
DE WEI ,DAAD DER VIJANDEN

Terecht zegt Maritain in zijn ,,Humanisme Intégral": ,,la
vérité plénière est trop lourde a la faiblesse humaine;
celle-ci, partout ailleurs que chez les saints, a besoin des
dégrèvements de l'erreur." Ik wil er hier niet op wijzen,
dat Maritain desondanks een orde suggereert ,,qui surgira
d'une faCon plénière et durable", maar eenige andere
conclusies aan deze opmerking verbinden.
De waarheid is steeds een gevaarlijk bezit, zelfs voor een
heilige, zooals we kunnen opmaken uit Paulus' woorden:
,,opdat de schoonheid der openbaring mij niet zou ver-
heffen. . . . " ; hoeveel meer is zij dit voor een niet-
heihge. Het bezit der waarheid is evenzeer een bron van
heil als van onheil, evenzeer van deugd als van oFldeugd,
van deemoed als van hoogmoed, van eerbied (voor den
mensch) als van minachting, van dienstbaarheid als van
heerschzucht (en een der weerzinwekkendste vormen dezer
heerschzucht is het despotisme over de gewetens).
Niet alleen de waarheid, ook de macht is steeds een ge-
vaarlijk bezit, zij is dit voor een heihge, hoeveel meer dus
voor een niet-heilige. En ditzelfde geldt ook voor het aan-
zien. De heilige kan er, innerlijk onberoerd, aan voorbijgaan,
voor den niet-heilige spelen macht en aanzien gemeenlijk
een fatale rol. De heihge zal gaarne bevestigen dat al deze
zaken een gevaar zijn voor zijn menscheli)kheid; de niet-
heilige (merkwaardig) wil dit steeds ontkennen, — met een
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beroep op de genade; alsof de heilige daar niet eveneens,
met nog meer recht, een beroep op had kunnen doen!

De Kerk nu bezit de waarheid; zij bezit daarnaast een
gêduchté macht, en zij bezit (en eischt zelfs) een niet gering
aanzien. zij bezit dit alles voortdurend, en is toch zelden

~~ -.-heilig; zij is, zooals men in andere omstandigheden zoo
gaarne bereid is toe te geven (zelfs vooropstelt!) men-
schelijk, al te menschelijk. Al de bekoringen, die inhae-
rent zijn aan het bezit der waarheid, aan de zegepraal
(d.w.z. aan het macht en aanzien hebben) der waarheid, zijn
haar voortdurende en niet te onderschatten gevaren. Al
datgene wat a.h.w. een bekroning vormt, is in dezelfde mate
een bekoring en in dezelfde mate een bron van bederf.
Alles wat -de Kerk bezit aan waarheid en alles wat zij ver-
werkelijkt aan macht en aanzien — al dit goede, dat, als het
een bekroning is, de bekroning vormt van een heilige
apostoliciteit — roept in gelijke mate de hatelijkste harts-
tochten op. En aan het bezit en de zegepraal eener waar-
heid, die men de opperste waarheid der wereld, dé weg,
de waarheid en het leven der menschheid weet, zijn zeer
geduchte bekoringen verbonden als dit bezit en deze zege-
praal niet zeer nederig, d.i. heihg, geleefd worden. Naar-
mate het Rijk Gods de bedreiging der wereld overwint,
wordt de Kerk-zelf een bedreiging voor het Rijk Gods. zij
is dit alleen niét als zij heilig is, maar zij is zelden heilig,
d.w.z. zij is weldra weer menschelijk, — al te menschelijk.
Niet de bekoringen waaraan iedere mensch bloot staat,
maar de bekoringen die inhaerent zijn aan het bezit en de
zegepraal der waarheid, vormen de meest te duchten be-
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koringen der Kerk, omdat zij welhaast voortdurend men-
schelijk en slechts zelden heilig is. Menschelijk wil zeg-
gen, dat zij óók, juist van déze bekoringen het slacht-
offer wordt. Ik verwijt dit de Kerk niet, ook niet dat
zij soms zeer beschamend en zeer langdurig het slachtoffer
van juist déze bekoringen werd, ik wil slechts zeggen
dat de zegepraal der waarheid minstens evenzeer een te
zware last is voor den menschelijken mensch (en voor de
altijd-menschelijke Kerk) als het bezit der waarheid. zij
zou heilig moeten zijn om deze last te kunnen dragen, doch
zij is slechts heilig in uitzonderlijke tijden, of beter: in
uitzonderlijke gestalten; zij bezwijkt er dus weldra onder,
d.w.z.: onder de bekoringen. Zoolang de Kerk niet heilig
is, is het goed dat haar waarheid (door dwalingen) veront-
reinigd, haar macht bestreden, haar aanzien vernederd
wordt. De heiligen hebben dit alles (ook om die reden)
aanvaard; met hoeveel meer recht moeten de, niet-heiligen
dit aanvaarden.

De Kerk is altijd al te menschelijk, en als zij dit niet is, is
zij het toch weldra: zooals haar orden, die alle in een geur
van heiligheid begonnen, zooals zij-zelf na de eerste drie
eeuwen van haar bestaan. Er is geen enkele reden om aan
te nemen dat de Kerk, onbestreden alleenheerscheres ge-
worden (het ideaal van zoovelen!), niet precies zoo zou
eindigen als haar middeleeuwsche alleenheerschappij. Men
denke zich dat in: de Kerk, zegepralend over de wereld.
,,Eén kudde, één herder op aarde: één monarch, één rijk
en één zwaard."1) zij zou dan alles bezitten wat voor het

i) Hermando de Acuiia, dichter van Karel V.
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Rijk Gods van geen tel is, maar zoo ontzettend zwaar weegt
voor den menschelijken mensch, zij zou de armoede van
geest moeten bewaren, terwijl de waarheid de zichtbare
glorie der wereld zou zijn geworden. zij zou de onbestre-
den koningin zijn der aarde, en toch moeten dienen alsof
haar geen glorie ten deel viel. zij zou de wereld beheer-
schen, en toch aldoor moeten leven dat haar Rijk niet van
deze wereld is. De koninkrijken der wereld zouden haar
zijn aangeboden, en zi) zou dit alles moeten bezitten als
bezat zIj niets. 7q]ig zijn zij die vervolging lijden, maar
deze zahgheid zou niet meer haar deel zijn. — Waarachtig,
zij zou heilig moeten zijn zooals de groote heiligen heilig
zijn geweest om onder deze last niet weldra te bezwijken.

Maar ge kent de pathetiek die hier antwoordt (men noemt
dat ,,Godsvertrouwen"): als wij zoover zijn, zal God ons
ook de genade geven om hetgeen voorgaande geslachten
vervverkelijkt hebben even heilig voort te zetten: God laat
niemand in de steek, en zeker niet. , . . etc. Inderdaad,
God laat niemand in de steek (d.w.z. Hij doet ddn wat hij
ook thóns doet: de Kerk met ,,genade op genade" trouw
zijn). De kwestie is echter, dat 1Ujj' God in de steek laten.
Het geweten. . . . ? Het geweten (men kon het bemerkt
hebben), het geweten speelt weldra maar 'n bedroevend
rolletje als het den mensch goed gaat en hij onbedreigd de
vruchten plukt van de heihgheid van vroegere geslachten.
En de genade? De genade speelt (vrijwel) precies zoo'n
rol als het geweten speelt. wij erven van een heilig tijdperk
wel de eenheid, de glorie etc., maar de hell1gheId erven wij
niét, Die moet telkens opnieuw persoonlijk veroverd
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worden. Maar wij veroveren haar nalatiger naarmate ons
de vruchten van anderer heiligheid in de schoot vallen.
Aan dezen kringloop ontkomt de Kerk in de toekomst

evenmin als in het verleden. Als de Kerk in de toekomst
als het ware 0nvering°delg'k overeenkomstig de genade zou

leven, zou zij dit ook héden met dezelfde onvermijdelijkheid
moeten doen. Doet zij dit? — Maar keeren wij, inplaats van
naar het antwoord der pathetici te luisteren, terug naar de
werkelijkheid,

Erkennen wij dat het goddelijke in de wereld der menschen
verschijnend onvermijdelijk verzet en vijandschap ont-
ketent (niet allereerst omdat de mensch slecht is), — wIj
moeten ook erkennen dat de menschelijke Kerk, óók als zij
haar plicht zou vervullen en de bekroning dezer plichts-
vervulling haar deel wordt, geduchte tegenstanders, groote
tegenkrachten, groote tegengiften voor de geduchte be-
koringen, aan het bezit en de zegepraal der waarheid ver-
bonden, n00di8 heeft; dat het goed is, dat zij, zoolang zij
nienschelijk is, aldus, onder tranen en in velerlei geduld,
de goddelijke waarheid dient. En erkennen wij, dat haar
vijanden een goddelijke strdf zijn, als de Kerk haar plichten
niét vervult. — In alle drie de gevallen is er echter geen
reden voor de Kerk haar vijanden te haten. Integendeel.
zij heeft alle reden haar vijanden lief te hebben, alle reden
God dankbaar te zijn dat zij vijanden heeft. Had zij deze
niet, het Rijk Gods zou weldra nÓg meer, en stellig oneindig
hatelijker, geweld lijden. — Maar ziet, hoe men thans op
de vijanden der Kerk reageert. . . , Paulus zeide: ,,gij
verdraagt het zoo iemand u in slavernij brengt, zoo iemand
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u verslindt, zoo iemand u vangt, zoo iemand zich tegen
u verheft, zoo iemand u in het aangezicht slaat. Met be-
schaamdheid zeg ik het, het is alsof wij op dit punt zwak
waren geweest." Maar thans schijnt het vaak alsof de Kerk
nog maar één wet kent: oog om oog, tand om tand. Alsof
de Kerk nog maar één verklaring weet als zij vervolgd
wordt: de slechtheid en domheid van haar tegenstanders.

Er bestaat een voorspelling waarin deze tijd gekarakteri-
seerd wordt met de woorden: ïides intrepidens. Ik hecht
niet veel waarde aan voorspellingen, maar als deze waarde
heeft, heb ik zoo het stil vermoeden dat deze karakteristiek
er een geweest is tusschen aanhalingsteekens. . .. En
waarom zou de hemel, die zich immers van al het mensche-
lijke bedient, zich ook niet eens van den menschelijken
humor bedienen ?!
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