)

nadrukkelijk op de ellenden der gekwesten hadden gewezen kwam
er verbetering. Het Roode Kruis 2

) werd opgericht en de door

Le désarmement europeen 1859, waarop te Parijs de Ligue du désar-

mement werd gesticht. Ten onzent Mevr. Waszklewisz-van Schilfgaarde,

Presidente van den Xederlandschen Vrouwenbond ter Internationale

Ontwapening, die ook echter voor arbitrage opkomt.

x
) Adams op 't congres te Massachusetts 1783 Xoble, Arbitration and

a congress of' nations as a substitute for war 1862, Bulletin de la

société des arnis de la paix No. 5 iS12 Lucas, De la substitution de 1'arbi-

trage etc. 1873 Goblet d'Alviella, Déarmer ou déchoir 1872 Laveleye,

Des causes actuelles de guerre en Europe et de 1'arbitrage 1873.

i
) Chr. F. Hajé, Een Gedenkzuil der negentiende eeuw. Het Roode

Kruis 1899.
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meeste landen onderteekende Conventie van Genève 1864

regelde de onzijdigheid van ambulances, hospitalen enz. De

philanthropie heeft aan deze waarlijk internationale zaak de

hand gereikt, en een enorm kruisleger bestrijdt, onder allerlei

benamingen, de droeve gevolgen van den oorlog zelf.

In de tweede plaats werkte de kuituur destaats-

ver heer 1 ij kin g in de hand.

Ook hier zijn de Humanisten de baanbrekers in den Nieuwen

Tijd, maar meer indirect, door nl. terug te wijzen naar de Antieke,

door bij de Grieken te gaan zoeken wat zij in het Christen-

dom niet meenden te kunnen vinden. ThomasMorus (1480

—

1535) ontwierp in zijn Utopia, het plan van een ideaalstaat,

waar de meer dierlijke dan menschelijke oorlog, zoo al niet

opgeheven, dan toch zeer beperkt zou zijn, en door zijn Utopia,

wees hij, gelijk alle Humanisten terug naar Plato, en wel

speciaal naar diens „Staat" ') waaraan wij hier een enkel woord

moeten wijden.

Plato (426—346 v Chr.), deze vorst onder de denkers en

kunstenaars, is dit ook op 't gebied der levensleer. Zich eerst nauw

bij Socrates — voor wien deugd is het weten van het goede —
aansluitende, bereikt hij met de Ideeënleer, zijn eigen, nieuwe

wereld. De Idee is hem niets dan de werkelijkheid, nl. de

werkelijkheid zooals deze in zichzelf bestaat. Om die te bereiken

ontvluchtte hij de luimen van het groote dier, genaamd Demos

(volk) in de stilte van de Academie „als voor een stofopjagend

onweder onder een muur schuilend". In die heilige stilte ont-

wierp hij, zich baseerende op zijn dubbele overtuiging van de

onsterfelijkheid der ziel en van de macht van het booze in de

wereld, zijn plan van den Staat. De Staat is hem de nood-

wendige, gegeven Eenheid, waarin en waaruit het menschen-

leven moet omhoog stijgen, zoodat „het onmogelijk is uit te

zonderen en te begrenzen, wat in dezen Staat het eeuwige,

!) Met Schleiermacher geef ik aan deze vertaling van nolueia de

voorkeur boven de gewone van Republiek.
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ideale en wat het toevallige is in zijn verschijning." ') De

Staat is hem een zedelijk kunstwerk, de strenge hoogeschool

waar men het goed - en - schoone leven leert. Twee klassen van

burgers zijn er : die voor de materieele behoeften zorgen, land-

bouwers, kooplieden enz., en die voor de geestelijke behoeften zor-

gen de regeerders, „de wachters," bijgestaan door de soldaten, die

van nature philosoof moeten zijn, en van meet af naar 't lichaam

door matigheid en gymnastiek, en naar de ziel door de muziek

moeten gevormd worden voor hun hooge taak, 375 E—37 g 389 D.

Wat hun verhouding tot de anderen betreft: „gij zijt allen

broeders, zou ik hen zeggen, maar de god die u maakte, heeft

goud gebruikt bij de formatie van hen, die geschikt zijn tot

regeeren over de anderen — daarom zijn zij 't hoogste in

waarde — zilver bij de formatie der soldaten, en ijzer en

koper voor de werklieden en kunstenaars. Grelijk nu de her-

ders alles doen om goede wachthonden te krijgen, zullen de

regeerders de grootste zorg besteden aan de opvoeding der

soldaten. Als mannen van gewicht moeten zij behoorlijk wonen

en zich kunnen bewegen. Doch zelf moeten zij daarvoor niet

zorgen. Verboden is 't hen zelfs goud en zilver aan te raken

en onder één dak te zijn met die metalen. Zij moeten alleen

hun goddelijke roeping vasthouden en de andere burgers zijn

belast met hen te spijzigen aan de publieke tafels, en hen,

die als in een eeuwig campement leven, van alles te voorzien,"

415A — 417. Ook de vrouw — die toch wel wat de infe-

rieure van den man blijft — heeft recht op inlijving in den

soldatenstand 2
), recht op soldatenopvoeding en vorming door

gymnastiek — waarbij zij gerust hare kleedere aflegge, be-

kleed als zij blijft met haar deugd — en muziek, 451 C —
548. De Staat, die alleen 't huwelijk vergunt om kinderen

te krijgen, welke door den Staat, en niet door de moeders, worden

i) F. J. Sta hl 3) Die Philosophie des Rechts I 1856 S. 14.

2
) Windelband zegt, in zijn: Plato 1900 S 166, dat Plato hier alleen

een loopje neemt met de feministen zijner dagen. Aardig gevonden van

Windelband — heeft Plato 't bedoeld ?
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opgevoed, geeft dan ook den moedigen soldaten meer permissie

hun vrouwen te zien, dan den anderen mannen, en zoo is de

Staat meteen verzekerd, dat de bevolking door de beste exem-

plaren wordt aangevuld. De kinderen — door den Staat bestemd

voor hun betrekkingen — moeten, zoo zij soldaat mogen wor-

den, reeds als knaap mee ten oorlog „om bloed te proeven

als de jonge honden" en om hun ouders aan te vuren, die

ook getroost zullen sneuvelen, als ze weten dat ze straks door

hun kinderen zullen vereerd worden alsgenii, 537 A 466 D— 468.

En die zoo gehard is, die mag op zijn vijftigste jaar regeeren,

zoodat dus het regeeren een daad is van zelfverloochening voor

den wijze — gelijk ook blijkt uit de beroemde allegorie van

de grot. De Staat is alles, en alles is er voor den Staat —
dat te erkennen en te beleven, is de roeping der regeerders en

soldaten. Zij hebben geen huisgezin, geen vermogen, geen

persoonlijk leven bijna — maar zij hebben den Staat ; de Staat

is er eigenlijk alleen, maar dan ook volmaakt goed-en-schoon, en

maakt 't leven van die zich aan hem wijden goed-en-schoon.

De Staat, de polis, is een soort wezen, met een wil, een geest,

en eerst als de Staat volkomen is, kan de mensch ook vol-

komen zijn, en dus is het politische leven het ware leven.

Dit is het axioma der grieksche Ievenleer. Want Plato moge

in zijn „Wetten" zijn plannen omtrent den Staat in menig punt

veranderen en wijzigen, het politische leven blijft toch ook

hier het ware. Aristoteles (384 — 322 v. C.) moge zich

in dezen meer op de natuur baseeren, gelijk zijn leermeester

dat deed op de Idee, en daardoor in menig détail en in zijn

geheele systeem heel wat van Plato verschillen, — ook hem
is de Staat, de eerste en de laatste, en dus de mensch een

politisch wezen (:== $wov nolnixóv). Orde gaat boven genialiteit.

„Wie de wet laat regeeren, die laat ook God en de rede

alleen regeeren, wie echter den mensch laat regeeren, die laat

het dier los." Voor den Griek is de polis een soort wezen,

dat absolute rechten op hem heeft. Demaratus zoekt zoo Xerxes

duidelijk te maken, dat de Grieken hun heer Wet meer ver-
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eeren dan de Perzen hun heer Xerxes. Vóór alles is hij aan

zijn polis den dood op 't slagveld schuldig, en daarmede betaalt

hij zijn opleidingsschuld aan de polis. De geheele kwestie van

't recht van weerstand komt neer op 't alternatief : of wij hen,

of zij ons. Wraak is geen ondeugd, en ferm haten heel flink.

Een woord, als van den met Pittacus wedij verenden Alcaeus,

dat vergeving beter is dan wraak, staat apart en wortelt niet

in het grieksche leven, Diog. Laert I 76. Alleen, men houde

maat. "Want al te massieve wraak, of te heftige weerstand is

groote zonde, Herod IY 202 205. Anders is weerstand, ver-

gelding en straf niet verwerpelijk, integendeel een plicht van

de hoogste soort — immers een politische plicht. Den booze

te wederstaan, te straffen is een hoog-zedelijke daad. De polis

eischt straf als vergelding; „en deze openlijke straf is als

rechtvaardige straf geworteld in de hoogere orde der zedelij ke

wereld. En hierin stemmen Plato ') en Aristoteles overeen."

(Stahl a. w. S 32),

!) Schijnbaar met uitzondering van twee plaatsen. De eerste is die

beroemde plaats uit de Krito 49 C, waarin Socrates als zijn vaak en

immer uitgesproken leer belijdt, dat «men nooit kwaad met kwaad mag
vergelden, nooit iemand kwalijk behandelen, wat men ook van de men-

schen ondervinde.» Men heeft getwijfeld aan de echtheid dezer plaats,

of gezegd, dat Socrates in de gevangenis zich hier van de gewone

levensleer bekeerde tot een nieuwe. Geen van beide, m. i. terecht. Neen,

Socrates is gestorven zooals hij leefde : een Griek van den ouden stem-

pel, met de speciale roeping, de menschen van hun slechtheid af te

brengen, welke was onwetendheid. Hij had geleerd, dat deugd was het

weten van het goede, o. a. eerbied voor de wet, gehoorzaamheid aan

den staat tot in den dood toe. Zijn roeping had hem veel spot en haat

opgebracht, — maar nu eischt de staat zelf zijn leven. Zijn spotters

en haters heeft hij alleen met ironie en humor bestreden. Maar nu?

Zal hij zichzelf getrouw blijven ? Het schoone en buitengewone in Socrates'

dood is, dat hij zichzelf getrouw blijft, en zich liever — al is het met

ironie — opoffert aan den staat, en liever zelf wil vallen, dan dat de

eerbied voor den staat zou vallen.

De tweede is zijn beroemde teekening uit den Staat 361A—362A van

den lijdenden rechtvaardige, die naar Aeschylus' woord : meer begeert

goed te zijn, dan het te schijnen. Die zal worden gegeeseld, gefolterd,
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Maar toen de vrije grieksche Staat verdwenen was en er

geen polis meer bestond, waard, dat de wijze daaraan zijn leven

wijdde, leerden de Stoicijnen te leven voor de kosmopolis,

de polis van Zeus, en werden de vaders der kosmopo-
litische levensleer. Zooals in den griekschen Staat allen

bij elkander behoorden, ieder op zijn post, zoo behooren nu in

de geheele wereld alle menschen broederlijk bij elkaar, Seneca
ep 95. Wij zijn leden van een lichaam, ook in den geringste, zelfs

in den vijand, zal men den mensch liefhebben. „De wereld is het

gemeenschappelijk vaderland aller menschen. De mensch zij den

mensch heilig". De aan Plato en Aristoteles nog onbekende

humaniteit verrijst aan den horizon, een ster die niet meer

zal ondergaan. Zoo poneeren zij de gedachte van een wereldwet,

afkomstig van een wereldrede, en huldigen slechts het betrekke-

lijk recht der bestaande staatswetten, als steunend op het natuur-

recht. En toch bleef het politische leven hun geheele toewijding

eischen! Yandaar een pijnlijke botsing tusschen innerlijk en

uiterlijk leven, tusschen leer en leven. Misschien nog 't meest

gevoeld door Ma reus Aurelius (220—280 n C.) wiens

meditaties daardoor iets bombastisch, rhetorisch krijgen, met

een bijsmaak van artisticiteit. Schoone woorden, weinig moed,

geen hoop. Eindelijk bij Porphyrius (243—304 n C.) die

moeheid, die uit walging van de geraffineerde zinnelijkheid

valt in ascese, welke met ijver vegetariaat, onthouding van

wijn en volstrekte kuischheid predikt. Een onklassieke levens-

beschouwing, evenals die van Plotinus (205—270 n C.) die

„zich schaamde een lichaam te hebben", wil wonen in Plato-

nopolis, het gevoel boven alles verheerlijkt, en de extase houdt

in boeien geslagen, blind gemaakt; eindelijk, na hem al het mogelijke

te hebben doen lijden, zal men hem aan het kruis hangen en doen

ervaren, dat men zich geen moeite moet geven rechtvaardig te zijn,

maar het te schijnen.» Blijkbaar is dit een herinnering aan den ver-

eerden leermeester Socrates, maar tegelijk Plato's diep inzicht in de

macht van het kwade, die hem noopte met zijn Ideènleer een nieuwe

wereld te zoeken, waar recht zou heerschen.
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voor de hoogste deugd. Nog eens, een onklassieke levensleer —
die we echter met een enkel woord, voor 't slot onzer studie

moesten noemen. Op 't oogenblik is 't ons hierom te doen : de

klassieke grieksche levensleer is een verheerlijking van het poli-

tische leven.

Hierop nu wees Morus' Utopia terug, alleen meer spelend,

niet met den ernst van een Plato. Toch had zijn werk weer

aandacht gevraagd voor die machtige levensleer der Antieke,

die in deze natuurlijke wereld haar ideaal zocht te bereiken.

Te meer werd de aandacht er aan geschonken, sinds de Refor-

matie wel in beginsel de Theocratie had vernietigd, maar daarvoor

geen machtige, eigen staatsleer in de plaats had gesteld. Wel
was ook in de Middeleeuwen Aristoteles, de „philosoof" bij

uitnemendheid, gebruikt als autoriteit voor de wereldlijke zaken,

maar hij was echt gebruikt, in dienst gesteld van de staatsleer

der Theocratie.

Nu kwam de antieke levensleer vrij te staan, en werd een

handleiding, toen men een staatsleer ging putten uit de Rede,
gebouwd op de natuurwet. Was de rede vroeger gebruikt als

verklaardster der in de Heilige Schrift gegeven levensleer,

hoogstens als correctief er van, nu werd de zaak omgekeerd,

en de rede de bron der levensleer, waarbij dan de geopen-

baarde wet gebruikt werd ter verklaring van de natuurwet.

Natuurlijk, het Rationalisme kwam er niet toe, in zijn

levensleer aan den staat zulk een groote beteekenis te geven,

omdat de antieke levensleer zulks ook gedaan had, maar wel

kon het zulks met grooter zekerheid doen, bij de overweging

dat het zulks deed, evenals de antieke levensleer, wier groote

beteekenis sinds de Humanisten weer was erkend. Neen, in de

eerste plaats zocht het Rationalisme de autonomie der rede te

rechtvaardigen voor het denken ; het was om vrijheid te doen,

maar de staat bleek dan telkens onmisbaar om die vrijheid te

verwerkelijken. Had Descartes (1596— 1650), met zijn fris-

schen twijfel zonder wanhoop, een nieuwe aera in het denken

geopend, en den mensch door de kennis verheven tot heer
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over alle dingen, wiens geluk niet in het handelen, maar in

het beschouwen ligt, onze Spinoza (1632— 1677) ') leert

beschouwen niet den individu, maar het Geheel, het Al, leert

de dingen bezien uit het standpunt der eeuwigheid. Hoe vol-

gens hem de staat en de vrijheid elkaar wederkeerig steunen,

blijkt reeds uit den tweeden titel van zijn Godgeleerd-Staat-

kundig vertoog: dat men niet alleen de vrijheid van denken

kan toestaan behoudens de vroomheid en de rust van het Ge-

meenebest, maar dat zij zelfs niet dan ten koste van de rust

van den staat en de vroomheid zelve kan worden opgeheven.

De staat is onontbeerlijk voor een gerust leven. „Het leven

in gemeenschap is niet alleen hoogst nuttig en onontbeerlijk

om buiten gevaar van vijanden te kunnen leven, maar ook om
met velerlei zaken zijn voordeel te doen. Hen, die als wilden

buiten elk staatsverband leven, zien wij een rampzalig en bijna

dierlijk leven leiden, en toch kunnen zij zich zelfs de weinige

armzalige en ruwe geriefelijkheden die zij bezitten, nog niet

verschaffen zonder onderlinge hulp, hoe gering die dan ook zij

.

Zoo nu de menschen door de natuur aldus waren toegerust,

dat ze niets begeerden dan hetgeen hun door hun gezonde rede

wordt aanbevolen, dan zou voorzeker de maatschappij geen

wetten noodig hebben. Doch met de menschelijke natuur is

het geheel anders gesteld. Zoo komt het dat geen maatschappij

stand houdt zonder een bestuur en zonder dwang. — De men-

schen hebben, om veilig en zoo goed mogelijk te leven, zich

noodzakelijk onderling moeten verstaan en het zoover brengen,

dat zij het recht, hetwelk ieder krachtens zijn natuur op alles

!) De belangstelling in onzen grootsten nederlandschen wijsgeer ver-

mindert niet. Nu hebben wij reeds een uitmuntende vertaling: Spinoza's

Werken uit het Latijn door W. Meyer met Inleiding van Prof. Dr. J.

I'. N. Land (welke vertaling ik in den tekst dankbaar citeer), — een

Levensleer naar de Beginselen van Spinoza door Br. J. D. Bierens de

Iffian 1900 enz. Toch blijft m. i. de kritiek van Stahl a. w. op het

Spinozisme ook voor onzen tijd waar, o. a. waar hij er S 107 van zegt:

«Es giebt überhaupt keine Fieiheit, so wenig als Gottes, eben so wenig

der Menschen.»
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had, in gemeenschappelijk bezit verkregen, en dit recht niet

meer bepaald werd door den wil en de begeerte van ieder

in het bijzonder, maar door de macht en den wil van allen te

zamen. Zij moesten dus het vaste besluit nemen en zich plechtig

verbinden, alles alleen in te richten naar het voorschrift der

rede; en eindelijk het recht van een ander als van zichzelf te

verdedigen. Daar het natuurlijk recht, alleen door de macht

van ieder mensch in het bijzonder begrensd is, volgt hieruit,

dat ieder juist zooveel van zijn recht aan een ander afstaat, als

hij van zijn macht gedwongen of vrijwillig aan den ander

overdraagt. Zoodoende is het dus mogelijk, zonder eenige schen-

nis van natuurrecht een staat te vormen, en elk verdrag met

de grootste getrouwheid altijd te doen nakomen, als ieder

namelijk alle macht die hij bezit, overdraagt op den Staat.

Waaruit volgt, dat de opperste macht door geen wet gebonden

is, maar allen haar in alles gehoorzaam moeten zijn: dit hebben

allen stilzwijgend of uitdrukkelijk moeten erkennen toen zij

de geheele om zich te verdedigen, d. i. al het recht dat hun

van nature toekwam, op haar overdroegen. (Hieruit volgt, dat

wij) verplicht zijn alle bevelen van het opperbestuur zonder

onderscheid op te volgen, al zou het ons ook de onzinnigste

dingen voorschrijven. (Maar) het kon hoogst zelden voorkomen

dat de hooge overheden iets zeer onzinnigs voorschrijven; voor

hen zelven toch is het van het hoogste belang, willen zij

voor zich zelf zorgen en de regeering in handen houden, op

het algemeen welzijn bedacht te zijn en alles te besturen vol-

gens het redebeleid. Want een regeering met geweld (Seneca

heeft het reeds gezegd) heeft niemand lang volgehouden. Hierbij

komt dat in een democratischen staat dwaze maatregelen minder

te vreezen zijn. Daarom heerscht in zulk een gemeentebestuur

de grootste vrijheid, waarin de wetten op de gezonde rede

berusten, want daarin kan ieder die wil, vrij zijn, d. i. met

volle instemming leven naar de voorschriften der rede. Onder-

daan is iemand die op bevel der hooge overheid doet wat

voor het algemeen en dus ook voor hem zelven nuttig is.
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"Want wie ook de hoogste macht in handen heeft, zij het een

man, zij het weinigen, of wel allen, zonder eenigen twijfel

komt hem het recht toe te gebieden wat hij wil, terwijl

ieder die de macht om zich te verdedigen aan een ander heeft

opgedragen, hetzij dan uit eigen beweging, hetzij met geweld

gedwongen, van zijn natuurrecht afstand heeft gedaan, en

daarmede zich voorgenomen het hoofd van den staat in alle

dingen onvoorwaardelijk te gehoorzamen. Aan de overheid, die

volgens goddelijk en natuurlijk recht alleen bevoegd is om de

rechten van den staat te bewaren en te beveiligen, komt boven

alles het recht toe, in zaken den godsdienst betreffende, be-

palingen te maken naar haar goedvinden, en allen zijn gehou-

den haar besluiten en voorschriften dienaangaande op te volgen,

krachtens de haar verpande trouw, die God zeer zeker beveelt

in acht te nemen. Een uitzondering maakt hierop degeen, wien

God door een stellige openbaring zijn bij zonderen steun heeft

toegezegd tegen een overheerscher, of degeen dien hij met

name daarvan uitzondert. — Daarom, al wat een onderdaan

doet in overeenstemming met de verordeningen der overheid,

hetzij dit geschiedt uit liefde of uit vrees, ofwel (wat nog meer

voorkomt) uit hoop en vrees tegelijk, of uit eerbied, een aan-

doening uit vrees en eerbied samengesteld, of uit eenige andere

reden, dat doet hij krachtens het recht van den staat en niet

krachtens het zijne. Er is dan ook niets onredelijks in gelegen,

zich menschen voor te stellen, die krachtens het recht van den

staat alleen, gelooven, liefhebben, haten, verachten, kortom

zich door allerlei hartstochten laten leiden." Godg-Staat-

Vert V XVI XVII. „Doch komt het weinig voor, dat de

menschen volgens de voorschriften der rede leven ; het is integen-

deel aldus met hen gesteld, dat zij meestal naijverig op elkander

zijn en elkander hinderen. Desniettemin kunnen zij het be-

zwaarlijk volhouden in afzondering te leven, zoo zelfs dat de

meesten zeer zijn ingenomen met de bekende omschrijving, dat

de mensch een maatschappelijk (sociaal) dier is. En inderdaad

is het niet te ontkennen, dat er uit het gemeenschappelijk leven
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der menschen veel meer voor- dan nadeel ontstaat. Hekeldichters

mogen, zooveel hun lust de nienschelijke aangelegenheden be-

spotten, godgeleerden mogen ze verfoeien, droefgeestigen mogen

het onbeschaafde en het landleven zoo hoog mogelijk roemen,

de menschen verachten en de dieren bewonderen, toch zal de

ondervinding hen leeren, dat de menschen door onderling hulp-

betoon zich veel gemakkelijker kunnen verschaffen, wat zij

noodig hebben en niet dan met vereende krachten de gevaren

die hen allerwege bedreigen, kunnen ontgaan. — Het bekende

voorschrift om geen dieren te slachten steunt meer op ijdel

bijgeloof en vrouwelijke weekhartigheid dan op gezonde rede-

neering. En dewijl de grenzen van ieders macht bepaald worden

door zijn vermogen (virtus) of zijn macht, hebben de menschen

zelfs veel meer recht op de dieren dan deze op de menschen.

Zullen de menschen in staat zijn eendrachtiglijk te leven en

elkander hulp te verleenen, dan moeten zij van hun natuur-

recht afstand doen en elkander weerzij den de verzekering geven,

dat zij niets zullen doen dat een ander tot schade zou kunnen

strekken. Op dezen grondslag zal zich dus een maatschappij
kunnen vestigen, als zij het recht dat ieder heeft om zich te

wreken en te oordeelen over goed en kwaad zich zelve voor-

behoudt, en daardoor de macht verkrijgt een algemeene redewet

voor te schrijven, wetten te maken en die wetten niet door

de rede; — want deze is niet in staat de hartstochten te be-

dwingen ;
— maar door strafbedreigingen te handhaven. Zulk

een gemeenschap nu, gegrond op wetten en op de macht om
zich te handhaven, wordt Staat genoemd en zij die door dit

Staatsgezag beschermd worden, Burgers. In den natuurstaat

kan er dan ook niet aan zonde gedacht worden; maar wel in

den burgerlijken staat waar met algemeen goedvinden wordt

bepaald wat goed en kwaad is en ieder gehouden is den Staat

te gehoorzamen. Zonde is dus niets anders dan ongehoorzaam-

heid, en wordt daarom ook alleen krachtens het gezag van den

Staat gestraft, terwijl gehoorzaamheid daartegen den burger tot

verdienste wordt gerekend, omdat hij juist daardoor waar-
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dig wordt geacht de voordeelen van den staat te genieten. In

den natuurstaat gebeurt niets, wat recht of onrecht kan

genoemd worden; — maar wél in den burgerlijken staat, waar

met algemeen goedvinden bepaald wordt, wat van dezen of

wat van genen is. Hieruit blijkt dat recht en onrecht, zonde

en verdienste, begrippen zijn aan uitwendige toestanden ont-

leend en geen kenmerken die behooren tot het wezen van de

ziel." Ethica IV St. 35 37 cfr Tractatus Politicus Cap II

§ 3 8 17. Niemand zal zich aan de lengte dezer citaten stooten,

die inziet, dat wij hier de documenten heiben gekregen van de

leer der volkssoevereiniteit. Waarop reeds in de Middeleeuwen

gezinspeeld was, in den strijd tegen de aanmatigingen der

gregoriaansche pausen, wat reeds Grotius hier en daar had

aangeduid, wat later Rousseau in zijn Contract Social

met veel ophef verkondigde, wij vinden het reeds bij onzen

Spinoza, en heel wat eenvoudiger en minder bombastisch dan bij

Rousseau. De leer dat de staat niet heerscht krachtens godde-

lijke autoriteit, maar krachtens opdracht van de gezamenlijke

individuen, die allen hun persoonlijk recht hebben overge-

dragen op den staat, dat de overheid dus niet is een dienaresse

Gods, maar een vanwege het volk aangestelde beambte, die

leer, welke van toen af tot heden ij verig is gepredikt, is voor

't eerst systematisch verkondigd door Spinoza. Tenminste van

uit het standpunt van het Rationalisme.

Want gelijk wij reeds hier boven zagen (blz. 123 noot 1), deze

zelfde beginselen werden ook in een geheel anderen kring uitge-

sproken. Zij waren het gemeengoed van alle Independenten en

Puriteinen en vooral van de radicalen onder hen: de Leve lier s.

Wat door deze fanatische en extatische volkspredikers

werd verkondigd, heeft niemand minder dan Milt on (1608—
1674) krachtig verdedigd in zijn politieke geschriften '). Met

kracht komt hij op voor de onbeperkte souvereiniteit des volks.

Eerst toen de menschen zich uitbreidden, en zij zich aan eikaars

l) In zijn eerste en tweede «Pro populo anglicano defensio», en verdere

werken, cfr. Weingarten, a. w. S. 288—292.
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rechten vergrepen, gevoelden zij behoeften aan een autoriteit,

sterk genoeg om den vrede te bewaren en de boosdoeners te

kastijden. Daarom droegen zij hun natuurrecht : zichzelf te ver-

dedigen, op aan een aanvoerder, van wien zij dan die diensten

verwachtten, en dien zij dan koning of magistraat noemden. De

macht der koningen en magistraten is dus afgeleid van het

volk. Te zeggen, dat de koning alleen aan God verantwoordelijk

is, beteekent verkrachting van alle wetten, want indien hij

kon weigeren rekenschap af te leggen, dan zijn alle kronings-

verdragen en eeden enkel schijn en spot. Het volk heeft veeleer

het recht, koningen te verkiezen en te verwerpen, zoodra zij

tyrannen zijn geworden, ja dien regeeringsvorm te kiezen, dien

het wil. Zoo goed als de koningen door God regeeren, zoo goed

maken zich ook de volken door God vrij ; en het recht des volks

is niet minder een goddelijk recht, dan dat dat der koningen.

Hoe revolutionair deze stellingen nu ook klinken, op menig

essentieel punt staan zij toch tegenover de latere revolutio-

naire leer. Vooreerst toch is voor Milton en de zijnen de

mensch niet in de eerste plaats een natuurwezen, met natuur-

rechten, maar een instument Gods, die hem zijn wil openbaart

in de H. Schrift. Vandaar, dat als zij van het volk spreken,

zij van een totaal ander volk spreken dan bv. Rousseau. In

de tweede plaats was hun aandacht meer gewijd aan de kerk

dan aan den staat. Zij zijn revolutionairen, ja, maar als in

't voorbijgaan, eigenlijk alleen om los te komen van de tyrannie

der Stuarts, niet omdat de revolutie hun einddoel is. Milton

werd Secretaris van Staat onder Cromwell, die in zijn latere

periode waarlijk niet de beginselen der volkssouvereiniteit

huldigde.

Maar dit neemt niet weg, dat zij van de grootste beteekenis

zijn voor de staatsleer. De reformatie had wel de theocratie

in beginsel vernietigd, maar zij had — vooral in Luther —
toch niet durven raken aan de theocratische grondbeginselen

der staatsleer. Wel waren daar de Gereformeerden mede be-

gonnen, maar de Independenten c. s. waren de eersten, die op
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politiek zoowel als op kerkelijk terrein radicaal dorsten te

breken met de theocratie. Wat de Anabaptisten hebben ge-

wild — zij hebben het gedaan, al is het ook maar één moment.

Zij hebben een rijk van enkel „Heiligen" opgericht en —
eenmaal aangenomen, dat er werkelijk zulk een volk van heili-

gen bestond, was het geen waagstuk zulk een volk tot absoluten

souverein te verklaren. Alleen bleek het rijk der Heiligen geen

levensvatbaarheid te hebben, en de restauratie liet er niets van

over. Maar aan hun idealen kon de restauratie niet komen

;

elk éénmaal met waar geloof beleden beginsel blijft de eeuwen

doorklinken. Al vernietigde de restauratie den staat naar 't

ideaal der Levellers, hun staatsleer — hoe slecht of goed die

dan ook zij — heeft nog lang niet afgedaan. De restauratie

ontleende haar staatsleer aan Hobbes (1588— 1679), die

uit vrees voor anarchisme vervalt in absolutisme. Volgens hem
is zelfzucht het wezen van den natuurmensch, is dus oorlog

van allen tegen allen de natuurlijke toestand. *) Aan dit alge-

meene wantrouwen kan alleen een einde gemaakt worden door

den staat, die dan door zijn wetten en strenge straifen die zelf-

zucht beteugelt. Maar opdat de staat daartoe dan ook de macht

hebbe, moet ieder alle eigen rechten overdragen op den repre-

sentant van den staat, en dit doen voor altijd, zoodat „de

hoogste macht volgens innerlijke noodwendigheid absoluut is,"

en absolutisme, desnoods despotisme de natuurlijke vormen zijn

van den staat. Derhalve moet de kerk ook den staat onder-

danig zijn en wordt een godsdienst, die niet door den staat

is gesanctioneerd, eenvoudig bijgeloof en oproer.

Dit laatste werd een staand thema voor het Dei s me, dat

uit die religieuse stemmingen en gedachten, die toen in die

verschillende kringen leefden, een nieuwe religie opbouwde.

Vooral ook had het Deisme veel aanrakingspunten met de

Levellers, met wie het vooral dit beginsel gemeen had: het

religieuse is vooral te waardeeren naar zijn politische beteekenis.

*) cfr De Cive I § 14 bellum omnium contra omnes.
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Uit een en ander laat zich verklaren, hoe in den Nieuwen

Tijd de aandacht voortdurend werd gevraagd voor de leer

omtrent den Staat en hoe men telkens langs nieuwe wegen

de beteekenis van den staat zocht vast te stellen. Het kan

hier natuurlijk niet onze taak zijn, al die paden af te wandelen
;

alleen wijzen wij nog op Kant. Zijn diepzinnig idealisme, dat

door zijn — zooals hij 't noemt — „Transcendentale" behan-

deling der dingen zich een eigen geestesleven van wondervasten

structuur heeft opgebouwd, blijft ook voor de levensleer van onzen

tijd nog van de grootste beteekenis. In zijn levensleer legt hij den

meesten nadruk op den wil, en niet op het toevallige, van aller-

lei afhankelijke in den wil, maar op den wil naar zijn wezen,

den „unbedingten "Willen" ook wel „Grund- Urwille" door

hem genoemd. Die wil, dat is „der Kategorische Imperativ"

en naar die wet te leven is de vrijheid, nl. de ware, „innere

Freiheit", die is een moreele vrijheid. Nu is echter niemand

aan andere wetten onderworpen, dan aan die, welke hij zich-

zelf heeft gegeven. Hij is dus autonoom, ook waar hij zich aan

de wet onderwerpt, ja juist bestaat zijn vrijheid in „Selbst-

gesetzgebung". Ons leven moet dus hierin bestaan; zoo te

handelen, dat „die Maxime" van onzen wil altijd evenzeer zou

kunnen gelden voor beginsel eener algemeene wetgeving, steeds

ook te onderzoeken, of „die Maxime" indien zij tot algemeene

wet werden gemaakt, niet met elkander in tegenspraak zouden

komen. Het is dus hier alles plicht ; liefde en gelukzaligheid —
èn bij Plato èn bij Augustinus zoowel motor als einddoel des

levens — zijn hier onder den naam van „Eudamonismus" in

den ban gedaan. Geen eudaemonisme, maar leven naar de wet,

dat is het ware leven. Zoo is ook het recht niets, dan „het

geheel van voorwaarden, onder welke de willekeur des eenen

met de willekeur des anderen naar eene algemeene wet der

vrijheid kan vereenigd worden." De staat, die dit recht heeft

te handhaven, heeft dus ook bevoegdheid dwang uit te oefenen,

welke dwang niets is dan „Yerhinderung eines Hindernisses

der Freiheit". En de staat, heeft als handhaver van het recht

10
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absolute gehoorzaamheid te eischen. ') Gerechtigheid is dus

het ware beginsel om het leven zijn ware beteekenis te geven

;

„indien de gerechtigheid ondergaat, dan is het van geenerlei

waarde meer, dat er nog menschen op aarde leven." Waar

aan de gerechtigheid wordt te kort gedaan, moet straf volgen

als vergelding. Straf is geen middel om de menschen voor de

toekomst te verbeteren, maar is talio. De misdaad niet te

straffen ware tegenover de gerechtigheid precies hetzelfde, als

wat het geweld is tegenover de menschen.

Al schijnt het dus dat Kant's leer in menig opzicht gelijkt

op die van Rousseau — want hij spreekt ook van „der ursprüng-

liche Contract nach welchem alle im Volke ihre ursprüngliche

Freiheit aufgeben, um sie als Glieder eines gemeinen Wesens,

sofort wieder aufzunehmen" — toch is zij werkelijk een andere.

Dit komt doordat beider begrip van vrijheid hemelsbreed ver-

\) Over den oorsprong van het recht van den staat mag de onderdaan

zich niet druk maken. «Ob ursprünglich ein wirklicher Vertrag der

Unterwerfung unter denselben (pactwn subjectionis civilis) als ein

Factum vorhergegangen, oder ob die Gewalt vorherging, und das Gesetz

nur hinten nach gekommen sey, oder auch in dieser Ordnung sich

habe folgen sollen: das sind für das Volk, das nun schon unter dem
bürgerlichen Gesetze steht, ganz zweckleere, und doch den Staat mit

Gefahr bedrohende Vernünfteleien ; denn wollte der Unterthan, der den

letzteren Ursprung nun ergrübelt hatte, sich jener jetzt lierrschenden

Autoritat widersetzen, so würde er nach den Gesetzen derselben, d. i.

mit allem Rechte bestraft, vertilgt oder (als vogelfrei exlex) ausgestos-

sen werden. — Ein Gesetz, das so heilig (unverletzlich) ist, dass es,

praktisch, auch nur in Zweifel zu ziehen, mithin seinen Effect einen

Augenblick zu suspendiren, schon ein Verbrechen ist, wird so vorge-

stellt, als ob es nicht von Menschen, aber doch von irgend einen höch-

sten tadelfreien Gesetzgeber herkommen müsse, und das ist die Bedeu-

tung des Satzes: «alle Obrigkeit ist von Gott», welcher nicht einen

Geschichtsgrund der bürgerlichen Verfassung, sondern eine Idee,

als praktisches Vernunftprincip, aussagt: der jetzt bestehenden gesetz-

gebenden Gewalt gehorchen zu sollen ; ihr Ursprung mag seyn, welcher

er wolle». Cfr de definitie: «Ein Staat (civitas) ist eine Vereinigung

einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen» I. Kant's Sammtl.

W W. ed. Rosenkranz IX Th. 1838 S 158—165.
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schilt. Kant's vrijheid is gelijk wij zagen de moreele vrijheid,

de vrijwillige gebondenheid aan de wet; Rousseau's vrijheid

is de natuurlijke vrijheid, de niet-gebondenheid van den na-

tuurstaat.

Hier blijkt dan ook hoe deze philosoof, die zoo onverbidde-

lijk het recht van den staat, en de noodzakelijkheid der straf

als vergelding handhaaft, toch den eeuwige vrede niet voor een

utopie houdt. Dit kon hij nl. doen, omdat hij verwachtte, dat

èn de enkelen en de staten onderling al meer en meer naar

gerechtigheid zouden streven, naar die vrijheid, die zichzelf

bindt aan de wet. Was dit ideaal bereikt, dan zou het „per-

manente Staatencongress" den oorlog doen ophouden — die

nu als iets provisioneels, voorloopig nog recht van bestaan heeft.

Of hij hier wel genoeg rekening houdt met wat hij zelf

noemt: het „radikale Böse" in de wereld? M. i. niet — doch

hierover niet verder. Genoeg, dat wij zagen, hoe deze man van

de wet en de grechtigheid kon hopen op den eeuwigen vrede.

Waarin nu een latere philosophische levensleer, ook van de

hierboven genoemde moge verschillen, bij alle vinden wij

een groote waardeering van den staat, als handhaver van het

recht, en in gevolge daarvan een min of meer verheerlijkende

beschouwing van het recht van geweld, straf en oorlog. ')

Ja wij kunnen zelfs zeggen, dat de kuituur door haar dies-

') /. G. Fichte zei in zijn Politische Fragmente 1813: «aberauchim
Kriege und durch gemeinschaftliches Durchkampfen desselben wird ein

Volk zum Volke». De Romantiek spreekt deze gedachte telkens uit,

zoo Novalis in zijn Heinrich von Ofterdingen. Tzschirner legt in zijn

:

Philosophiseher Yersuch : Ueber den Krieg 1815, den nadruk op de

moreele beteekenis van den oorlog, die de versletene toestanden opruimt,

de menschheid verjongt, en haar deugden als energie en vaderlands-

liefde leert. Zoo ook Be Maistre in zijn Soirees de St. Pétersbourg 1821 en

v. Feuerbach: Ueber die Unterdrückung und Wiederbefreiung Europens

1813. Hegel noemt in zijn Philosophie des Rechts 1821 § 324 329—351
de oorlog een heilzame levensfunktie in het leven der volkeren.

Schieterrnacher (1768—1834) zegt, dat de weerloozen zich zelf buiten

den staat sluiten, de christen daarentegen zijn overheid gehoorzaam-

heid schuldig is, ook in de oorlogen, die echter door de beschaving
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seitige, praktische richting, onder den invloed van de studie

der exacte wetenschappen werkende met hypothesen als evolutie

en struggle for life, is gekomen tot een verheerlijking van het

staatsieven als misschien nooit te voren. Gevolg daarvan is

geweest een steeds toenemen van het Militairisme, dat in

de laatste jaren zulke bedenkelijke afmetingen had aange-

nomen, dat men zich bezorgd ging afvragen, waar dat op uit

moest loopen, en een boek als van den russischen staatsraad

v. Bloch geheel Europa een rilling door de leden joeg en —
openbaarde, dat er bereide bodem aanwezig was voor een nieuwe

weerloosheid, waarop wij in de laatste plaats hebben te wijzen.

De eigenlijke vader der nieuwste weerloosheid is

niet Tolstoy maar Schopenhauer (1788— 1860). Terwijl

Hegel zijn triumfen vierde en zijn staatsleer — naar Stahl zegt

a. w S 475 : eigenlijk de leer van den beambtenstand— „ultragou-

vernemental" was, sloeg Schopenhauer een geheel anderen toon

aan. Eerst doodgezwegen, is hij daarna de mode-philosoof van

onzen tijd geworden, en ieder die onzen tijdgeest, vooral in

zijn ziekelijke uitingen, wil kennen, moet Schopenhauer gelezen

hebben. En dit laatste heeft hij gemakkelijk gemaakt door

den pakkenden literairen vorm zijner geschriften, waarvan zijn

bovenmatig gevoel van eigenwaarde en zijn gescheld op de

minder zullen worden. Zie verder: Rothe Theol Ethik 1848 § 1447—1170,
Brialmont ELoge de la guerre 1850, Proudhon La guerre et la paix 1861,

en Sammelwerke als: Hetzel Die Humanisirung des Krieges 1891,

v. Boguslawski Der Krieg 1892, Schlief Der Friede in Europa 1892,

Jahns Ueber Krieg, Frieden und Kultur 1893 enz. Ten onzent verdedig-

den Boedes en Junius den christelijk gevoerden oorlog, zie Annales Ac.

Rh. Traj. 1833—1834, Junius nog eens in 1866: De Oorlog en Wiskemann
in 1870 Der Krieg. In de Haagsche-congresliteratuur werd ten onzent

het verstandigste woord gesproken door Dr. S. R. Steinmetz Der Krieg

als sociologisches Problem 1899; alleen zeg ik, gedachtig aan S 5:

«Man raöchte den Kulturgrad nach der Einschrankung der Competenz

abschatzen», de competentie te missen, des schrijvers beschouwingen

over selectie en contraselectie te beoordeelen.
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„Philosophie-professoren" een zeer populair element vormt.

Hij is een grondig pessimist; reëel is ten slotte slechts de

smart; hoe hooger een mensch staat, des te sterker is zijn

lijden. Vooruitgang en ontwikkeling der maatschappelijke toe-

standen is slechts utopie ; wetenschap en kunst — die vooral be-

staat in intuitie, en die haar hoogtepunt bereikt in muziek—
verzachten eenigszins het lijden. En dit alles klinkt bij hem te

reëeler, wijl zijn leven is geweest dat van een eenzame, vol

angst en wantrouwen tegenover de hem afstootende en de door

hem afgestooten wereld. ')

Zijn hoofdwerk is „Die "Welt als Wille und Vorstellung" 1818,

waarin, dikwijls met volkomen stilistische meesterschap, over

alles wordt gehandeld, behalve over den wil.
2
) O. a. — en dit

is ons van het grootste gewicht — wordt daarin 't Buddhisme

verheerlijkt, als de „vrucht der hoogste menschelijke kennis en

wijsheid, de ur-oude leer van het edelste en oudste volk,"

I S 419—421. „De bijna bovenmenschelijke concepties" van

„jenen erhabenen und kaum als blosse Menschen denkbaren

Urhebern des Upanischads der Yeden" weet hij niet genoeg

te roemen, II S 178, 543. „Wij daarentegen zenden nu juist

aan de Brahmanen Engelsche Clergymen en Herrnhuttersche

J
) Van de onafzienbare Schopenhauer-literatuur noem ik slechts

P. J. Möbiits Ueber Schopenhauer 1899, vol bewondering; Knno Fischer

Arthur Schopenhauer Bnd VIII zijner Gesch. d. neuern Philosophie 1893,

een scherpzinnige kritiek; en Dr. Max. F. Hecker Schopenhauer und

die Indische Philosophie 1897, vooral voor ons onderwerp van belang.

Zijn werken citeer ik naar de uitgave van Julius Frauenstadt. 4
) 1873.

2
) jR. Eneken *) Die Lebensanschauungen der Grossen Denker 1897

S 468: «alle Romantik hat etwas Weichliches, sie widerstrebt mann-

hafter erneuernder That. Eine solche Weichlichkeit ist auch bei

Schopenhauer unverkennbar. Er redet fortwahrend vom Willen, that-

sachlich kennt sein System keinen Willen, keine aktive Geistigkeit. Der

Mensch ist hier nichts anderes als eine Zusammensetzung von glühender

Sinnlichkeit und feiner, aber kraftloser Geistigkeit; was Wille heisst,

ist in Wahrheit eine blosse Naturkraft. So giebt es hier keine innere

positieve Weiterbildung durch Erfahrung und That, kein Aufsteigen

einer neuen Welt aus der Erschütterung und Vernichtung der alten.
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lijnwevers, om hen uit medelijden iets beters te leeren en hen

duidelijk te maken, dat zij uit niets gemaakt zijn en zich daar-

over dankbaar behooren te verheugen. Wij ondervinden echter

't zelfde als hij, die een kogel tegen een rots afschiet. Nooit

ofte nimmer vatten onze godsdiensten in Indië wortel; de

ur-wijsheid der menschheid wordt niet verdrongen door de ge-

beurtenissen van Galilea. Integendeel stroomt de Indische wijs-

heid naar Europa terug, en die zal een totale verandering in

ons weten en denken te weeg brengen," I 421. Dat zijn

pessimistische en atheïstische philosophie veel meer gelijkt op

Buddhisme dan op Christendom, is hem dan ook een bewijs van

de waarheid zijner philosophie. „Bijna schijnt het, dat evenals

de oudste talen de volmaaksten zijn, dit ook geldt van de oud-

ste godsdiensten. Zou ik de resultaten mijner philosophie als

maatstaf hunner waarheid gebruiken, dan zou ik aan het

„Buddhaïsme" den voorrang boven de anderen moeten toeken-

nen. In ieder geval moet het mij verblijden, mijn leer in zoo

groote overeenstemming te zien met een godsdienst, die voor

zich aanspraak maakt op de „Majoritat auf Erden", daar hij

veel meer belijders telt, dan één andere. Deze overeenstem-

ming moet mij des te verblij dender zijn, aangezien ik, bij mijn

philosopheeren, zeker niet onder zijn invloed gestaan heb." l

)

Zijn witte poedel noemde hij „Atman"; ja, hij verheerlijkte de

honden zeer, natuurlijk ten koste van de menschen, in dezen

veel verder gaande dan de Indiërs. Met hen gemeen heeft hij

daarentegen, dat hij de dieren in principe op één lijn zet met

de menschen, en niet zoo onbarmhartig wil zijn als 't Chris-

tendom, dat bloedverwanten uit elkander gerukt had. De dieren

zijn onze „unvernünftigen Brüder"; de mensch „das vernünftige

*) «Das ist nicht ganz richtig» zegt en bewijst Hecker a. W. S 9 —
maai- die Schopenhauer's hoogmoed ook maar een weinig kent, begrijpt

heel goed, dat hij toch waarlijk niet minder kon doen, dan minstens

zijn onafhankelijkheid van het Buddhisme handhaven — nu hij moeilijk

kon zeggen, dat 't Buddhisme van hem afhankelijk was, ofschoon dat

meer in zijn lijn zou gelegen hebben.
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Thier met individuellen Charakter", I S 43, 430. Zoo vinden

wij ook bij Schopenhauer naast zijn pessimisme en atheisme

:

het medelijden; en wat Buddha den Ievensdorst noemde, waar-

van de kennis verloste, heet bij Schopenhauer „Bejahung des

Willens zum Leben."

Nu zouden wij vergeefsche moeite doen, indien wij bij

Schopenhauer de Indische weerloosheid gingen zoeken. Een

dier te dooden, of een mensch geweld aan te doen, wordt door

hem niet veroordeeld, I 440 II 682—687. Neen, directe weer-

loosheid heeft hij niet gepredikt, maar hij heeft de stemming

gekweekt waarin de weerloosheid paste. Hij heeft de oude

fundamenten der levensleer omgewoeld ; voor een optimistisch

theisme, een atheistisch pessimisme gegeven ; voor een min of

meer bepaald politisme een vaag kosmopolitisme gegeven, en

als een der voornaamste bronnen van het zedelijk leven aan-

gewezen : het medegevoel. En evenzeer als eerst zijn leer is

genegeerd, is hij nog op 't einde zijns levens erkend als de

philosoof der 19e eeuw. In elk geval is hij de invloedrijkste

philosoof van den Nieuwen Tijd, en zeer vele vooral van onze

„moderne" literatoren en kunstenaars zijn min of meer leer-

lingen van Schopenhauer. Mannen als v. Hartmann, "Wag-

ner, Nietzsche, Tolstoy, allen hebben het openlijk erkend,

dat zij door de school van Schopenhauer zijn doorgegaan. Ja,

onze geheele literatuur met haar pessimisme, weeke gevoelig-

heid, en haar kunst-theorien over intuïtie als 't eerste noodige,

wijst terug naar Schopenhauer. Niet dat hij dit alles direct

voor zijn rekening heeft, maar indirect wel, daar hij deze

stemmingen tot de overwinning heeft helpen brengen. Vooral

door het medegevoel — dat toch ook op de een of andere

manier, wel wat christelijk kon opgenomen worden — op den

voorgrond te zetten, heeft hij onzen tijd weer ontvankelijk gemaakt

voor de weerloosheid, bepaald voor de Indische weerloosheid.

Naast hem werkten daartoe langs anderen weg stroomingen

mede, als het Socialisme en Anarchisme, die wij hier

alleen memoreeren voorzoover zij ons beginsel raken.
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Het Socialisme, dat de belangen der individuen onder-

geschikt maakt, soms bijna opoffert aan de belangen der gemeen-

schap, heeft in optimistischen geest het beginsel van mede-

gevoel uitwerkend, ons voorloopig twee resultaten gegeven.

Het eerste — de positieve winst van zijn werk — is: grootere

eerbied voor eiken arbeid, sterker gevoel van de broederschap

aller menschen, eindelijk de eisch van breedere deelneming

aller aan alle goederen der menschheid.

Het tweede — het groote gevaar van zijn werk — is:

overschatting van den arbeid *), maar vooral de behandeling van

lichamen als machines, en de wil, reëele organisaties als familie,

vaderland, kerk enz. te gaan reorganiseeren naar de droomen

van een ideale maatschappij, die goede organisaties zal geven,

omdat — niet de menschen maar — de toestanden verbeterd

zijn. Want de mensch is goed — komisch optimisme dat

sterk aan Rousseau herinnert! — en de maatschappelijke toe-

standen zijn slecht — goedkoop pessimisme, dat den prediker

er van niet raakt! Voor zoover het socialisme ijvert
2

)

voor kosmopolistisme, universeelen vrede en anti-staatsge-

zindheid heeft het de huidige weerloosheid in de hand

gewerkt.

De vader van het Anarchisme is Bakounin (1814

—

1876) een Rus van den hoogsten adel, die na zijn ballingschap

in Siberië, Europa rondtrok ter propagandeering van de Anar-

chie. Een enkel citaat — uit zijn: God en Staat, Radicale

Bibliotheek no 1 1888 — teekent hem voldoende: «Satan is

*) Cfr Flint Socialisme 1895 p 108 Man does not create p 111 Labour
alone, labour independent of nature can produce nothing.

*) Dat de misschien krachtigste openbaring van 't socialisme, het

Collectivisme, daarentegen juist alles aan den staat opdraagt is

bekend. Dat hier 't kosmopolitisme dreigt om te slaan in despotisme

ligt voor de hand, ook dat — daar klassenhaat wreeder is dan volkeren-

liaat — de politie, de rechtbanken enz. van het Collectivisme nog
ruwer den droom van een wereldvrede zullen verscheuren dan de politie,

de rechtbanken enz. van den staat-van-nu.
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de eeuwige opstandeling; de eerste vrijdenker en bevrijder der

wereld. — Het Christendom is juist de godsdienst bij uitnemend-

heid, omdat het de natuur, het zuiver wezen van elk gods-

dienststelsel, nl. de verarming, de slavernij en de vernietiging

van de menschelijkheid ten voordeeïe van de goddelijkheid, in

al haar volheid ten toon stelt en veraanschouwelijkt. — Indien

God bestaat is de mensch slaaf; welnu, de mensch kan, moet

vrij zijn; dus is er geen God. — Ik keer het gezegde van Vol-

taire om en zeg : „als God bestaat, moest men hem afschaffen."—
De Kerk en de Staat zijn twee zaken, die ik haat als de pest. —
In één woord, wij verwerpen alle wetgeving, alle gezag en

iederen bevoorrechten, gepatenteerden en wettelijken invloed

al is hij ook uit algemeen stemrecht voortgekomen, overtuigd

dat hij nooit zou kunnen uitloopen dan ten voordeeïe van een

heerschende en uitzuigende minderheid tegenover de belangen

van de onmetelijke verdrukte meerderheid. Ziedaar in welke

beteekenis wij werkelijk Anarchisten zijn." — Deze leer vond

haar eerste toepassing in het Nihilisme, waarvoor alles wat

niet directe vrucht was van materialistische en naturalistische

wetenschap Nihil was, en dat een strijd op leven en dood

aanbond met 't russische absolutisme.

In aansluiting aan deze stemmen en stroomingen, verscheen

nu in de negentiende eeuw hier en daar de nieuwe weerloos-

heid, gewoonlijk meer socialistisch dan theologisch getint. Zij

versmaadde niet de hulp der theologie, maar aan deze haar

bestaansrecht ontnemen, deed ze niet. 't Ging haar zooals het,

volgens prof. Quack, met vele socialisten gaat: „Zij geven den

indruk, alsof, voor de ontwerpers zelven, het samenvallen

van hun leer met de beginselen van het Christendom, als

het ware iets bijkomstigs, een gelukkig toeval was. Toen

de socialist aan het einde van zijn systeem was gekomen,

was hij blijde, dat de resultaten, die hij verkregen had, ook

bij het Christendom (in zijn eerste reinheid) waren terug

te vinden."

Zoo verschenen ten onzent de Zwijndrechtsche Nieuw-
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lichters ') (1816— 1832) een Broederschap, die den staat

verwierp, militieplicht weigerde, communisme in praktijk

bracht, door zedelijke ongebondenheid uiteenspatte en bij de

Mormonen terecht kwam.

Zoo in Frankrijk de discipelen van den graaf de Saint-

Simon 2

)
(1760— 1825), die ook opkwamen tegen onze op

geweld en militairisme gebouwde maatschappij en van de wereld

wilden maken : „een vredelievende werkplaats, een vredes-

atelier." Zoo Lamennais (1783— 1854) wiens werkje: „Les

Paroles d'un Croyant", het klassieke werkje van het Christelijk

Socialisme uit dien tijd, dat thans op nieuw door de weerloozen

is vertaald en gepropagandeerd. Zoo de Amerikaansche
Communauteiten, de Amana-gemeenten in Iowa
en de Bethel-gemeente in Missouri, wier ongestoorde

weerloosheid sterk herinnert aan die der Quakers.

Maar al deze stroomingen en stemmingen zijn opgenomen,

en met oorspronkelijke kracht tot een evangelie der weerloos-

heid verwerkt, door den grooten apostel der weerloosheid

onzer dagen

:

Leo Nicolajewitsj Tolstoy 3
).

Zijn leven is bekend. Het klinkt in de ooren onzer tijd-

genooten als een heiligen-legende. Die graaf, die na een wilden

studententijd, na een schitterende officiers- en auteurs-loopbaan,

na een met elf kinderen gezegend, gelukkig huwelijksleven,

eindelijk de ijdelheid der wereld inziet, zich bekeert tot Jezus'

') Anagrapheus de Zwijndrechtsche Nieuwlichters 1892. Mr. H. P. G.

Quack Beelden en Groepen 1892 bl 293—327.
2
) Quack De Socialisten III bl 1—134.

3
) Tolstoy — zoo onderteekent hij zich, en niet Tolstoï, zooals de

Franschen of Tolstoj, zooals de Duitschers gaarne schrijven — is geboren

in 1828, cfr. Dr. S. Baart de la Faille Leo N. Tolstoï als Theoloog en

Moralist 1897. Quack De Socialisten IV 1897 bl 965—981. G. Wisse Jr.

Het Tolstoyïsme en de leer van het niet-wederstaan 1899. Eagen Zabel

L. N. Tolstoi 1901 en de daar vermelde literatuur.
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liefdeleer en nu voortaan enkel schrijft om te bekeeren, enkel

leeft — liefst met het volk, inzonderheid de boeren — om
lief te hebben en te dienen, die graaf scheen onzen tijd een

wonder, en men werd niet moede hem te bewonderen. Zijn

boeken schenen een openbaring. Wie heeft niet — tenminste

zoo ging het schrijver dezes — jaren lang genoten van zijn

verhalen — of groote historische boeken vol fijne tafereeltjes

van het zuiverste realisme, of breede tafereelen uit het maat-

schappelijke leven van de geniaalste aanschouwelijkheid en

van de zeldzaamste menschenkennis, óf kleine volksverhalen,

volkslegenden bijna, van de zuiverste psychologie — niet ge-

noten van die verhalen, die, wat ze dan ook verder waren,

altijd waren vol ziel?

Met welk een bijna koortsachtige belangstelling heeft Europa

zijn ontwikkeling gevolgd, vooral sinds dat oogenblik, dat hij

zeide zich bekeerd te hebben! Hoe is vooral sinds dat oogen-

blik de weerloosheid een der voornaamste tij dvragen geworden!

In 1897 gaf hij in zijn biecht „De Bekentenissen", uitiüg aan

zijn onvoldaanheid met zijn leven. Hij, de ruim vijftigjarige,

had alles genoten, jeugd, liefde, roem, rijkdom en niets vol-

deed — en de dood wachtte hem. Kerk, wetenschap, kunst,

niets redde hem van den dood. Alleen 't geloof zou redding

geven. Maar waar 't geloof te vinden? Bij het volk — daar

is nog geloof te vinden. Maar bij het orthodoxe volk vond hij

slechts het kerkgeloof — tot hij omstreeks 1881 in aanraking

kwam met Soutaïef, een ketter, die kerk en sacramenten

verwierp, zijn dooden in zijn eigen tuin begroef, zijn eigen

dochter huwde, geen belastingen betaalde, en den rechter die

hem hiervoor citeerde — voor de rechtbank van Gods Woord
daagde — een christelijk anarchist dus, voor wien de weer-

loosheid een hoofdgebod was. Dat Tolstoy een der Soutaievtsy

was geworden — natuurlijk zelfstandig — bleek uit „Mijn

Geloof" van 1884. Daarin zegt hij, dat Jezus ons vijf hoofd-

geboden heeft gegeven : niet toornen, monogamie, niet zweren,

niet wederstaan, algemeene menschenmin. Het vierde hoofd-
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gebod, de weerloosheid, is het gronddogma van het ware

Christendom. De staat, gebaseerd op geweld, en de kerk, die

de handlangster van den staat is, zijn dus de grootste vijanden

van Jezus' leer. Mt 5 39 is de achtergrond van vele zijner

volksverhalen, en in al zijn latere werken komt de weerloosheid

aan het woord. Met zijn enorme plastiek en doorborend realisme

teekent hij de innerlijke boosheid van alle geweld. Rechters,

ambtenaren, soldaten zij staan allen — al zijn zij er zich ge-

woonlijk niet van bewust — in dienst van de leugenleer.

En de priesters — die beter konden, tenminste moesten

weten — stijven hen in hun leugengedachten, dat veroordeelen,

straffen, oorlogen en heerschen noodig en goed zijn. Met zulk

een gloed en overtuiging schildert hij het lot dier ongeluk-

kigen — die de maatschappij slecht noemt, maar zoo gemaakt

zijn door de maatschappij — dat men met hen gaat meelijden.

Geen détail spaart hij ons van het lijden dier gestraften, ver-

oordeelden, gewonden en gesneuvelden, zoodat ook zijn ver-

hardste lezer zich telkens moet gewonnen geven en erkennen,

dat hij niet wist dat onze maatschappij zoo liefdeloos, zoo

zelfzuchtig was. En 't laatste woord is altijd weer een ver-

wijzing naar het Evangelie. Zoo ook plaatst hij als motto

boven zijn laatste groote werk „Opstanding", de teksten:

Mt 18,,,, 7
3
Joh 8

7
Lc 6 40 . Dit werk vooral —het eerste

van dien aard dat in Rusland is gedrukt, de vorige werden

daar in handschrift verbreid — is een doorloopende weer-

loosheidsprediking. Door heel Europa vertaald en gelezen,

schijnt dit het standaardwerk te zullen worden van het Tol-

stoyisme. Voor 'teerst toch na zijn bekeering is dit weer

een roman van Tolstoy. Wel veel zwakker van compositie dan

de vorige, wel soms ontzettend langdradig en eentonig, maar

toch ook weer vol van die kleine, realistische, onovertroffen

tafereeltjes, die den lezer doen voortgaan. Onvermoeibaar is

zijn sarcasme tegen het domme geweld van den staat, onver-

holen zijn minachting voor de kerk, die huichelt Jezus' leer

te prediken en deze met voeten treedt. Eindelijk heeft de kerk
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hem dan ook uitgebannen — een reeds lang verwacht teeken

van leven van de kerk. Natuurlijk doet hem dit niets,

gedragen als hij zich weet door de sympathie van de be-

schaafde wereld. Zijn populariteit staat in haar zenith en

het Tolstoyisme schijnt een nieuwe godsdienst te worden,

ook ten onzent '). Natuurlijk belijdt die niet alleen de weer-

J
) De Tolstoy-gemeente, die reeds bij ons bestond, werd versterkt,

doordat hij zelf haar aanwakkerde in de Middelburgsche Schutters-

kwestie van J. K. van der Veer cfr. Leo Tolstoi Het einde is nabij,

Delft A. W. Segboer. Met Dr. L. Ba hl er trad v. d. Veer in '96 te

Amsterdam op in een vergadering van het «Comité ter bestrijding van

het Militairisme». In '97 begon hij als redacteur uit te geven: Vrede,

Orgaan tot bespreking van de praktijk der liefde». In no. 11 gaf het

dit program : de rubrieken zijn : 1 religieuse beschouwingen ; 2 sociale

en politieke beschouwingen ; 3 Anti-Vivisectie ; 4 Vegetarisme en

Humanisme of Humanitarianisme ; 5 over het Nietwederstaan ; 6 over

Oordeel en Gericht; 7 De eischen der Christelijke liefde; 8 De Vrede-

beweging; 9 Historie (Gesch. v. d. Ontw. der «Vrede»-idee); lOTolstoy-

kritiek; 11 Geheel-Onthouding (in algemeenen zin); 12 Boekbeoordee-

lingen. En al deze zaken zullen beschouwd worden in het licht van

onze Christelijk-Anarchistische opvattingen, d. w. z. die opvatting van

het Christendom en Anarchisme, die heeft gebroken met Haat, Geweld

en Vergelding, slechts aanvaardt de beginselen van Liefde, Lijdzaamheid,

Deemoed en Vergeving, maar die tevens brak met de onheilige manier

om de Liefde alleen goed voor de theorie te achten doch niet voor de

praktijk te aanvaarden, waardoor het mogelijk werd, dat er Gewelde-

narij, Soldaterij, Rechtsprekerij, Onderdrukking, Weelde en Armoede,

Heerschappij en Knechtschap ontstonden, die men hulde in een Chris-

telijk waas.» Bij hen sloten zich aan Felix Ortt, (cfr: «Liefde en

Huwelijk» en «Christelijk Anarchisme» 1898, in waardigen toon ge-

schreven) Lod. v. Mi er op, S. C. K ijlstra (cfr diens preek: Gij zult

het kwaad niet wederstaan 1899). Verder werden vertaalde werkjes

van Bakeunin, Kropotkin, Jean Grave, Elisée Reclus,
Dr. E. H. Smidt van Budapest ijverig verspreid onder het volk. Dat
het Tolstoyisme veld won ten onzent is bekend. Zoo goed als andere

landen hunne Tolstoy-kolonièn hadden, zoo zien ook wij in onze kolo-

nies in het Gooi een stuk Tolstoyisme. Ook wij hebben onze dienst-

weigeraars als de Bruin e. a. en zoo goed als andere regeeringen

met zulke menschen verlegen zitten, zoo ook de onze. Wat m. i. het

einde van deze beweging moet zijn, komt in het slothoofdstuk ter sprake.
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loosheid. Allerlei geestesstromingen van onzen tijd heeft Tol-

stoy in zich opgenomen, en oorspronkelijk verwerkt. Moede

van het geestdoodende materialisme, maar onverzoenlijk tegen

kerkelijk en dogmatisch Christendom, heeft hij heul gezocht bij

een pantheistisch mysticisme, met zijn ascese, vegetarianisme

en liefde voor al wat leeft. Maar hij heeft dit alles in streng

democratischen toon gezet, en het Lamennais nog sterker na-

gezegd: vje me fais peuple." Van het volk heeft hij ook m. i.

den volstrekten eerbied overgenomen voor het woord van Jezus.

Daarbij heeft hij op zich laten inwerken het socialisme, nihi-

lisme en anarchisme. Doch dit alles zou hem nog niet tot

Tolstoy gemaakt hebben. Hij is geworden die hij is, door zijn

zeldzame kunstenaarsgaven. Door een wondere gave van objec-

tiveeren, weet hij, wat hij ziet, zóó te zeggen, dat het leeft

voor den lezer en deze ontroert. Hij is zoo'n gevoelsmensen

en doet zoo gevoelen, dat alle gevoelsmenschen onder zijn be-

koring komen. En wat hij dan verder beschrijft — dat doet

er niet toe ; hij weet door zijn gevoelvolle schilderingen van

het zieleleven, te dwingen tot medegevoel. Hij laat evengoed

de ziel van een paard voor ons leven, als van een boer of officier.

Dat is zijn enorme kracht.

Om hem nu naar waarde te schatten, moet men op twee

dingen letten; vooreerst dat zijn prediking niet een positief-

christelijke is; ten tweede dat zij wel een positief-russische is.

Op het eerste gezicht schijnt Tolstoy een echt christen, n.1.

iemand die iets doet of zegt, omdat Christus het beveelt. Laten

de kerken twisten over de twee naturen van Christus, laten

de vromen zwelgen in de aanschouwing van zijn kruiswonden,

of zich verheugen op zijn magische hulp, die hen in den hemel

zal brengen, Tolstoy heeft het betere deel gekozen : Jezus te

gehoorzamen op zijn woord. Nu zou hij staat en kerk hun gang

kunnen laten gaan, had hij maar niet een apostelkracht in zich

gevoeld, had hij maar niet oogen gekregen voor de onverdiende

ellende, waarin het volk leeft. Maar nu moet hij dus de waar-

heid, die hij zelf heeft ingezien, aan het volk mededeelen. Hij
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moest gaan prediken het geluk, dat hij zelf heeft gevonden in

't gehoorzamen van Jezus woord — en hij kon hopen dat

staat en kerk, hun dwaling inziende, 't zouden erkennen ge-

dwaald te hebben, en hun egoisme er aan zouden geven voor

het doen van Jezus' woord. En zoo is er in zijne eerste preek-

geschriften wel heilige toorn tegen de kerk, maar toch ook nog

hoop, dat het beter zal worden. Maar 't werd niet beter. In-

tegendeel, hij zag, dat die kerk de waarheid niet wilde, veeleer

wilde dwalen. "Want de waarheid dat is de Bergrede, vooral

Mt 5 39 , en de kerk kon Mt 5 39 niet aanvaarden, want dan

zou de staat moeten vallen, en de staat mag niet vallen, want

dan valt de kerk ook; want kerk en staat zijn broertje en

zusje, — dus de kerk wilde Mt 5 39 , al was het ook de waar-

heid, door Jezus zelven geleerd, niet als waarheid erkennen,

en wist Mt 5 39 weg te exegetiseeren en te zeggen, dat het

veel noodiger was te denken over erfzonde, rechtvaardig-

making, verdoemenis en dergelijke dingen, waar geen sterve-

ling iets van begrijpt, dan te doen wat Jezus zegt. En sinds

Tolstoy dat ontdekt heeft, is in zijn stem die rauwe toon ge-

komen tegen de kerk, die de waarheid weet, maar niet wil,

die huichelt Gods wil te doen, maar heel goed weet niets

anders te willen dan haar eigen egoisme. Is nu de kerk zoo

innerlijk valsch, dan spreekt het vanzelf dat de staat niet veel

beter is. Dat dooden, moorden, rechtspreken, heerschen en

dwingen, dingen zijn door de liefde verboden, dat wist de staat

ook wel, maar sinds de kerk den staat geleerd heeft, dat als

men 't maar christelijk doet, men wel mag moorden, recht-

spreken en dwingen, is de staat gerustgesteld en doodt, moordt

en dwingt heel kalm — maar christelijk natuurlijk, heel christe-

lijk! En zoo moeten de menschen elkaar slachten in den oorlog,

en zoo moeten de armen bloedgeld opbrengen, om tot die massale

slachtingen door hun belastingen in staat te stellen, en zoo

moeten de menschen materiaal voor de gevangenissen leveren

om de rechters in staat te stellen vonnissen te kunnen vellen —
en dit alles is dan christelijk, zeer christelijk ! Maar hoe is
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dit mogelijk? Hoe is 't mogelijk, dat vorsten, officieren, rechters,

belastinginners, allen hun gruwelijk werk verrichten, schijnbaar

met een rein geweten niet alleen, maar zelfs in de meening,

dat zij iets goeds doen? Omdat het hun van jongsaf is geleerd,

dat het ware leven is : zijn plicht te doen, en de wet voor-

schrijft wat plicht is. Zij nu zijn voltrekkers, uitvoerders van

de wet : derhalve zij zijn de nuttigste, noodigste menschen, al

kent het evangelie hen ook niet, al veroordeelt het evangelie

hun werk ook.

Dat men dus heeft te kiezen tusschen wet en liefde, dat is

het axioma van Tolstoy. Dat het leven der liefde de wet uit-

sluit en 't leven naar de wet de liefde uitsluit, dat is zijn

groote ontdekking, die hij steeds opnieuw predikt. "Wij herin-

neren ons uit „Mijn Geloof" dat aardig tafereeltje van Tolstoy

met dien grenadier: Tolstoy toont met het evangelie in de

hand dien grenadier aan, dat hij geen geweld mag gebruiken

tegen zijn evenmensch ; de grenadier is een oogenblik verlegen,

weet niet wat te zeggen, maar krijgt onmiddelijk zijn zelfver-

trouwen weer, als hij Tolstoy kan verwijzen naar de militaire

reglementen, die hem juist bevelen geweld te gebruiken en

die hij dus gehoorzaamt. En op 't einde van „Opstanding"

zegt die oude '), een type russische sectariër, het zoo duide-

lijk mogelijk: de ivet is van den Antichristus.

l
) Auferstehung (E. Diederichs 1900) Bnd III S 464: «Wie muss man

denn, fragen Sie ihn, nach seiner Meinung mit denen verfahren, die

das Gesetz nicht achten?» sagte der Englander.

Nechljudow übersetze die Frage.

Der Alte lachte seltsam auf, indem er seine dichten Zahne

entblösste.

«Gesetz» wiederholte er verachtlich. «Er (n.1. de Antichristus) hat

zuerst alle beraubt, die ganze Welt, allen Reichtum von den Leuten

genommen und an sich gebracht, alle, die gegen ihn waren, geschlagen

und dann das Gesetz geschrieben, dass man nicht rauben und toten

solle. Hatte er doch früher, zuerst dieses Gesetz geschrieben !..

.

Jeder ist für sich da. Gott weiss, wen er straft, wen er begnadigt, aber
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Uit dit axioma van Tolstoy volgt dan ook vanzelf zijn

eentonige beschuldiging : allen, die de wet handhaven of ten

uitvoer leggen, zijn dom of misdadig, en in elk geval egoïsten.

Evenzeer: diegenen, die nog eenigszins deze waarheid erken-

nen zijn niet de kerkelijke christenen, maar de vredesapostelen,

socialisten, nihilisten en anarchisten, dat zijn dan nog de men-

schen, die 't meest op christenen gelijken.

Ter beoordeeling dezer stellingen lette men hierop : ten

eerste, dat Tolstoy ze altijd heeft verkondigd; ten tweede, dat

ze uiterst eenzijdig zijn.

Vooreerst Tolstoy heeft ze altijd verkondigd. Dat klinkt

onwaar, daar hij zelf onophoudelijk verzekert, dat hij ze eerst

na zijn bekeering heeft aangenomen. Maar als hij dit beweert,

dan kent Tolstoy Tolstoy niet. Reeds in zijn eerste novellen —
bij Zabel kan men het uitvoerig bewezen vinden — loopt hij

storm tegen de maatschappij, en predikt de Rousseauaansche

idealen, met hunne vernietigende kritiek op de keerschende

klassen. Zeer begrijpelijk voor iemand, die zich in zijn jeugd

zoo verdiept heeft in de nachtzijde van het maatschappelijk

leven, vindt hij alleen nog maar iets nienschelijks niet in de

maatschappelijke menschen, maar in de natuurmenschen. Later

ontdekt hij Schopenhauer, noemt hem den heerlijksten mensch

dien hij kent '), en heeft nog in 1890 — dus lang na zijn

wir wissen es nicht, Sei selbst Deine Obiïgkeit, dann wird keine Obrig-

keit nötig sein. Geh nur, geh . . .»

Ook het slot is typisch S 169— 179. Nechljudow leest Mt 18 en vindt

daar zijn leer, behalve in vrs 7—10, maar die zijn dan «ungereimt,

unklar, nicht richtig» terwijl hij aan de vrs 33—35 maar niet eens

toekomt, maar in plaats daarvan zich sticht aan de 5 Tolstoyaansche

geboden der Bergrede. — Dus voorzoover Jezus met Tolstoy overeen-

stemt, heeft Jezus de waarheid. — Op die manier wil een Jood en

Mohammedaan zich ook wel Christen noemen.

*) Kuno Fischcr a. w. S 110 citeert uit een brief van Tolstoy: «Ein

unwandelbares Entzücken an Schopenhauer und eine Reihe geistiger

Genüsse durch ihn haben mich erfasst, wie ich sie nie bisher empfunden.

Ich weiss nicht, ob ich die Meinung je andern werde, aber gegenwartig

11
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z. g. n. bekeering — geen ander portret in zijn werkkamer

hangen, dan dat van Schopenhauer. Nu heeft ongetwijfeld de

bestudeering der evangeliën op hem indruk gemaakt, maar

hij is er niet door bekeerd, integendeel, hij is er door versterkt

in zijn eigen stellingen, die niet van christelijken, maar vooral

van humanistischen en buddhistischen huize waren.

Dit laatste nu was hem mogelijk, doordat ze zoo uiterst

eenzijdig zijn. Wel vereenvoudigt hij de christelijke levensleer

door die terug te brengen tot zijn bekende vijf geboden, maar

die groote vereenvoudiging blijkt verminking, ja omkeering

der christelijke levensleer. Wij zagen reeds in ons Hoofdstuk III,

hoe bij de Synoptici noch de Bergrede, noch Mt5 39 Tolstoy-

aansch van toon zijn. Hier willen wij ook nog wijzen op die

bekende plaats uit het Johannes-evangelie, waar Jezus tot

Pilatus, den man van de wet zegt: „gij zoudt geen macht

over mij hebben, indien het u niet van boven gegeven ware,"

19,,. Jezus erkent dus, dat Pilatus' overheidsbevoegdheid hem
„van boven" is gegeven — en op Jezus kan zich dus niet

beroepen de eeuwenoude bewering : de overheidsbevoegdheid

is van den Satan. Paulus daarentegen blijft met zijn Rom 13

beter op de lijn door Jezus aangegeven. Te sterker treft ons

dit, daar noch een Pilatus, noch een Nero, onder wien Paulus

Rom 13 schreef, het ideaal eener overheid ook maar naderden.

Nu kan Tolstoy heel gemakkelijk zeggen, dat Johannes en

Paulus, ja alle apostelen niet meer het primitieve Christendom

hebben gepredikt, iedere onbevangene en onbevooroordeelde zal

erkennen, dat die klassieke predikers van het Christendom het

toch licht zoo goed zullen verstaan hebben als Tolstoy.

Vanwaar dan, dat onze tijd nog vasthoudt aan het fabeltje

van den bekeerden Tolstoy? Vooral, om het interessante waas

waarin hij zich heeft gehuld, en om zijn tegemoet komen aan

den tijdgeest. Men was moede van de weelde, door een enorme

industrie in de hand gewerkt, moede van de zedeloosheid, onbe-

finde ich, dass Schopenhauer der genialste der Menschen ist. Er ist

eine ganze Welt in einem unglaublich kleinen und schonen Spiegelbilde.»
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schaamd in de wereldsteden en wereldliteratuur optredend,

moede van het concurrentie-leven van handel en wetenschap,

moede van het militairisme en de veroverings-politek der chris-

telijke staten — en toen hoorde men het oude evangelie der

Stoa: terug naar de natuur; het oude evangelie der Humani-

teit: terug naar den vrede; het oude evangelie van Buddha:

rust en medelijden en geen strijd; en dat hoorde men van een

rijken graaf, die minstens minister van Rusland had kunnen

zijn, van een gevierden auteur, wiens werken op één lijn ge-

steld werden met de Ilias en de Odyssee, van een man van de

wereld, die haar door en door kende en die zeide „bekeerd"

te zijn — waarlijk geen wonder, dat onze halfbeschaafde

menschheid zich liet meenemen en ging roepen : in Tolstoy

hebben wij den waren discipel van Jezus! Eerder is dit te

verwonderen, dat er nog niet meer dezen Tolstoy volgen, die

de wereld haren eigen-gevonden godsdienst laat behouden en

zegt, dat die de christelijke is. Het tegenovergestelde is echter

waar. Een kentering is op handen. Het Tolstoyisme heeft zijn

„zes weken" gehad. De kolonies op Tolstoyaansche levensleer

gebouwd sloegen in geestelijken zin bankroet of vroegen sur-

séance van betaling aan. Van der Yeer heeft hem verlaten ').

Zabel verwijt hem, dat hij verwarrend werkt en gevaarlijk is,

daar hij alleen afbreekt, en trots al zijn goede bedoelingen ons

geen stap nader brengt tot het ideaal, en ons alleen kan bren-

gen tot den eeuwigen slaap van het Buddhisme. !

)

!
) In de Jonge Gids van Maait maakt hij zijn breken met Tolstov

bekend: «ik wil het thans eens uitschreeuwen, dat een consequente

toepassing van graaf Leo's denkbeelden, in het eind voeren moet tot

een dezer drie gevolgen: in ellendige misère omkomen, waanzinnig

worden of zelfmoord plegen.»

i
) a. w. S 124 «Den Weg zu den himmlischen Reich auf Erden, nach

dein er sich in Sehnsucht verzehrt und das ihm von ferne entgegen

zu leuchten scheint, kann ei- selbst nicht angeben und er tastet mit

den Instincten eines edel gesinnten, aber in seinen Denken verworrenen

Menschen bald hierher, bald dorthin, um aus der ihm umgebenden Enge

und Schwüle einenAusweg zu finden >>. S140eSein Menschheitsideal hangt
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Maar evenzeer als zijn prediking niet positief-christelijk

is, is zij wel positief-russisch. Dit schijnt op 't eerste ge-

zicht ook hoogst onwaar. Want Tolstoy wil toch kosmopoliet

zijn. Van het meest typische en rijpste toch zijner pamfletten

„Patriotisme en Christendom" kent men den inhoud, als men

den titel zóó leest : Patrotisme of Christendom. Met een sar-

rend sarcasme — dat aan Heine en Multatuli herinnert —
vertelt hij hoe „gedisciplineerde moordenaars", zoo noemt hij

n.1. officieren, in Toulon verbazend veel dronken en aten : con-

commé de volaille en dan volgt het heele menu tot de desserts

toe, en hoe Frankrijk en „das Universum" dat kolossaal inte-

ressant vonden, hoe zij die speechen en dwaze vertooningen, daar

gehouden, patriotisme noemden, — terwijl op dat patriotisme

ondertusschen de uitmoording en uitzuiging der volkeren be-

rust, maar het christendom, dat den vrede brengt, het patriotisme

uitroeit. Toch, in den grond der zaak, is Tolstoy een type

patriot, en op den bodem zijner ziel leeft de onuitroeibare liefde

voor 't russische volk. Hoe kent hij dat volk, hoe is hij er

één mede ! Hoe leeft hij mede met de russische volksziel, hoe

hoopt, gelooft, en lijdt hij mede met die volksziel, die zooals elke

volksziel, van nature geloovig, zich uitstrekt naar het komende

heil — maar die zooals elke volksziel, van nature ook zondig,

voortdurend in dwaling en dwaasheid het heil den rug toe-

wendt! Hoe toornt hij bovenal met een heiligen toorn, als hij

ziet, dat een despotische staat in verband met een versteende

kerk, dat russische volk, zijn volk, blijft knechten en bederven !

Hoe heerlijk is dan zijn toorn en hoe veelbelovend en stichte-

lijk, dan zijn revolutionaire kritiek! Groote dingen ziet hij dan,

en een goede boodschap verkondigt hij dan voor Rusland *) —

in die Luft... S 142 wirkt verstorend und gefahrlich auf die urtheils-

lose Menge. Das von Tolstoi gepriesene Glück liegt nicht auf, sondern

unter der Erde, nicht im Ringen und Schaffen, sondern im ewigen

Schlafe».

*) Hierop wees ik ook in mijn opstel: Xaar Rusland? Tijdspiegel

1896. Het schijnt dat zijn kritiek ook van toepassing is op Noord-Ame-
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trots zijn weerloosheid. Want dan is er geen sprake meer van

passiviteit ; 't is alles activiteit, en een activiteit van de edelste

soort. Men vergeeft hem al zijn verwarde theoriën, die ons niets

meer hebben te zeggen, omdat hij, al is 't dan met verwarde

theoriën, die geknechte Russen wil bevrijden. Men ver-

geet het ook gemakkelijk, dat zijn woord zijn daad lang niet

dekt *) en dat er zoo iets onreëels is in zijn stormloopen tegen

de maatschappij, wier zegeningen hij blijft genieten, als men
bedenkt, dat 't aan die russische maatschappij maar eens hard

moet gezegd worden, dat dat gekonkel van kerk en staat en dat

verdrukken van Stundisten en Finnen, uit puur patriotisme, maar

eens moet ophouden ! Neen, laat hij maar doorgaan — in

Rusland. Laat hij maar strijden, en alle weerloosheid en lijd-

zaamheid verwerpen — hem mogen nog jaren worden geschon-

ken in dezen strijd — voor Rusland! Hij kan dan blijken te

zijn voor Rusland, wat de Anabaptisten voor de Reformatie

zijn geweest, een bijtend zout, dat toch een heilzaam zout is

rika, Frankrijk en dergelijke landen, die de voorrechten genieten van

het algemeen stemrecht en dus, volgens den regel : dat de uitersten

elkaar raken, even hard zuchten onder het volksdespotisme als Rusland

onder het vorsten-despotisme. Dat wil ik gaarne toegeven — maar ik

blijf bij mijn in genoemd opstel uitgesproken gevoelen, dat het dwaas-

heid is onze Hollandsche maatschappij met de Tolstoy-wijsheid te gaan

meten.
J
) Tolstoy is boeteprediker; best, maar dan ook : sprinkhanen en wilde

honing zooals De Dooper ! En dat doet hij — zegt men — en wijst op

zijn boerenkiel, ploegen enz. enz. Kom, dat gecocpuetteer met dien boe-

renkiel beteekent niets; ging het goedschiks, wij allen gaven er onze

boorden en manchetten aan ! En boerenwerk doen — wel, die er tegen

kan, vindt het heerlijk, en totaal geen verdienste! Maar niet ieder

mensen heeft, zooals Tolstoy, een huis in de stad, en een huis op het

land — en de middelen en den tijd, om te doen of te laten, wat men
wil. Ook zijn vegetarianisme is toch geen uitstekendheid ; hij denkt,

dat hij daardoor zijn gezondheid bewaart, meer niet. Ook van zijn geld

heeft hij zich niet ontdaan, o neen, gansch niet. Hieruit volgt niet, dat

hem een dier dingen te misgunnen zijn — maar wel dit : waarom

eischt hij dan zulke absolute ascese, als hij zelf niet een voorbeeld geeft?
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gebleken. Hij heeft de twee eigenschappen, die den hervormer

onmisbaar zijn : grooten moed, steunend op groote liefde, en

groot geloof, dat het woord van Jezus ook het verlossings-

woord voor Rusland zal zijn. Dat hij niet in de eerste plaats

een religieus, maar een sociaal hervormer is, blijft wel bedenke-

lijk. De gewone weg is toch : van een bekeerd hart tot een

bekeerd leven — maar wie weet, of hij niet de voorlooper

kan zijn voor een beteren hervormer van Rusland. Tot nu toe

heeft het russische despotisme het bloeiend het leven der secten

schandelijk onderdrukt; onze hoop en verwachting is, dat daar

nu een einde aan zal komen, nu de machtige stem van Tolstoy

dit despotisme een donderend halt heeft toegeroepen. Hij moge

nu en dan misgetast hebben, in menig punt zichzelf bedrogen

hebben b.v. ten opzichte van zijn „bekeering", zijn edel mede-

lijden met zijn volk ') zal niet vruchteloos zijn geweest, en

onder haar grootste zonen zal een later, beter Rusland blijven

tellen haren Leo Tolstoy.

') Natuurlijk is hij ook hier eenzijdig — vooral in zijn traktaatjes.

Als een type citeer ik: La Racine du Mal 1901 p 18: «Il est des enfants

a qui 1'on prodigue les jouets, a qui ne font défaut ni les plaisirs, ni

les enseignements; il en est d'autres qui, tout petits, se trainent jusqu'

au dehors sur leur ventre nu, s'estropient, et qui, lorsqu'ils n'ont

pas été dévorés par les cochons, commencent a travailler dès 1'age de

cinq ans.» Dat: lorsqu' ils n'ont pas été dévorés par les cochons —
alsof dat zoo regel was ! — is al een speculeeren op den smaak van

een gaarne griezelend publiek, en behoort niet meer tot de goede

manieren. Een auteur mag, moet wel hartstochtelijk zijn — maar
't wordt bedenkelijk, als hij zich zóó moet opwinden.



HOOFDSTUK IX.

Het Karakter der Weerloosheid.

Trachten wij nu uit den chaos der verschijnselen, waarin en

waaronder de weerloosheid meer direct of indirect is opgetreden,

haar eigenlijk beeld naar voren te brengen, dan blijkt het, dat wij

haar niet in één type kunnen teekenen. Minstens drie harer

typen moeten ons duidelijk voor oogen staan, willen wij haar

kennen, maar onder die drie typen zijn dan wel de verschil-

lende uitingen van weerloosheid onder te brengen. Die drie

typen zijn: Ie de weerloosheid als gevoelsuiting; 2e de

weerloosheid als levenswet; 3e de weerloosheid als geestes-

kracht.

De Weerloosheid als gevoelsuiting.

Zoo is zij ons het meest bekend uit de wereldliteratunr der

laatste decenniën. Zoo kennen wij haar uit de vredesnovellen

met aangrijpende titels als „Die Waffen Nieder", zoo uit de

programma's en toasten der vredesconferenties ; zoo uit de

droomen van een wereldvrede, waarmede niet alleen gesold is

in de romans, maar ook in salons. Wat een internationale oratorie

is er verbruikt om te betoogen, dat alle wreedheid en geweld,

geïncarneerd in dien afschuwelijken oorlog, zouden ophouden

bij een weinig goeden wil! Hoe dikwijls zijn wij onthaald op

het internationale applaus der volken, zoodra zij werden herin-

nerd aan 't woord van Yictor Hu go, die den dag aankon-

digde, waarop het laatste kanon als rariteit uit vervlogen tijden

in een museum zou vertoond worden ! Hoe wilde niemand

achterblijven bij het roepen: vrede, vrede! en hoe behoorde

het tot den goeden toon den oorlog aan den oorlog te ver-
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klaren! ') Toch zou het onverklaarbaar zijn, hoe men zoo vol-

hardend kon blijven luisteren naar dit vredesenthousiasme,

indien niet in onzen tijdgeest een stemming gekweekt was,

waaraan dit enthousiasme beantwoordde. Die stemming was

een vóór-heerschen van het gevoel. In de laatste helft der

negentiende eeuw had het realisme veld gewonnen, en de heer-

schappij van de idee, de gedachte onttroond. Men wilde de

dingen niet meer in hun idee, maar in hun realiteit zien. Een

gevolg daarvan was een groote ontnuchtering en een ongesluierd

pessimisme. Xergens was harmonie, overal strijd en ellende.

Schopenhauer won het van Hegel. Leefde men nog te diep om
atheist te zijn, men sterkte zich dan in het agnosticisme, zon-

der daarin troost te vinden.

Het Buddhisme, door mannen van naam in Europa binnen-

geleid, kwam dit philosophisch pessimisme versterken — maar

bood ook een panacé aan, in de leer van het onbegrensde

medegevoel met al wat leeft. De lauw-water atmosfeer werd

de heerschende. Geest en geesteskracht werden geschuwd — het

gevoelsleven en het zielsleven gecultiveerd. Ondertusschen be-

stonden nog — maar als verlaten tempels — de klassieke,

vooral christelijke idealen van optimisme, aggressieve liefde en

overwinningsgeloof m. é. w. bestond nog het ideaal van het

koninkrijk Gods, doch dit niet als speciaal-christelijk, maar

als humaniteitsideaal. Wat geschiedde er nu ? Dit : men bracht

het pessimistische gevoelsleven onder in de optimistische levens-

standen
; men huwde de buddhistische stemmingen aan de

christelijke idealen en als vrucht van dit onnatuurlijke huwelijk

kwam de weerloosheid als gevoelsuiting ter wereld. Onna-

tuurlijk ; want of men is Buddhist en verafschuwt alle geweld

in daad en woord en redeneert zelfs niet, maar leeft in droo-

J
) Jean de Triac Guerre et Christianisme 1896 — een doorloopende

bestrijding van de Maistre's woord: (da guerre est divine», en een ver-

dediging van Tolstoy — zegt heel naief, dat hij daarom ook zijn boek
schrijft, opdat niet kan gezegd worden: «que 1'Eglise catholique ne

fait <|ue suivre les progrès de la civilisation,» p. II.
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men en gepeinzen, of men is christen, en gaat uit om te pre-

diken, en te overtuigen, en te overwinnen. Maar men zag het

onnatuurlijke hiervan niet in. Evenals de Fransche Revolutie,

die van de volken zeide : „men zal ze dwingen vrij te zijn",

zeide die weerloosheid: „men zal de menschen dwingen zonder

geweld te leven." Yandaar dat despotische in die weerloosheid,

die vorsten, rechters, soldaten, politiemannen en priesters uit-

schold voor al wat leelijk was. Onnatuurlijk; want onverzoend

en onverzoenlijk liggen hier pessimisme en optimisme naast

elkander. Dit pessimisme zegt: „deze wereld, die op geweld

berust, is verkeerd"
;
goed, wij aanvaarden, ook zonder realis-

tische schilderingen van het verkeerde dezer wereld, die stelling.

Maar wie waarborgt ons de waarheid van dit optimisme : „deze

wereld zal zijn een koninkrijk Gods, zoodra de weerloosheid

zegeviert?" Waar vinden wij ook maar een schijn van verwer-

kelijking van dit optimisme? Is 't niet of Napoleon I weer zijn

eeuwige leugen herhaalt: „dezen éénen oorlog hebben wij alleen

nog maar noodig, om tot den wereldvrede te komen?" Hebben

die weerlooze broederschappen dan werkelijk, ook maar de helft

gegeven van wat zij beloofden? „Komischer Optimismus",

zeggen wij met Steinmetz a. w. S 3 „der sich wieder breit

macht in Anarchismus und Feminismus, in Socialismus und

in Weltfriedenstraumerei." Komisch, want al die aangekondigde

heerlijkheden hangen in de lucht en zijn zelfs onmogelijk. Dat

zij in de lucht hangen en alle aanknooping aan de werkelijk-

heid missen, leert ons de historie. Maar daarom wordt hier

dan ook het gebied der historie zorgvuldig gemeden. Men leeft

hier of in den Ur-tijd, in het oude paradijs van pais en vree,

waarin de menschen enkel spraken in poëzie, alleen leef-

den in de liefde, nooit stout waren en letterlijk geen diertje —
bacteriën en dergelijke bestonden er toen zeker ook nog

niet — geen vlieg zelfs kwaad deden, of men leefde in

den Komenden Tijd, in het nieuwe paradijs van algemeene

broederschap en internationale toewijding, van kosmopolitisch en

oneindig medegevoel, waarin geen rijkdom of armoede, geen
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catechiseermeester of politieagent, geen vorst of koopman meer

zou te vinden zijn, maar waarin iedereen iu vrijheid zou leven

onder den blauwen hemel, en de gedachte aan dwang reeds

zou beschouwd worden voor een ziekte der hersenen. Maar dat

er ook een tijd bestond, waarin er geen plaats was voor dien

vredigen Ur-tijd of dien zaligen, komenden tijd, maar alleen voor

de reëele historie met hare reëele gegevens, dat zag men niet

in. Men leefde in zijn theoriën, zag zijn abstracta gerealiseerd,

dweepte met die in aanschouwing gerealiseerde abstracta, ver-

heerlijkte ze, propagandeerde ze, verdedigde ze met een onuit-

bluschbaar strijdvuur — en minachtte in zijn hooggestemde

weerloosheid al die wreedaards, die den strijd nog dorsten te

verdedigen. Komisch optimisme inderdaad ! Maar dan toch on-

schuldig, en als optimisme dan toch begeerlijk? Een droom

dan ja, maar een schoone droom, die troostte over de leelijke

werkelijkheid, die de hoop verlevendigde en aandreef tot goede

daden? Neen, eigenlijk niet. Want dit optimisme was opge-

schroefd, miste niet alleen alle basis in de historie, maar was

zelfs onmogelijk. Waarom onmogelijk? Omdat het één feit over

het hoofd zag, een enorm feit, dat voor een goed deel de ge-

daante dezer wereld bepaalt, n.1. het feit der zonde. Het was

weer het oude dwepen met natuurleven en natuurstaat, het

was weer het roepen van de Stoa tot Rousseau toe : terug naar de

natuur! het was weer het minachten van alle goederen der bescha-

ving, en men geloofde vast en zeker, dat als de mensch nu maar uit

de beschaving werd overgezet in de natuur, daaruit vanzelfde

zaligheid zou opbloeien. Alsof niet de fout ligt in den mensch

en niet in de beschaving ; alsof niet de mensch naar dien natuur-

staat ook zal meebrengen al zijn kwade neigingen, ja alsof die

hem daar nog niet veel meer zullen overheerschen, los van allen

band, als hij dan is. 't Is waar, in dien natuurstaat zullen we

verlost zijn van de conventie, van de conventioneele vroom-

heid en de conventioneele zedelijkheid, maar dit zou nog alleen

een negatieve winst zijn, en 't zou nog moeten blijken, of er

positieve winsten zouden zijn te verwachten. Het feit der zonde
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leert ons het tegendeel, n.1. niet alleen dat de natuurstaat niet

de ideale staat kan zijn, omdat daar de mensch met zijn zondig

hart alle dingen zal bezoedelen met zijn zonde, maar ook dat

de beschaving, bij al het leugenachtige en schijnleven dat zij

kweekt, toch ook nog de zonde afkeurt, verbiedt en binnen

zekere perken houdt, zoodat het dus onwaar is de maatschappij

der beschaving enkel-slechtheid en die van den natuur-

staat enkel-goedheid te noemen. Te wonderlijker is het,

dat dit feit der zonde werd over het hoofd gezien, daar dit

geschiedde door menschen, die als realistische auteurs, scherp

de zonde wisten na te speuren, haar dan aan vivisectie onder-

wierpen, zoodat geen détail, hoe weerzinwekkend ook, ons werd

gespaard, en de lezer tenminste dezen indruk van hun werken

behield : hoe ontzettend is de zonde ! En zouden zulke auteurs

juist de gevoelsweerloosheid propagandeeren, die immers de zonde

voorbij ziet en moet voorbij zien! Ja, natuurlijk juist zij.

"Want ook een auteur is een mensch, ja vooral een bizonder-

sterk-levend mensch. Yóór dat hij in een realistische novelle

die ontzettende zonde geobjectiveerd had, had hij ze met zijn

ziel en gevoel doorgemaakt, getast en ervaren in zichzelf. Zoo

iemand zich uitstrekte naar een betere wereld, dan waarin hij

met zijn novelle geleefd had, naar eene frissche, nieuwe wereld,

dan hij ! Die wereld, dat was — naar den ouden schoonen term —
het koningrijk Gods. Maar hij verstond daaronder niet wat

het conventioneele Christendom er onder verstond, neen dat

moest een wereld van reinheid, frischheid, en goedheid zijn, dat

moest een nieuwe wereld zijn, geschapen door de edelste aspi-

raties der menschen, een wereld niet door God, maar door den

mensch geschapen. Het hoogste en edelste wat de menschen

kenden — doch ik wil niet nog eens zeggen, wat mijn lezers al

honderdmaal hebben gelezen
;
genoeg die schoone wereld werd

opgebouwd uit de idealen der menschheid, uit vrede, liefde

medelijden enz., en zoo was dus de weerloosheid de eenige

weg tot dit nieuwe koninkrijk Gods.

Maar nu ziet ieder hoe onreëel dit alles is, hoe gezocht en
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hoe uitgevonden. Dat men de oude idealen verwierp — wie zou

het beletten? Maar dat men nu die verworpen idealen dan

toch ook weer wilde behouden, maar die dan nu gebruikte

tot verkondiging van totaal andere waarheden, dat was unfair.

Dat men het Buddhisme verkoos boven het Christendom, best

;

maar dat men het Buddhisme importeerde onder christelijk

étiquet, dat werkte verschrikkelijk. Want het werkte verwar-

ring, en onklaarheid, en daardoor onwaarachtigheid en ongeloof.

Woorden als „liefde", „koninkrijk Gods", „medelijden" kwamen
daardoor in zulk een geheel anderen kring van gedachten, als

waarin zij geboren en groot geworden zijn, te staan, dat ze

een totaal andere betoning, een ander karakter kregen. Die

deze woorden hadden gebruikt in den gewonen zin, zagen nu

diezelfde woorden tegen hen gebruikt, om hen te bestrijden en

hen te ontnemen, wat zij er vroeger mede verdedigd hadden

en hadden de gewaarwording van een van dorst stervende, die

op zijn gesmeek om water, te water wordt geworpen en nu

sterft, door wat hem in het leven had kunnen houden, m. é. w.

zij gevoelden, dat hier valsch spel werd gespeeld. En de anderen,

die vroeger deze woorden hadden gemeden, als voor hen te zwaar

en te groot, ziende, dat er nu zoo luchtig en gemakkelijk mede

werd rondgesprongen, dat die nu overal rondslingerden als

scheurpapier, en dat die overal voor vlaggetjes en opvulsels —
als waren 't geen goudstukken, maar halve en heele centen —
moesten dienst doen, trokken hun schouders op en namen zich

voor, die groote en zware woorden nu heelemaal niet meer te

gebruiken, daar zij nu gezien hadden, dat 't alles boerenbedrog

was. Zoo werkte deze weerloosheid met al haar enthousiasme

en bovenmatig sterk gevoel niet positief, maar negatief, niet

opbouwend, maar verstorend. Alles om zich heen afbrekend,

gaf zij ons voor realiteiten droomen. De wijsheid door historie

en wetenschap geleerd verwerpend, en alleen de wijsheid volgend

door het gevoel gedicteerd, volgde zij persoonlijke sym- en

antipathieën, ging zij meedrijven op de tijdstrooming en werd

zoo de mode-weerloosheid.
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Ons oordeel over deze mode-weerloosheid kan niet bewon-

derend zijn. Daarvoor is zij te veel een één-dagsvlinder. Daar-

voor is zij te veel van een misdadige oppervlakkigheid. Zij

zal niets geen kwaad doen — maar ook geen grein goed —
aan hen, wier beschavingspeil wat hooger staat, dan dat der

geleerde en ongeleerde meêloopers en bij loopers; maar zij moest

kwaad doen aan allerlei gevoelige gemoederen, die zich lieten

meenemen door die schoone woorden naar een gezelschap, waar

zij toch eigenlijk niet thuis behoorden, en zich niet thuis ge-

voelden ook. Moest kwaad doen — want zie ik wel, dan is

dit leed al weer grootendeels geleden. Het kon ook niet al te

lang duren met deze weerloosheid, daarvoor was ze te zeer

in de mode. Want de geestelijke modes — altijd eenzijdige

overdrijvingen van een halfvergeten waarheid — volgen elkaar

geregeld op. Na het romantische gedweep met den oorlog in

de eerste helft der negentiende eeuw, moest in de tweede

helft volgen de realistische verafschuwing van den oorlog. Op
't mode-woord van de Maistre: „la guerre est divine" moest

volgen Tolstoy's „de oorlog is satanisch". Na de materialisti-

sche machtsverheerlijking en stofvergoding moest komen een

spiritualistische wereldverachting met bijbehoorende extase en

ascese. Maar even snel en onwederstaanbaar als de mode op-

komt, neemt ze ook snel en onherstelbaar af, als ze haar tijd

heeft gehad. En deze mode-weerloosheid schijnt haar tijd gehad

te hebben. Onze eeuw tracht weer de schoonheid der weerbaar-

heid in te zien, en wil die zien en zal die dus ook zien. Het

buddhistische gedoezel kan ook op den duur hen niet voldoen,

die, al is 't ook maar bij benadering, een krachtiger waarheid

kennen. In de chaostische woelingen van het Anarchisme en

Kosmopolitisme komen ongetwijfeld nog ongebruikte elementen

aan het licht voor een nieuwen Kosmos, maar in dien

nieuwen Kosmos zal al heel weinig plaats zijn voor Anarchisme

en Kosmopolitisme en voor hun liefste kind : hunne weerloosheid.

Zal dan de weerloosheid even gemakkelijk verloochend wor-

den, als ze is verheerlijkt? Niet te hopen is dit, daar ze toch
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een diepe waarheid belijdt in haar beide andere gestalten, die

we nu nog bespreken.

De Weerloosheid als levenswet.

Zoo kennen wij haar uit de wereldhistorie, als de poging

om tegenover deze maatschappij berustend op geweld, te ves-

tigen een maatschappij berustend op liefde. Zoo is zij dus

bekend uit de beginselen van alle voorvaders en naneven van

de Doopsgezinden, als de eisch, dat het terrein, waar het ge-

weld heerscht, zich al meer en meer moet inkrimpen en het

terrein, waar de liefde heerscht, langzamerhand alles moet gaan

omvatten. Zoo staat zij in de historie voor ons, als een soort

compromis tusschen wereld en Godsrijk, tusschen den staat en het

koninkrijk der Hemelen. Zij is hier niet een kosmopolitische

gevoelsuiting, maar eisch eener op het liefdebeginsel gegronde

organisatie, die aan de op het geweldbeginsel gegronde orga-

nisatie terrein betwist. Levenswet dus, voor een bepaalde partij,

broederschap of hoe ze ook verder heete. Kritiek dus en pro-

test tegen den staat, maar daarom ook betrekkelij ke erkenning

van den staat. Want elke kritiek staat met beide voeten in

die waarheid, welker misbruik zij bestrijdt, en niemand poneert

sterker een gezag, dan hij die protesteert tegen de machtso ver-

schrijding van datzelfde gezag. De weerloosheid, optredende

tegen het absolutisme van den staat, erkent daarmede implicite

het betrekkelijk recht van den staat. Wij hebben uit de his-

torie gezien, dat zij dit ook steeds gedaan heeft en — mutatis

mutandis — steeds gezegd heeft, wat de eerste Anabaptisten

tegen Zwingli zeiden, dat nl. het geweld was „ein gottesver-

ordenung ausserhalb der volkomenhait Christi," maar dat „in

der volkomenhait Christi" het geweld niet mocht binnentreden.

Waar nog de zonde heerschte, daar was de staat met zijn ge-

weld nog onmisbaar — dat erkenden zij allen min of meer.

Nu is hier de theoretische vraag: hoe komt de staat aan zijn

betrekkelijk recht? Wat is de grond van den staat? De drie

antwoorden hierop zijn bekend. Het eerste wijst op de oude
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leer van het natuurrecht, die zegt, dat het volk zijn souverei-

niteit heeft overgedragen aan den staat — een leer die nog

wel zeer vele aanhangers vindt, maar die zich op den duur

toch moeilijk zal kunnen verdedigen tegen het bezwaar, dat

zij feitelijk de vrijheid opheft en moet leiden tot het despotisme

van de anarchie. ')

Het tweede antwoord plaatst ons op den bodem der evolutie,

en zegt dat de staat niets anders heeft te doen, dan tegemoet

te komen aan de wisselende behoeften der maatschappij — een

nieuwe leer, die door haar sociaal karakter spoedig opgang

maakte, maar m. i. evenmin als elke evolutie een antwoord

heeft op de vragen : waarom evolutie, en waarheen evolutie? 2

)

Het derde antwoord wijst ons op Gods geopenbaarden wil,

op de iraelitisch-christelijke beschouwing van staat en over-

heid, waarvan de klassieke uitdrukking is : „er is geen Macht

dan van God, en de Machten die er zijn, die zijn van God

geordineerd," Rom 13 — een oude leer die altijd nieuw blijft,

1

) Cfr Stahl a w. S 312: «In meiner «unverausserlichen Freiheit')

liegt es, dass ich mich auch der Gesammtheit der Uebrigen nicht

unwiderruflich binden kann, und wie Rousseau selbst für die erste

Gründung des Staates Einstimmigheit fordert, so müsste er für jeden

künftigen Akt sie fordern, widrigenfalls Vertragskündigung often lassen.

Berubt die ethische Gestalt des Gemeinwesens bloss auf dem Willen

der einselnen Menschen, so müssten sie dieselbe auch wenn sie wollen

wieder ausheben können. Die Volkssouveranitat führt darurn nicht bloss

zur Anarchie, sondern sie ist die Anarchie.»
2
) cfr. Hamaker Het recht in de maatschappij 1888 bl 175: «de be-

grippen moraal en recht zijn de weerschijn van het maatschappelijk

leven der menschen in onzen geest» bl 108/9: «Het denkbeeld van

ongehoorzaamheid aan 't recht vindt in die rechtsbeschouwing geen

plaats. Het recht legt geene verplichting op, maar constateert wat

gewoonlijk plaats heeft. Men kan van hem, die het overtrad (een uit-

drukking, die zelve eigenlijk reeds onjuist is, maar die ik gemakshalve

gebruik) zeggen, dat hij anders handelde dan men pleegt te doen, dat

hij eene verplichting schond, kan men hem evenmin ten laste leggen

als b. v. den boom, die anders groeit dan men van zulk een boom ge-

woon is en verwacht.»
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en m. i. zoowel de beste waarborg blijft voor de vrijheid, als

de krachtigste verwerping van anarchie en despotisme.

Dat deze theoretische vraag hier zoo zeer kort wordt be-

antwoord, vindt eensdeels haar oorzaak in mijn weinige be-

voegdheid mede te spreken op dit moeilijk terrein, andersdeels

hierin, dat ons op 't oogenblik meer de praktische vraag aangaat:

tot hoever mag en moet de staat gaan bij het handhaven van

zijn recht? — een vraag, die wij trachten te beantwoorden,

alleen voor zooverre zij ons onderwerp raakt. Zoodoende worden

wij geplaatst op het terrein der praktijk, waarop het voortreffe-

lijke werkje van onzen Mr. A. F. de Savornin Lohman
„Gezag en Vrijheid" 1875, het probleem juist stelt en telkens

juist oplost ook.

Voorop sta dan de overtuiging : de staat is er omdat er

zonde is, en blijft onmisbaar, zoolang er zonde blijft. Want
door de zonde is er zelfzucht en strijd, en nu heeft de staat

het recht en den plicht op te treden „ter regeling der strijdige

belangen" (Lohman a w. bl 227 en passim). Maar dit doet de

staat niet willekeurig, of naar 't persoonlijk inzicht zijner diena-

ren, maar naar de bestaande wetten. Onderwerping aan die

wetten eischt hij met gezag, niet in het belang van een abstract

staatsbelang, maar steeds uitgaande van het axioma: de staat

is er om het volk, niet het volk om den staat. Overtreding

echter van die wetten veroordeelt hij met gezag, moet hij zelfs

met geweld te keer gaan, d. i. met straf. De overheid, die

den overtreder dan straf oplegt, treedt derhalve niet paeda-

gogisch, of genezend op, maar als wreekster van het geschonden

recht, als handhaafster van de onschendbaarheid van het recht. ')

i
) Hiermede handhaven wij de oude vergeldingstheorie der straf als

talio, zonder het betrekkelijk recht der «relatieve» theoriën geheel te

ontkennen. Wel zijn wij overtuigd, dat men te veel heeft gedweept

met die nuttigheids- afschrikkings- verbeterings- en genezings-theorie

der straf. Cfr A. G. van Hamel Inleiding tot de studie van het

Nederlandsche Strafrecht 1889, die ook de literatuur ten onzent

van Modderman, Fabius, van Sivinderen e. a. opgeeft .
.

, /. R. de Roos De
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Maar hieruit volgt dan ook, dat de overheid optredende als

wreekster van 't geschonden recht, hierbij niet toegeeft aan

persoonlijke of collectieve wraaklust, neen, juist optreedt als

dienaresse van Hem, die gezegd heeft: „Mij komt de wrake

toe", en dus als zoodanig, als zijn dienaresse, het recht

handhaaft. *) Het oordeelend en straffend optreden der overheid

dus te veroordeelen als onnoodig, of wreed, of ook onchristelijk,

is inderdaad een onnoodig, wreed en onchristelijk oordeel, dat,

indien algemeen aangenomen, tengevolge zou hebben niet de

heerschappij der liefde, maar der zonde, daar dan de zelfzucht

en het onrecht alles zouden verteren in een nietsontzienden

strijd, terwijl daarentegen nu door de het-recht-handhavende

overheid er een vrede bestaat, die niet is een buddhistische

slaap of een anarchistische willekeur, maar een erkenning van

bestaande rechten. Dat dus een rechter, of elke andere oor-

deelende en straffende overheid, een boos, of tenminste een

onzeker geweten moet hebben bij dit werk, is een oppervlak-

kige dwaling, die er niets van verstaat, dat er in de kastijding

en 't straffende oordeel gewoonlij k veel meer liefde steekt, dan

in het niet beteugelen der losbandigheid. Zoolang de staat zijn

taak begrijpt, de strijdige belangen zijner onderdanen te regelen,

den verdrukte aan zijn recht te helpen, en den overtreder der

nieuwe strafrechtsmiddelen 1900, en den strijd hierover gevoerd door

Levy en Jelgersma. Voor de genezingstheorie van Lombroso trad ten

onzent vooral op A. Alefrino Twee opstellen over crimineele anthro-

pologie 1898, Over ontoerekenbaarheid 1899, tegenover wien G. Heymans
in zijn voortreffelijk opstel: Uitwassen der crimineele anthropologie,

Gids 1901 bl. 90 met kracht vasthield «aan de grondstelling, dat de

onzedelijke wil als zoodanig geen rechten heeft.» Dat de straf is een

reactie tegen 't kwaad, dus den dader 't uit zijn handeling voortvloeiende

wee moet doen ondervinden, is ten onzent steeds verdedigd door

«7. Domela Nieuwenhuis. Het wezen der straf 1867, en latere geschriften.

!
) Hieruit volgt, krachtens het paedagogisch en genezend karakter van

Gods oordeelen, dat de straf dus wel degelijk een paedagogisch en gene-

zend karakter heeft, maar eerst in de tweede plaats, als gevolg van

het aanvaarden der straf als rechtmatige vergelding.

12
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wet te straffen, zal hij zich geenszins schamen bij het ver-

vullen van die taak, integendeel zal hij een absolute gehoor-

zaamheid voor zich eischen, en er op blijven staan absoluut

gehoorzaamd te worden, al komt men hem herinneren, dat dit

zijn recht toch maar een betrekkelijk recht is.

Nu is echter die staat niet iets abstracts, maar eene aan tijd

en plaats gebondene, historische verschijning, m. a. w. de staat

valt in normale gevallen samen met de natie. En als zoodanig

is zijn eerste reden van bestaan te zorgen, dat hij intact blijve,

dat hij de plaats, die hij onder Gods leiding in de historie heeft

ingenomen, blijve innemen. De staat heeft dus het Vaderland,

als één onschendbaar geheel, intact te bewaren — dat is zijn

plicht. Maar dit beteekent in deze wereld van zonde en zelfzucht

niets anders, dan dat de eerste plicht van den staat is weerbaar

te zijn, en alle middelen te gebruiken om aan het Vaderland

zijn intactheid te waarborgen. Daartoe koopt en onderhoudt hij,

ten koste van veel geld, de noodige defensiemiddelen ; daartoe

gebiedt hij de wapenen te dragen — en dit alles weer niet

naar willekeur, maar naar de wet, die bepaalt welke defensie-

middelen er zullen zijn, en die regelt, of door vrijwilligers,

conscriptie, persoonlijke of algemeene dienstplicht het leger zal

worden gevormd. ') Het is dus niet in de eerste plaats een

zaak van persoonlijk enthousiasme voor het vaderland, of van

haat en wraakzucht tegen een vijand, de wapenen te dragen

op bevel der overheid, maar eenvoudig een zaak van gehoor-

zaamheid aan de wet, en eerbiediging van het recht der over-

heid. Maar is dan ook hier, zooals zoo vaak, niet het grootste

recht het hoogste onrecht (summum jus, summa injuria),

als het zulk een gruwelijk gevolg heeft, als de oorlog is?

*) De wet kan uitzonderingen maken van persoonlijken of algemeenen

dienstplicht, b.v. voor den geestelijken stand. Rome heeft, getrouw aan

haar oude tradities, deze exceptie geëischt en verkregen. De Protes-

tanten maken er ook meest gebruik van, maar terecht heeft de predikant

de Visser in de Tweede Kamer er op gewezen, dat principieel het Protestant-

isme dezen eisch niet stelt, cfr Hand. der Tweede Kamer 13—28 Mei 1898
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Laat ons niet onrechtvaardig oordeelen ; de oorlog is niet alleen

gruwelijk. Immers reeds uit oeconomisch oogpunt is de oorlog

best te verdedigen, daar ontwapening een massa mannen in

hun beste arbeidsjaren op de arbeidersmarkt zou brengen en

de werkeloosheid bovenmate zou doen toenemen, terwijl nu

het leger, en alles wat daaraan annex is, een groote industrie

in het leven houdt. *)

In de tweede plaats — en dit zegt meer — is de oorlog

best te verdedigen, zoowel uit nationaal, als uit individueel

oogpunt. 2
) De oorlog is vaak voor een Datie een examen,

waarbij zij de proeven van haar bestaansrecht heeft af te leggen,

waarbij zij heeft te bewijzen, dat zij recht heeft op een eigen

bodem, een eigen taal, een eigen regeering, een eigen kuituur,

kortom op alles, wat een natie tot een natie maakt. Neem de

mogelijkheid van zulk een examen weg, en de natie zal volgens

de wet der traagheid inslapen, en voor zij het zelf weet, ver-

vloeid zijn in andere, krachtiger naties. Daarentegen komen

in een ernstigen oorlog „alle hens op het dek" ; dan trekken

niet alleen de wapendragenden maar heel het volk mee uit ten

strijde : de dichters door hun liederen, de geleerden door hun

autoriteit, de moeders en meisjes door hun werken van voor-

zorg of verpleging, de liefhebbenden door hun gebeden ; 't is

alles één energie, één toewijding, en onwillekeurig krijgt deze

nationale inspanning het karakter van een nationaal geloof, en

dit verklaart het anders onverklaarbare, en steeds zoo goedkoop te

ridiculiseeren feit, dat, zoo goed als vroeger de Israëlieten, nog

heden de Christennaties hun ernstige oorlogen in zekeren zin

voeren als „oorlogen des Heeren." Maar ook voor den enkele

is het ten oorlog trekken een zaak van den hoogsten ernst,

niet een „Hurrah-patriotismus", of een geeuwhonger naar

„gloire, gloire!" maar een beproefde weg om liefde en trouw

aan de eigen natie, eerbied voor recht en wet te toonen. „Het

») Cfr J. Mc Cktbe Can we disarm? 1899.

J
) Cfr F. D. Maurice De zedelijke grondslag der maatschappij, Huil.

Vert. 1890. H. Sidgwich Practical Ethics. The Morality of Strife 1898.



180 HET KARAKTER DER WEERLOOSHEID.

opschrift bij Thermopylae : „Deze driehonderd stierven in ge-

hoorzaamheid aan de wetten", drukt kort en krachtig uit, wat

mij de ware opvatting van een krijgsman sleven toeschijnt,

zoowel in later als in vroeger tijd. Zij gaan, omdat de wet hun

beveelt te gaan ; zij houden stand en vallen omdat de wet 't

gebiedt; zij zijn een getuigenis vóór de wet tegen de dierlijke

kracht van 't groote aantal", Maurice a. w. bl. 237. Eerbied

voor de wet, liefde, kracht, zelfopoffering desnoods voor de

polis, voor het Geheel, waarin wij 't leven en zijn schatten

ontvingen, zijn deugden, die de oorlog bij uitstek leert beoefe-

nen, en aan het licht brengt — maar in ons goede Holland

vaak te goedkoop en te koopmansachtig worden geminacht.

Nadat wij dus nu onbewimpeld het betrekkelijk recht van

den staat, die zich op geweld grondt en met geweld in stand

houdt, absoluut hebben erkend, moeten wij even onbewimpeld

het betrekkelijk recht der weerloosheid erkennen.

De weerloosheid gaat uit van het axioma, dat de maatschappij,

die op geweld berust, slechts een betrekkelijk recht heeft, en

dus plaats moet maken voor een maatschappij, die op liefde

berust, en dus absoluut recht heeft. Wil zij zeer sterk staan,

dan moet zij zich beroepen — wat zij naar mijn weten nooit

gedaan heeft — op het woord van Jeremia, den eersten weer-

looze: „Zoo zegt Jahve: zie, dat Ik gebouwd heb, breek Ik

af, en dat Ik geplant heb, ruk Ik uit, zelfs dit gansche land,"

45
4

. Hier wordt zoo sterk mogelijk erkend: de joodsche staat

is van God; maar evenzeer: diezelfde God zal zijn eigen werk,

den joodschen staat, afbreken, zoodra deze niet meer voldoet

aan zijn roeping. Bestaat voor dit laatste dan ook gevaar in

den modernen staat? Ongetwijfeld, misschien in onzen tijd van

brutale, koloniale veroveringsoorlogen ') meer dan ooit. Het ge-

l
) Zoo brutaal mogelijk worden deze dan soms ook nog verdedigd.

Dit geschiedde o. a. door Powers The Ethics of Expansion in het Interna-

tional journal of Ethics Apr. 1900. Heerlijk trad tegen deze verheerlijking-

van het geweld op W. van der Vlugt in zijn gloedvolle, echt-nationale

artikelen in het Algemeen Handelsblad van 11, 13 en 15 Aug. Hij
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weid toch, waarop de staat rust, heeft dit onloochenbaar karakter:

dat het zich steeds boven de macht wil zetten. Het geweld

Avil zich steeds dronken drinken aan zijn eigen macht. Het

geweld wil, moet voort van geweld tot meerder geweld. Het

wil vooral niet zijn voorloopig, tijdelijk karakter erkennen ; het

wil absoluut zijn. Het heeft ook een demonischen invloed op

hen, die zich in zijn dienst stellen. Het verstompt in hen zach-

tere gevoelens; het roept de dierlijke instinkten wakker, die

anders sluimeren op den bodem van des menschen hart ; het

benevelt de rede, en leert daden doen, en woorden spreken,

die anders slechts op rekening staan van den duivel en zijne

engelen. Nu hebben wij geen typisch-weerlooze oratorie noodig

om dit te bewijzen. De historie, ook zoo koel mogelijk verhaald,

is één illustratie van het gevaar een geweidhebber te zijn.

Hoeveel onrecht gepleegd, door hen die heeten het recht te

handhaven! Hoe zelden gebruikte het geweld zijn macht ter

bescherming van den onderdrukte! Is een man des gewelds

niet de synoniem van een man des bloeds ? En het collectieve

geweld, was het niet vaak één collectieve verheerlijking van

wreedheid, onrecht en leugen? Eindelijk is dit het grootste

gevaar van het geweld, dat het blind is voor eigen fouten.

hoopte dat de politieke ongerechtigheden van het einde dezer eeuw

aan Nederland «voor het minste dezen zegen hebben gebracht: een'

schok te geven aan de beate lamzaligheid, de rooskleurig gebrilde

slapte van nationaal zelfgevoel, die sinds het midden der eeuw een

sprekende wezenstrek is gebleven veler Nederlanders.» Hij wijst ook op

de oorzaak dier nationale kwaal: «men rekende er zoo vast op: de

universeele zegepraal van zekere beginselen (laat ons hen, kortheids-

halve, «de beginselen van 48» noemen), zou welhaast alles terecht

brengen.» Ernstig waarschuwt hij : «naar de natuurlijke orde der dingen

is achteruitgang veeleer regel, want van nature is kwaad machtiger

dan goed. Kwaad toch is vrijdom van gemoedsbezwaar, mitsdien een

ruimere mogelijkheid van aanpassing, een voller, rijker levenskans.

Goed daarentegen is kieskeurigheid, vrijwillige inkrimping der wegen

tot behoud, der middelen tot slagen». Hij ziet dus alleen genezing in

persoonlijke en nationale verdieping en versterking van het geestelijk

leven.
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Het geweld durft alles en doet alles, het onzegbare, het aller-

onmenschelijkste, en wil dan nog verheerlijkt worden als

dienaar Gods, als uitvoerder van zijn wil, als heilaanbrenger

voor de menschen, wijl het totaal blind is voor eigen fouten.

Nu gevoelde de weerloosheid het hare taak de oogen van

het geweld te openen voor zijn fouten.

Zoodra dus de maatschappij, berustend op geweld, begon te

lijden aan die fouten, — wier kiem in haar steeds aanwezig

is, en die slechts op een geschikten bodem wachten om zich

te vertoonen — was de tijd voor de weerloosheid gekomen

om haar protest te doen hooren.

Welke tijden waren dat vooral?

De tijden van omwentelingen in het leven der volkeren.

De tijden b.v. der Reformatie in de germaansche landen,

der Revolutie in Engeland, der sociale beroeringen in onze

dagen.

Hoe trad de weerloosheid dan op?

Door tegenover de maatschappij, die zich door geweld hand-

haafde, te willen zetten een andere maatschappij, die zich door

liefde zou handhaven. Door een maatschappij te vormen zon-

der rechters, zonder politie, zonder oorlog — een maatschappij

van broeders, die elkander in liefde dienen.

Is dit der weerloosheid gelukt?

Eensdeels ja! Doopsgezinden en Quakers hebben in hun

besten tijd eenigszins het ideaal verwezenlijkt van een maat-

schappij, waarin geen geweld of overheid meer noodig was.

Hoogst onbeholpen waren soms de vormen, waarin zij dat

ideaal bewaarden — 't klinkt bijna als een krankzinnigheid,

dat b.v. Fox hierom voor niemand den hoed wilde afzetten,

omdat N.B. de drie jongelingen in den vurigen oven waren

geworpen met hun hoeden op ! Dan 4
2 ,
— maar achter en

onder die vormen leefde een sterk geloof in de reëele komst

van het koninkrijk Gods. En voor zooverre het hun gelukt is,

dat ideaal te verwezenlijken, en hun liefdemaatschappij te

gronden, heeft die liefdemaatschappij het gewonnen van de
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gexceldmaatschappij. De staat mocht eerst uit vooringenomen-

heid, of vrees voor anarchie beginnen met vervolgingen, hij

moest eindigen met volkomen erkenning, ja soms met lof-

prijzingen — zooals bij ons de staat jegens de Doopsgezinden —
van hen, die hij eerst vervolgd had. Wat volgt hieruit voor

het Tolstoyisme? Dat de vervolgingen van den staat moeten

en zullen ophouden ook, zoodra het Tolstoyisme bewezen heeft,

dat het een liefdemaatschappij kan organiseeren, waar geen

overheid meer noodig is, daar het aldaar is liefde en vrede. Het

Tolstoyisme moet dus meer zijn dan een literaire beweging,

meer dan een individueele uiting, hier en daar, tegen de

geweidmaatschappij , het moet optreden als een erkende broeder-

schap, waarvan iedereen weet, dat het daar enkel liefde en

vrede is, zoodat daar geen overheid iets te maken heeft. Geen

lapmiddelen dus ; niet een Tolstoyaan aanraden hospitaalsoldaat

te worden; dan helpt hij evengoed de geweidmaatschappij in

stand houden, als dat hij „schietsoldaat" is --neen zijn dienst-

weigering zij absoluut. Maar hij weigere niet als mijnheer of

burger Zoo en Zoo, maar als lid der erkende Tolstoyaansche

Broederschap, wier beginselen dan genoegzaam bij den staat

moeten bekend zijn. Want zijn weigering is niet een particu-

liere overtuiging, uitgesproken tegenover een anderen particulier,

die een uniform of toga draagt, maar zijn weigering moet zijn

een weigering als lid van een Kleiner Geheel, dat recht heeft

den gewelddienst te weigeren en dat dit recht bij de wet heeft

gekregen van en tegenover het Grooter Geheel. Hoe eerder er

dus in het Tolstoyisme een Menno opstaat, des te beter. Des

te eerder zijn de Tolstoyanen van de vervolgingen, des te

eerder is de staat van het vervolgen — dat hij natuurlijk

meer dan vervelend vindt — af. Kan Tolstoy zelf die Menno

zijn? Ik twijfel; daarvoor zit hij m. i. te veel in de dwaling:

straf en geweld zijn enkel satanisch. Maar ik wil mij gaarne

vergissen, en zou het een uitkomst vinden te hooren, dat hij

het betrekkelijk recht van den staat erkennende, op wil houden

met zijn anarchistische bestrijding van de overheid. Dan eerst
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kan zijn werk een zegen worden, vooral voor Rusland. Als

de staat moet erkennen, dat dit Tolstoyisme iets meer doet

dan verdachtmaken en afbreken, dat het positief medearbeidt

aan de hoogste idealen, dan moeten en zullen de vervolgingen

ophouden. En dit geldt natuurlijk te meer van ons land, waar

despotisme, nog meer misschien dan anarchisme, steeds verfoeid

is, en waar de vrijheid, naar zijn geweten te leven, naar zijn

geweten te aanvaarden en te weigeren, steeds geschat is voor

een der eerste levensgoederen. Maar ook hier kan het Tol-

stoyanisme alleen iets zijn en blijven als het op de manier

der oude Doopsgezinden wil werken, door een protesteerende,

erkende broederschap te vormen, die haar protest tegen het

geweld, voortdurend ondersteunt door haar voorbeeld van

liefde en vrede, voor haar de eerste levenswet.

Toch mogen wij niet te veel van de weerloosheid als levenswet

verwachten.

Vooreerst niet omdat de historie ons zulks verbiedt. Hoe

weinig toch bereikten de weerloozen hun liefdemaatschappij

!

En zelfs als zij die bereikten, hoe weinig heerschte daar liefde

en vrede. Waar is gestreden, gescheurd en gebannen dan juist

bij de Doopsgezinden ? En laat men nu niet zeggen, dat dit te

begrijpen en te vergeven was in die barbaarsche tijden, want

in onze tijden van altruïsme en toewijding is het nog niet veel

beter. De Tolstoyaansche kolonies begonnen tot nog toe met

groote energie, maar gaven nog o, zoo weinig resultaten. Ja,

wij kunnen dit de enkele leden der kolonies niet eens kwalijk

nemen, daar zulks het noodzakelijk gevolg is van hun optimisme.

Zij erkennen wel de zonde, maar toch vooral als uiterlijke

macht, als een verkeerde organisatie. Nu denken zij, dat als zij

die organisatie maar ontvlucht zijn, en in een nieuwe sfeer

gaan leven, dan de zonde wel plaats zal maken voor de

liefde, alsof in de eerste plaats niet de menschen, maar de

toestanden zondig waren

!

Maar dan ook kan de weerloosheid als levenswet niet zooveel

geven, omdat zij ten slotte toch altijd maar een wet blijft.
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Een wet toch is de neerslag van het ideaal, niet het ideaal

zelf; de vrucht van den boom, niet de boom met wortel en al.

Een wet verliest zoo licht het leven, en is dan als een dood

ding van geen waarde. Als het ideaal vergeten is, waarvan de

wet een tijdelijke vormgeving was, blijft de vorm over, als

een leeggebrand huis, zonder dak, onbewoonbaar. Zoo heeft

de weerloosheid, als wet, tijden in onze kultuur gestaan als

een dwaas, dood ding, dat heette : „gij moogt geen overheidsambt

bekleeden en geen wapenen dragen." Niemand zag het die

doode en aldra genegeerde wet aan, van welk een schoon

ideaal zij de neerslag was geweest. Toch mag dit niet vergeten

worden. De weerloosheid als levenswet voor een bepaalde

broederschap is de voortdurende herinnering aan den staat, dat

zijn recht toch maar betrekkelijk is, de steeds doorgaande

prediking aan de geweidhebbers, dat het geweld van een deugd

o, zoo licht een ondeugd wordt, feitelijk reeds de eisch, dat

het geirfhl behoort gekerstend te worden, zóó wedergeboren,

dat het niet meer in tegenspraak staat met de liefde. Maar

dan moet die wet meer zijn dan een voorschrift, niet alleen

berusten op eenige, verstandelijke overtuigingen, maar vooral ge-

dragen worden door religieuse kracht, en dus uitvloeisel zijn

van een vast geloof.

Doch hiermede benaderen wij haar laatste type nl.

De Weerloosheid als geesteskracht.

Zoo kennen wij haar als de profetie, die verlatende de oude

wereld, waar niets dan zonde woont, uitging naar de nieuwe

wereld, waar niets dan gerechtigheid zou wonen. Hoe, weer-

loosheid, kan die ook maar eenigszins in verband gebracht

worden met profetie? Zeker, aldus: dat de profeet met zijn

evangelie altijd vervolging tegen zich opwekt en de weerloos-

heid hem alleen de noodige lijdzaamheid geeft tot volharden;

ook omgekeerd : dat de weerloosheid als de ijk der echtheid is

op de profetie. Een axioma voor de profetie is : niet met ge-

weld. Waarom niet met geweld? Omdat God-zelf 't zal doen,
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buiten menschelijke hulp om. Omdat het ongeloof zou zijn,

zelf te willen gaan doen, wat alleen God kan. De komst van

het koninkrijk Gods — eigenlijk het eenige thema der profetie —
geschiedt niet door geweld, niet door uitwendige machtsmid-

delen, maar direct van Boven, door uitgieting des Heiligen

Geestes. Deze weerloosheid, als geesteskracht, heeft zich dus

altijd gesteld tegenover de kerk of minstens naast de kerk.

Want de kerk gaat uit van de overtuiging, dat de komst van het

koninkrijk Gods wel zeker is gebonden aan den weg der mid-

delen. Natuurlijk niet aldus, dat op den weg dier middelen

het koninkrijk Gods als vanzelf zal komen, maar aldus, dat

God die middelen verordend heeft, en dat Zijn Geest niet in

het wilde werkte, maar in de door God gestelde middelen.

Dus eischt de kerk de erkenning, dat zij bepaald onmisbaar

is, en niet alleen voor het onopgevoede volk, maar voor allen.

Zij noemt het gebruik maken van haar sacramenten en het

deel nemen in haren dienst niet een teeken van bizondere

vroomheid, maar een onmisbare school, die alle kinderen Gods

moeten doorloopen. Natuurlijk verschillen de afzonderlijke ker-

ken in min of meer consequente opvatting dezer overtuiging

— voor de Roomsche en Grieksche kerk vallen de begrippen

kerk en koninkrijk Gods samen, zoodat hier de stelling : buiten

de kerk geen heil (extra ecclesiam nulla salus) consequent

wordt doorgevoerd ; voor de Protestantsche kerken is de kerk

niet meer dan een voorportaal voor het koninkrijk Gods —
maar allen houden vast aan de grondstelling der kerk: de weg

der middelen is onmisbaar. En dit is geen egoisme of zelf-

overschatting der kerk, maar eenvoudig haar plicht. Zij eischt

hierin erkenning der groote waarheid : dat men op de histo-

rische lijn moet blijven. „Religiöse Menschen sind durchaus

historische Menschen 1
' is een diep woord van Schleiermacher.

Minachting voor het bestaande is geen bewijs van religieusen

ernst, misschien wel van religieuse jonkheid, die het durven

verwerpen heel moedig noemt, niet verstaande, dat het durven

behouden gewoonlijk veel moediger is, wijl het meer moeite
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kost. Vooruitgang is het doel van elke religieuse beweging,

maar die verdiept zich daartoe altijd eerst in haar punt van

uitgang, en herinnert zich eerst alles, wat zij sinds haar geboorte

heeft ervaren, en eerst als zij haar verleden als een levend

heden in hand en hart heeft, kan zij haar doel bereiken, dat

is vooruitgang. Vooruitgang wil iedere reformator, ja, maar

door te behouden. Een nieuw evangelie brengt hij, maar dit

als vervolg van het oude — gelijk onze Heiland het evangelie

van het koninkrijk Gods bracht, door het oude (van wet en

profeten Mt 5 17 ) te vervullen. Dit niet uit conservatisme,

maar eenvoudig krachtens haar allerinnerlijkst karakter, per se

willen en moeten blijven op de historische lijn, geeft aan de

kerk iets gewelddadigs in haar optreden. Zij en zij alleen

weet het, en die het anders durft te weten dan zij, die wordt

uitgestooten. En haar geweld is als geestelijk geweld al bizonder

geweldig. Want zij legt de lijnen, en wie zich niet op de

door haar gelegde lijnen houdt, is een dwaalleeraar, tegen wien

gewaarschuwd wordt erger dan tegen vergif, want vergif ver-

derft alleen het lichaam en hij de ziel! Daarbij kwam, dat de

kerk zich organiseerde naar het voorbeeld van den staat, en

dat, toen het romeinsche wereldrijk zijn plaats verliet, de

roomsche wereldkerk den vacanten zetel bezette. Zoo is er ook

veel van den geest, die eigenlijk alleen in den staat tehuis-

behoort, mee overgegaan in de kerk. Men kreeg kerkwet,

kerkrecht, kerkrechter? en kerkvorsten — en zelfs een gees-

telijke heros als Augustinus kon geen anderen weg vinden.

En zoo verdoemde de kerk evengoed de ketters ten vure, als

dat de staat de boosdoeners en wetsovertreders strafte. Ook

zij verviel in de fout waarin de staat zoo vaak verviel, n.1.

zij maakte van haar betrekkelijk recht een absoluut recht;

evenals de staat zoo vaak gezegd had : de menscb is er om
den staat en niet de staat om den mensch, zoo grondde zij

zich op dezelfde dwaling : de mensch is er om de kerk en

niet de kerk om den mensch. Het gevolg hiervan was een

vereenzelviging van kerk en Grodsrijk, van wereld en gemeente.
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Zoodra nu deze fout min of meer aan het licht trad, kwam
de weerloosheid daartegen op. Geen heerschappij, geen meer-

dere die den mindere oordeelt, geen gezag in het geestelijke —
dat was haar leuze, en Mr 10 42

—
45 misschien nog meer dan

Mt 5 39 haar tekst. Alle geweld en autoriteit op geestelijk

terrein was uit den booze. De secte verhief zich tegen de kerk —
een heilzame reactie. De ketter stond vrijmoedig op tegen den

kerkvorst — en terecht. Evenmin toch als de beteekenis der

kerk, mogen wij de beteekenis der secte onderschatten. Heeft

een paus Gregorius IX het reeds gezegd, dat de ketters zoo noodig

zijn, om de geloovigen den slaap uit de oogen te houden —
wij Protestanten kunnen niet anders dan met een buiging deze

hoffelijke, pauselijke (en dus onfeilbare!) verklaring omtrent

onze onmisbaarheid aanvaarden, maar moeten dan ook het-

zelfde verklaren omtrent onze ketters. "Wij kunnen 't ook anders

zeggen dan deze paus, b.v. aldus : de secte is steeds opgekomen

voor de groote waarheid, dat er een scheiding is tusschen

gemeente en wereld, dat er een heilige grens is tusschen die

beiden, en dat de grenswachter niet is de Ware Leer met het

zwaard, maar Het Ware Leven met den palmtak. Nu was

de secte zich echter zeer goed bewust, dat zij op deze wijze

niet zoo gemakkelijk het booze zou overwinnen — eerder

gevaar liep overwonnen te worden door het booze. Daarom

trok zij zich terug op de weerloosheid. Met Plato en alle

profeten wist zij, dat de rechtvaardige in deze wereld van

geweld moet lijden, maar dat, al moet hij veel lijden, hij daarom

toch niet de nederlaag lijdt. Neen juist omgekeerd, de recht-

vaardige wist, dat als hij lijdend onder het onrecht dit droeg,

hij zoodoende het onrecht overwon, en hij juist de overwinning

naderde. Bij Israël zien wij reeds vaag het leven des rechtvaardi-

gen geteekend, als een leven van plaatsbekleedend lijden en sterven,

gevolgd door een opstanding uit de dooden. En waar de profeten

in Israël van stamelden, Jezus heeft het duidelijk uitgesproken:

de Zoon des mensehen moest sterven, moest zich om andrer

zonden in den dood geven, en daarna in de heerlijkheid ingaan.
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Zijn kruis is het teeken, dat de zonde is overwonnen en

derhalve kan worden overwonnen. En dat is nu juist het

groote axioma der weerloosheid : de zonde heeft geen recht van

bestaan en mag en zal niet bestaan, vooral niet in een ge-

meente, een broederschap, die zich naar Christus noemt. Een

nevenmoment is dan hier de ascese, waarmede nl. de weer-

loosheid, bewust of onbewust, wil bewijzen, dat bij haar

de zonde ook werkelijk overwonnen is, dat bij haar geen

geweld meer wordt gepleegd, zelfs niet tegenover een dier,

dat bij haar volstrekte kuischheid en liefde is te vinden —
een poging die natuurlijk op een zeer gebrekkelijke psychologie

van het kwaad berust, doch die wij hier verder buiten bespre-

king moeten laten. Alleen de weerloosheid bedenke, dat haar

stelling: de zonde zal en mag niet bestaan, en het goede zal

zegevieren, toch maar een halve waarheid is, en dat de geheele

waarheid hier luidt: de zonde zal niet bestaan en het goede

zal zegevieren in het koninkrijk Gods. En dan moet zij er bij

zeggen, dat Jezus ons geleerd heeft, dat dit koninkrijk Gods

is het koninkrijk der Hemelen, m. a. w. de weerloosheid loopt uit

op de christelijke Jenseitigkeit. Was de weerloosheid daartoe

gekomen, dan had zij terecht kunnen blijven prediken tegen

het geweld vóór de ascese, *) dan had zij een heerlijken invloed

kunnen uitoefenen op het christelijke leven. Maar dan had zij

altijd haar uitgangspunt en bron van kracht moeten vinden in

haar Jenseitigkeit. Dat zij dit niet gedaan heeft is overbekend.

De levensleer der Anabaptisten en Quakers was overwegend

diesseitig, en bij het Tolstoyisme is het nog de vraag, of dit

zelfs wel eenig recht toekent aan de Jenseitigkeit. Allen ver-

vielen zij in de fout den jenseitigen achtergrond van de Bergrede

voorbij te zien, en het Christendom een uitsluitend wettisch ka-

rakter te geven, zoodat 't ware leven dan zou bestaan, in het op-

*) Alles wat zij b.v. zegt over de volstrekte kuischheid is volkomen

waar voor de andere wereld, Mt 22 30 . Maar het is dwaasheid en on-

christelijk het in deze wereld te zeggen, 1 Tm 4 3 . Ook hier blijkt

wederom dat anticipeeren zonde is.
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volgen van twee of drie geboden. ') Dat de geheele beteekenis van

Jezus dan hierop zou neerkomen, dat hij eenige intellectueel te

vatten waarheden heeft gegeven als : de dwaasheid van het streven

en strijden, van beschaving en 't ingespannen luxe-leven, — dat

er zoodoende noch van zijn koningschap noch van zijn konink-

rijk der hemelen iets overblijft — dat alles is duidelijk en

eigenlijk geen bestrijding waard. Met dat al, het feit ligt er:

de weerloosheid is aan haar eigen beginsel het meest afvallig

geweest. Nog eens, was zij er meer aan getrouw gebleven,

dan had zij meer kunnen zijn voor de kerk, dan zij er voor

geweest is. Maar daarmede is niet gezegd, dat zij het niet

nog kan zijn.

Maar dan ook als protest, als kritiek op de autoriteit der

kerk, die in haar protest-zelve de autoriteit der kerk eens-

deels poneert, maar de kerk dan oproept tot betere ver-

vulling van haar roeping. Als wij de kerk kunnen noemen

het zout der wereld, dan is de secte weer het zout der kerk.

Nu moet het zout niet denken dat het aan zichzelf genoeg heeft.

Het heeft alleen waarde als oppositie. Het is geen voedsel,

maar heeft het voedsel noodig om waarde te krijgen. En die

waarde is ook zeer betrekkelijk, daar teveel hier niet alleen

teveel is, maar bepaald ook slecht.

Is dus de kerk in de eerste plaats historisch, d. i. de be-

waardster der schatten, die de historie, onder de leiding des

Heiligen Greestes, ons heeft te bewaren gegeven, met de be-

doeling, dat wij door die schatten te bewaren er persoonlijk

deel aan zouden hebben, dan is de secte in de eerste plaats

profetisch, d. i. zij schouwt nieuwe schatten, die God door zijn

Greest ons staat te geven, en zij roept ons op, de handen vrij

te maken om die nieuwe schatten te kunnen ontvangen.

Nu is het gevaar groot, dat kerk en secte in vijandelijke

oppositie tegen elkaar gaan staan, en dan is de ellende niet

te overzien, want de haat van twee die bij na-vrienden zijn

») Cfr F. D. Maicrice 2) The kingdom of christ 1842. Vol II p 313^363.
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is een doodelijke haat. "Wat dan? Hun oppositie moet zijn niet

een vijandelijke, maar een vriendelijke oppositie — een klein

verschil schijnbaar, en ondertusschen van enorme beteekenis.

Want oppositie tusschen kerk en secte zal er altijd blijven,

moet er zelfs blijven. Alle dingen staan door oppositie — ook

de geestelijke. Dat strijd, alleen omdat het strijd is, verkeerd

zou zijn, is niet een christelijke waarheid, maar een buddhis-

tische dwaling. Ook de waarheid ziet door twee oogen en gaat

op twee voeten, en eerst als zoowel rechter- als linkervoet tot

hun recht komen, gaat de waarheid den rechten weg. Zoodra

de secte de beteekenis der kerk ontkent, maakt zij zich over-

bodig, heft zij haar eigen bestaansrecht op. Om tot haar recht

te komen moet zij de kerk erkennen, en in de kerk willen

werken, evengoed als dat de kerk haar moet opnemen, en

haar moet dulden niet alleen, maar haar ook in eere houden.

Vooral in onzen tijd, waarin wij ongetwijfeld staan voor

nieuwe, diepgaande formaties in 't geestelijke en maatschappelijke

leven. Dat de kerk hier een gewichtige taak zal hebben te

vervullen, wordt van allerlei kant erkend, ook door hen, die

men niet van „kerkisme" kan beschuldigen. Om een voor-

beeld te noemen, met welk een gloed zegt Prof. Tiele in

zijn Gifford-lectures '), dat de „kerken alleen vertegenwoordigen

het reinste en hoogste menschelijke en zij zullen daarom

noodig blijven zoolang de behoefte aan godsdienst en gods-

dienstige ontwikkeling zich laat gelden, dat wil zeggen,

zoolang de menschen menschen zijn". Maar evenzeer gevoelen

wij allen, dat de oude kerk in den nieuwen tijd staat voor

nieuwe problemen. Wij hebben allen min of meer het gevoel,

dat de laatste revoluties, die wij op maatschappelijk terrein zoo

bijna ongemerkt hebben doorgemaakt, niet genoegzaam door

de kerk zijn bijgehouden. Xiet dat dit haar tot oneer strekt,

integendeel, eerder tot eer moet 't haar gerekend worden, dat

zij haar welbeproefde waarheid niet heeft ingewisseld tegen

*) Inleiding tot de Godsdienstwetenschap 1897—1899 II bl 154.
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de modemeeningen van den dag. Neen, dit bedoel ik, dat het

een urgente vraag is geworden, wat de kerk en de waarheid

die zij belijdt, voor de praktijk van ons leven zal zijn? Vooral

in Engeland is, sinds Kingsley en Maurice, de vraag voortdu-

rend aan de orde: wat de prediking van liet koningkrijk Gods

beteekent voor onze maatschappij? Zoo heeft onlangs Ph. H.

Wicksteed in een bundeltje preeken '), met grooten ernst

de vraag behandeld die ons bezig houdt: onze maatschappij

rust op geweld; is het mogelijk het geweld te kerstenen?

Is het geweld te kerstenen? Neen, zeggen velen ; de politiek,

de handel, het geheele sociale leven met zijn concurrentie en

struggle for life is anti-christelijk en niet-te-kerstenen. Voor

zoover zij eerlijk zijn, voegen zij er onmiddelijk aan toe : en

daar wij toch niet ons kunnen zetten buiten dat leven, erken-

nen wij met smart, dat wij dan ook geen Christenen zijn. Een

eerlijkheid, die zuiver is bij hen, die dan ook met 't Christen-

dom gebroken hebben, maar bedenkelijk onzuiver is bij hen,

die dan toch niet met het Christendom breken maar leden

blijven der christelijke kerk.

Mijn innige overtuiging daarentegen is: het geweld is zeker

te kerstenen; en ik weet met die overtuiging te blijven op de

christelijke lijn. Dat de staat met zijn politiek en geweld, dat

de kuituur met haar kunst en wetenschap, dat het sociale leven

met zijn handel en concurrentie en strijd, allen moeten en

kunnen gekerstend worden heeft de kerk steeds beleden, en

belijdt zij nog. Ook toen ten onzent het bijna voor een axioma

gold, dat een Christen zich niet met politiek kon inlaten, heeft

Dr. D. Chantepie de la Saussaye in zijn „Het Protes-

tantisme als Politiek beginsel" 1871 het tegenovergestelde

vastgehouden, en met instemming op het woord van Calvijn

gewezen „dat de maatschappij een christelijk karakter heeft

te vertoonen" maar dat evenzeer „de menschelijke natuur

l
) Christianity and the Personal Life; Christianity and Social Life;

Christianity and Trade; Christianity and Politics; Elimination or

Redemption? London, zonder jaartal, bij William Reeves.
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(de humaniteit) onder de menschen blijve bewaard", bl 58.

Maar onwedersprekelijk is dan ook, dat zich hier voor de kerk

een onmetelijk veld van arbeid — en een onmetelijk diepe

afgrond opent.

Op het onafzienbare veld van het sociale leven heeft de kerk

dan aan ieder het woord van Augustinus toe te roepen, dat

hij dan eerst is, wat de tegenwoordige mensch bovenal wenscht

te zijn n.1. vrij, „als hij zich door God laat hervormen tot

een goed mensch, (ciun deus nos fingit ut boni homines

simus)".

En zulke vrije menschen zullen het leven aan kunnen, en

zich in de nieuwe toestanden de nieuwe lijnen leggen, waarop

zij voort wandelen als dienstknechten Gods. Aan de hand van

Christus zullen zij ook in het politische leven kunnen ingaan,

zonder daarin hem of zichzelf te verliezen. Dan zullen zij het

woord van Luther beamen, het dapperste woord misschien van

dezen dappere : „Met Christus in het hart zullen wij gemakkelijk

onszelven de levensregelen geven, en in alles rechtvaardig oor-

deelen. Ja, wij zullen nieuwe Dekalogen maken, zooals Paulus

doet in al zijn brieven, en Petrus, en vooral Christus in het

evangelie. En deze Dekalogen zijn zooveel heerlijker dan de

Dekaloog van Mozes is, als het aangezicht van Christus heer-

lijker is, dan het aangezicht van Mozes" '). Zulk een waarlijk

vrij, dat is door God hervormd mensch, geeft zich zelf zijn

wetten, die hij als staatsman, als handelaar, als patroon of

arbeider weet te moeten en te kunnen gehoorzamen. En hiertoe

heeft hij voortdurend behoefte aan de kerk, waar de Heilige

Geest hem door het woord der waarheid leidt tot zelfkennis

en levenskennis. Hoe groot en hoe heerlijk is dus de betee-

kenis der kerk ook voor onzen tijd!

Maar ook, voor welk een afgrond loopt zij vooral nu gevaar

!

Erkennende het é&trekkelijk recht van geweld, van strijd en

streven, komt zij er zoo licht toe, door dit geweld, dat altijd

i) De latijnsche tekst bij W. Herrmann Ethik 1901 S 193.

13
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maar alleenheerschappij en absolutisme streeft, afgetrokken te

worden van haar hooge roeping en gebruikt te worden, om
ook het meest duivelsche geweld goed te noemen. Datzelfde

Engeland, waar steeds zoo schoon is gepredikt, dat het geweld

kan en moet gekerstend worden, heeft ons in den laatsten

Transvaal-oorlog laten zien, hoe volkomen ontrouw de kerk

is geworden aan haar roeping. De christelijke termen gebruikt

om den Mammonsdienst te steunen! De christelijke zalving

gebruikt om duivelsche praktijken te bedekken!

Om maar van Rusland met zijn Stundisten-vervolgingen,

om van alle christelijke mogendheden, die den Turk toelieten de

Armeniërs uit te moorden, te zwijgen. Hoe ellendig zwak is

die christelijke kerk, die hiertegen niets kan doen ! Hoe weinig

brengt zij Gods hervorming tot de gewetens, dat deze gruwelen

mogelijk waren! Zal dat zoo doorgaan, en zal de kerk dan

niets meer waard zijn dan spot en minachting, dat zij met al

haar schoone woorden, toch de christelijke levensleer niet kon

maken tot een praktijk des levens?

Neen, dat zal niet zoo blijven, indien de ivare weerloosheid

door de kerk wordt erkend. Wij zagen, dat het woord der ware

weerloosheid is : Jenseitigkeit. In Jezus' levensleer hebben wij

gezien, dat dit niet een onpraktisch, maar het praktische

beginsel bij uitnemendheid is der levensleer. Mits men dan daarbij

blijve op de historische lijn. Dit nu doet de kerk en moet zij

blijven doen, maar dan daarbij opnemen de prediking der

Jenseitigkeit: hier beneden is het niet; onze wandel is een

wandel in de hemelen. Of eigenlijk alleen zich herinneren, dat zij

dit in haar goeden tijd steeds gedaan heeft, dus nu ook weer

heeft te doen. En bedriegen wij ons niet, dan breekt hier een

nieuwe dag aan. Waar voor een halve eeuw de Jenseitigkeit

als Eudaemonisme in den ban werd gedaan, begint de hoop der

onsterfelijkheid weer vaster te worden in de gemoederen. De

zekerheid der individueele onsterfelijkheid nu moet weer vast

staan, vóór de prediking van het koninkrijk Gods, dat is het

koninkrijk der Hemelen, praktisch kan inwerken in onze maat-
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schappij . Zal de kerk nu onze maatschappij van geweld kunnen

kerstenen, dan moet zij haar 't aangezicht naar boven leeren rich-

ten, haar leeren leven met het oog op den hemel. Om een voor-

beeld te mogen nemen : iemand was eens bezig aan het schrijven

van een boek over waterbouwkunde ; een vriend komt bij hem en

vraagt „wat stelt ge u als ideaal van uw boek ?" „Mijn ideaal

van mijn boek is, dat ik met mijn boek onder den arm den

hemel kan binnenstappen." Zie, dat is het. „Christelijke" water-

bouwkunde is natuurlijk nonsens, evengoed als „christelijke"

handel en politiek. Maar men kan ook het ordinairste werk

verrichten van uit het standpunt der eeuwigheid. Natuurlijk,

dit brengt in onze zondige wereld strijd en kruis mede. Onze

verkeerde wereld van geweld wil dat niet, wil niet verlicht

worden van uit het standpunt der eeuwigheid. De man, die wel

zoo wil werken, zal lijden, zal vervolgd worden, zal min of meer

martelaar zijn, maar hij zal dan ook den vrede Gods in zijn

ziel hebbeu, dat hij werkt voor de komst van het koninkrijk

Gods. Soms zal dit het kruis van zijn kruis zijn, dat het hem
vaak is alsof God hem heeft verlaten, maar hij zal ook

ervaren, dat het geweld en de spot machteloos zijn tegenover

zijn weerloosheid, en in zijn weerloosheid zal hij zich weten

„meer dan overwinnaar", en medearbeider Gods, die zijn ko-

ninkrijk doet komen met macht — ook in onze verwarde dagen.

„Homo est qui est futurus," de mensch is die hij zal zijn,

die hij zal zijn in de eeuwigheid, met dit woord van den

weerlooze onder de kerkvaders Tertullianus kunnen wij be-

sluiten. Xü leeft hij nog in een wereld van geweld, en geen

extase, geen Buddhisme, geeu klooster redt hem van die wereld.

Integendeel, Plato is hem beter gids dan Plotinus, Kant beter

dan Buddha. 's Menseken gang is en moet zijn over de wereld.

Hij moet gebruik maken van geweld. En toch dorst hij naar

liefde, naar een eenheid van vrede! Nu is er voor den eerlijken

mensch maar één uitweg : in de wereld niet van de wereld

;

zich in Gods kracht de wereld hervormen tot een stukje
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koninkrijk Gods; zich in den chaos een weinig kosmos ver-

overen in veel strijd en lijden. Volkomen bereikt hij dit ideaal

hier niet, ten deele wel. De gedoopte staatsman, de gedoopte

handelsman vergeet, als hij een eerlijk man is, zijn doop niet,

als hij staatszaken, of handelszaken doet. Hij herinnert zich

wat tijdelijk, wat eeuwig recht heeft. Staat, kerk, huwelijk,

't zijn hem schatten van groote waarde — maar niet zijn

eeuwige schatten. Bovenal weet hij, dat ook de eeuwige wereld

naar hem toekomt volgens eeuwige wetten en niet volgens de

grillige overrompelingen van een noodlot, ook dat hij de

eeuwige wereld heeft te bereiken volgens de vaste lijnen door

Christus voor eeuwig gelegd en niet volgens de quasi-geestelijke

vrijheid zijner zelf-bedachte visioenen.

Deugd en liefde bereikt hij niet met zijn gevoel, maar met

zijn hart, en dat hart beaamt Gods rechtvaardige wet: na

strijd vrede, door lijden overwinning. „Yirtus est ordo amoris",

heeft Augustinus zoo schoon gezegd. Deugd is geordende liefde.

Liefde, die niet luistert naar de wet, is geen liefde. Deugd, die

niet ontspruit uit liefde, is geen deugd. Een leven van toe-

wijding en plichtsbetrachting, dat niet gedragen wordt dooi-

de ware liefde, die is de liefde tot God, is geen waar men-

schelijk leven. Maar het leven 't welk is een leven van geordende

liefde, dat brengt zegen. Die zoo leeft, ook al moet hij recht-

spreken en veroordeelen, strijden en doodschieten, geld verdienen

en geldverliezen, die zoo leeft is een mensch van liefde, een

mensch van vrede, wiens vrede is één strijd om te realiseeren

de bede des vredes: Uw koninkrijk kome.
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