MISSIEPROBLEMEN
I
Prediking en Christenoerodging
De affiniteit tusschen christendom en hellenisme moge
een onloochenbaar feit zijn, zoodat men hieruit terecht
schijnt te mogen concludeeren dat het Romeinsche
Rijk zich in den grond van de zaak best met het
christendom verdroeg, — de Romeinsche christenvervolgingen diiarom willen herleiden tot een ,,politiek
intermezzo" is ontkennen, dat er, nddst een zekere
continuïteit eenerzijds, die de uitspraak, dat ,,de belijdenis van Nicaea tot een wereld van Grieksche
philosophen behoorde" minstens zeer begrijpelijk
maakt, anderzijds een radicale Umwertung aller Wei"ten bestond, n.l. in "lts a ctiv e philosophy": de
levens-p r a c t ij k : de bergrede. Deze immers moest,
tegenover de levenshouding der oude v'ijsgeerên,
inderdaad tot een wereld van ,,Syrische boeren" behooren: zij behoorde tot een wereld van nederigheid,
zelfvernedering, gebed, boete en dienstbaarheid. —
Naast, neen i n de continuïteit bestond een geweldige
tegenstelling. ,,Der vornehme ROmer empfand das
Christentum als f o e d a superstitio." (Nietzsche).
Terwijl de wijsheid van Heilas haar weinigen tot een
élite verhief, weet de christen wijsgeer zich de minste
en de dienaar van al degenen boven wie de Grieksche
gedachte den wijsgeer verhief. En wellicht dat juist
de heidensche denkers, die in de christelijke wijsheid
een zekere bevrediging hadden kunnen vinden, dÓÓrom, om de tegenpolen waarin beide gedachtenwerelden mondden, de positiefste vijanden van het
christendom werden. Paulus heeft, waar sommigen
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der Atheners ,,ontvankelijk en gepraepareerd" schenen
voor het christendom, deze tegenstelling zeer nadrukkelijk naar voren gebraCht, toen hij schreef: ,,Want
de Joden verlangen wonderteekenen, en de Grieken
zoeken wijsheid. Maar Yvij prediken Christus den
Gekruisigde: den Joden een ergernis en den Grieken
,

een dwaasheid."
Zoo
was de Griek die christen werd geen Griek meer
en de Romein geen Romein: hij werd (bij alle philosophische continuïteit) iemand van een volslagen dndere
wereld, én, daarmee, een bedreiging voor de heerschende heidensche (cult. rel.) waarden en hun vertegenwoordigers. Een verzet tegen dien Romein was
redelijk, en al moge een ,,politiek intermezzo" vlak
in de nabijheid van dit verzet liggen, zijn oorsprong
was nog iets anders.
Vervolgens: de Romeinsche christenvervolgingen tot
een politiek intermezzo herleiden is tevens ontkennen,
dat er, naast alle politieke hartstochten, in elke achtervolging een positieve, directe, satanische Christus-haat
meespeelt, n.l. de haat van het kwaad tegen het goed,
het verzet van het kwaad tegen de stem van het geweten, het verzet van de menschelijke natuur tegen
een strijd met die natuur, het verzet van den hoogmoed
tegen de deemoed, het verzet van den trotschen autonomen mensch tegen den afhankelijke, die zichzelf
niets en nietig erkent. Bij het uitroeien van deze stem
vindt de haat in politieke hartstochten maar al te
vaak een zeer bruikbaar instrument.
,,Continuïteit" speelt, in dit verband, nauwelijks een
rol. Er was ook een continuïteit tusschen het Judaïsme
en Christus, die het oude niet kwam vernietigen doch
voltooien en desondanks gekruisigd werd; en méér
dan een continuïteit bestond er tusschen de Joden en
hun profeten die gesteenigd werden en gedood. Was
het begrijpelijk dat sommigen der Atheners zeiden:
,,Audiemus te de hoc iterum", het was evenzeer be93
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grijpelijk dat Paulus, over de door hun wijsheid
,,ontvankelijke en gepraepareerde" Grieken sprekend,
aan de christen Corinthiërs schreef : ,,Beschouwt eens
uwroeping,broeders,niet veel wijzen naar het
vle e s c h, niet veel machtigen, niet veel edelen zijn
er onder u." Tusschen de intocht van Christus te
Jeruzalem en zijn smadelijke kruisdood, tusschen de
Joden en hun profeten, tusschen de ontvankelijkheid
der Grieken en Paulus' vonnis óver die Grieken ligt
het drama, dat niet een politieke hartstocht, maar d e
prins dezer wereld ontketent.

II
Europeesche beschaoing en uitbreiding oan het Christendom ')
Het moge waar. zijn, dat Maritain een ,,gevaarlijk"
schrijver is, en inderdaad, een schrijver die zijn laatste
overtuiging samenvat in de woorden: ,,Le monde périt
de lourdeur. II ne rajeunira que par la pauvreté de
l'esprit" loopt gemakkelijk kans ,,gevaarlijk" misverstaan, d.w.z. eenzijdig verstaan (of niet-verstaan) te
worden : bij minder gedreven en evenwichtige geesten
een onherstelbare verwaarloozing van zooveel andere
arbeidsgebieden te veroorzaken; doch hij is zeker
heel wat minder gevaarlijk dan de schrijver, die de
uitbreiding der Kerk (iets anders dan een ,,zes maal"
grooter ,,getal") allereerst en uitsluitend verbindt met
het behoud der Europeesche beschaving, welker huidi') De correcties, welke dit artikel bedoelde te geven, werden
neergeschreven naar aanleiding van een nogal scherp geformuleerde aanval in ,,Aristo-" van den heer Criton tegen
het nieuwe ,,missie-régime", t.w. de nieuwe missionologisehe
theorieën zooals deze door een pater Lebbe worden voorgestaan. De gewraakte vergissingen van den heer Criton zjjn
te weinig zün particulier en ephemeer voorrecht dan dat
wjj zouden künnen meenen dat hun correcties niet in dezelfde eer zouden deelen. Weshalve wij ze hier, desnoods
als subjectieve normen ! gaarne een plaats inruimen.
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ge werkelijkheid immers nog slechts een armzalige
en parodiale rest eener christelijke is; bij welker
huidige werkelijkheid men, eerder dan van een
,,étroite union", kan spreken van een zeer diepe, zeer
breede kloof tusschen ,,la civilisation de 1'Europe" en
,,la religion de Jésus-Christ".
Het voortschrijden der Europeesche beschaving en de
uitbreiding van het christendom gaan slechts hand in
hand zoolang deze beschaving een waarachtig christelijke is. Wanneer zij ophoudt dit te zijn, houdt tevens
ook elke historische opvatting betreffende de opdracht
van Europa, als wegbereider van het christendom, op
een ,,realistische" te zijn: zij wordt dan een ,,historische", d.w.z. een ,,voorbije". zij wordt weer realisme,
zoodra Europa opnieuw en waarlijk ,,zegent, die komt
in den naam des Heeren", of, zooals Maritain zegt:
,,si elle revient toute aux pieds du Christ." Weigert
Europa dit, dan bouwt God zich tusschen een ander
(uitverkoren) volk een tempel en een woonstede. God
is aan geen volk en geen beschaving gebonden. Doch
gelijk het christelijk denken voortbouwde op de veroveringen van Heilas, zoo bouwt ook dat nieuwe
christenvolk voort op wat een eertijdsche christelijkEuropeesche cultuur (en haar vertegenwoordigers
tot op den dag van heden) hebben gedacht, gedaan,
veroverd, geleden en gebeden: het bouwt voort en
verder op den onvoltooid gebleven arbeid van Europa.
' wij erkennen, als het er om gaat voor een cultuur te
s trij d e n, geen enkele andere cultuur dan de christelijke. Men' aanvaarde de Europeesche, wddr en
zoolang deze christelijk is; men steile zijn kracht ter
beschikking om een weinig mede te helpen deze weer
een waarachtig christelijke te doen zijn, — doch bij
een dreigend falen van dit hachelijk ondernemen zal
het goed zijn te overwegen, dat er voor de Kerk niets
verloren gaat als Europa en haar ontkerstende beschaving ten ondergaan (de monumenten van haar
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christelijken geest overleven, als eertijds de monumenten van den griekschen geest, trouwens eiken
ondergang) ; dat er, voorts; voor diezelfde Kerk niets
gewonnen is als Europa zich handhaaft en zich niet
bekeert: dat in beide gevallen de Kerk en de christe-'
lijke cultuur zich dan vanuit een ander punt der
aarde over de wereld zullen uitbreiden. Christus heeft
wel aan zijn Kerk gezegd: gaat en onderwijst alle
volkeren, maar niet aan Europa. Hij heeft deze
woorden wél gesproken tot enkelen van zijn u i tv e r k o r e n volk, maar de wereld-bekeering is overgenomen door een volk dat Hem o n t v a n g e n wilde.
Dit proces kan zich herhalen. Dan zal Christus opnieuw ,,Zijn wijngaard verhuren aan andere landlieden, die Hem te rechter tijd de vruchten zullen
leveren." (Matth. XXI-41)
Het behoort voorzeker tot een ,,realistische" opvatting
het lot der Kerk niet al te uitsluitend met het lot der
Europeesche beschaving te verbinden; het is ook in
psychologisch opzicht realistisch op catastrophen, die
geenszins onwaarschijnlijk zijn, voorbereid te zijn én:
erop voor te bereiden.
Maritain moge echter een ,,gevaarlijk" schrijver zijn,
het is zeer zeker een lichtelijk ,,onbetrouwbare" voorstelling van zaken te beweren, dat het hem ,,ni e t
d e e r t, dat Europa en de Europeesche beschaving
zouden verloren gaan." Niet alleen treft men bij Maritain dezelfde gedachte uitgesproken, die Criton bij
Mgr. Duchesne zoo waardeert i), maar op dezelfde
bladzijde, waaruit Criton Maritain's z.g. fatale en
fatalistische zinnetje citeert, wordt deze gewraakte
') Mgr. Duchesne zegt n.l.: ,,La religion de Jésus-Christ étant
la seule vraie est destinée a devenir la religion définitive de
l'humanité. Toutefois, a cause de sa longue et étroite union
avec la civilisation de l'Europe, i l s e m b Ie (ik onderstreep. H. B.) que sa diffusion doive marcher au même pas
que les eonquêtes de cette civilisation elle-même."
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,,onverschilligheid" apert weerlegd: ,,Je ne désespère
pas de l'Europe. Cette mort dont je viens de parler
n'est pas une mort réelle. Les sources profondes de
sa vie sont toujours lii, cachées, non pas taries. Mais
je dis que nul moyen p u r e m e n t humain,—l'Eglise
seule et la foi pourront les faire jaillir de nouveau."
Inplaats van wanhoop ontmoet men hier (gelijk
overal elders bij Maritain) vertrouwen, inplaats van
onverschilligheid strijdbaarheid.

III
De nieuwe missionologische
theorieën en hun fiasco
Dat de nieuwe missionologische theorieën voor een
groeiend aantal insiders tot de reeds verloren en begraven illusies behooren, kan ons geenszins verwonderen. Hun klaarblijkelijk fiasco in vele gevallen (de
resultaten waarop Criton wijst) i) wijte men echter niet
i) Het volslagen begriploos (dilettanterig en onwaardig) ,,recht doen" aan het ontwakend nationaal zelfbewustzijn van den Chinees, zooals dit tot uiting komt in de
navolgende door den heer Criton gereleveerde feiten:
,,Zoo werden aan Chineesche parochianen met Europeesche
pastoors ljjsten met een twintigtal delicten rondgezonden,
waaraan zich die parochieleiders zouden kunnen schuldig
maken, om de schuldigen bij de delegatie in Sjanghai aan te
geven — een vondst, die men aan het brein van een Yankeeof Y.M.C.A. -emancipator ontsproten zou achten.
Tot nog toe droeg het Catholicisme in China den naam:
Godsdienst van den Heer des Hemels (,Tien - tchou - Kiao').
De leiders der (nieuwe) nationale Kerk wisten beter en
brachten nu den naam Gemeenschapskerk (,Koung Kiao') in
omloop. Het weekblad ,La Politique de Pékin' (8 Maart 1930)
meldde in verband met deze nieuwigheid o.a. het volgende:
,Een groep jongelieden uit deze kerk heeft onlangs van hun
pastoor (een Chinees) rekenschap geëischt van zjjn gebruik
van het hem door zjj"n bisschop toegewezen budget; een
andere groep klaagde bij het mandarinaat (sic!) hun missionaris aan, omdat hij zonder hun voorkennis een oud en
ongebruikt terrein had verkocht . . . . Voor een tiental jaren
7
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aan de ,,theorie", maar aan de uitvoerders ervan.
Geef aan de huidige jeugd-(mis)leiders een volmaakt
program van actie, het resultaat zal een even ridicule
parodie van jeugd-vorming en jeugd-leiding zijn;
geef ze een correctie op hun program, zij zullen ook
de aanvaarde correctie bederven en deze, door haar
averechtsche resultaten, verdacht maken. Deze leiders
(het blijkt uit hun actie) zijn verblind en verward:
zij zijn daarom ook ongeschikt om een z u i v e r program in den zuiveren geest ten uitvoer te
brengen. Daarvoor zijn dndere, nieuwe menschen
noodig. ,,Men giete geen versche wijn in oude zakken."
De wijsheid ontvangt men niet met (of van) een
program. — Zoo ook: een Europa dat geen priesters
voor zichzelf heeft, heeft ook geen priesters voor de
missie, heeft ook geen priesters voor een volmaakt
missionologisch program. Een priester die in Europa
een parodie van den geestelijken strijder Gods is, is
dit óók in de missie, is dit óók waar hjj ,,alles voor
allen" moet z ij n, en hij dit slechts spélen kan (de
gelukkige uitzonderingen niet te na gesproken). Dit
leidt onvermijdelijk tot die even bedroevende als
bizarre practijken waarin ,,elk begrip van de verhoudingen en de maat", waarin elk spoor van innerlijk
evenwicht en levenswijsheid volslagen zoek is. Immers,
wat toch kan men verwachten van missionarissen die
het thans leuk vinden als een ,,echte barbaar" uit de
zouden zulke dingen in China ongehoord zjjn geacht: heden
zijn zij" geen zeldzaamheid meer."
Ik betwijfel echter sterk of men uit dergelijke feiten kan
concludeeren, dat ,,het tegenwoordige m i s s i o n o lo g i s c h
régime in China er aldus op gericht is, op verschillende wijzen Hl zekere groepen i n h e t ge VIC i te komen
en in het büzonder alle nationalistische, zelfs xenophobe
instincten tegemoet te komen." T e n d e e Ie toch is dit
begriploos ,,recht doen" (en zün brutale reacties bij sommige
nationalistische groepen) óók een gevolg van de geestesverwarring, die nu eenmaal onvermüdelijk met elke overgangsperiode gepaard gaat.
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missie terug te keeren: die, om hun barbaarschheid te
bewijzen, een eitje dat elk ander sterveling met zijn
mesje splijt, tegen hun voorhoofd verpletteren en vervolgens hun handen, inplaats van aan een servet, aan
hun haren afvegen.
Wat te verwachten van de beste missionologische
' theorieën bij priesters die de missie een waar vacantiegenoegen vinden.
Wat te verwachten van priesters die de nieuwe theorieën aanhangen alleen omdat ze ,,modern" willen
zijn, die zeer duidelijk ,,de stem van hun tijd" willen
verstaan en een voorsprong ,,genieten" op confraters
die zoo belachelijk verouderd zijn in hun theorieën?—
Wat moeten deze priesters, die zóó (zoo kinderachtig) zichzelf zoeken, terecht brengen van theorieën
die in laatste instantie berusten op de harde,
schoone werkelijkheid: alles voor allen te zijn? Gelijk
deze zelfgenoegzame kortzichtigen vroeger dom
en volgzaam de Europeesche meerderheidswaan vertegenwoordigden, zoo thans door dik en dun het
Aziatisch nationalisme. Zooals zij vroeger zonder
maat vol domme vooroordeelen zaten, zoo laten zij
' deze thans zonder maat varen. Op dit soort lieden
— critiekloos van het eene uiterste in het andere
vallend en in beide steriel blijvend — is het woord
van Christus van toepassing: ,,Doch waarmede
zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan
kinderen, die op de markt zitten en hun makkers
toeroepen: wij hebben voor u op de fluit gespeeld
en gij hebt niet gedanst; wij hebben een treurlied gezongen en gij hebt niet geschreid." Het fatale is
echter dat men bij de nieuwe missionologische theorieën veelal en vooralsnog op oude krachten is aangewezen. Zoo moeten ook de resultaten afwisselend
zuiver en belachelijk zijn.
Slechts op den langen duur kan een nieuwe geest
groeien, — en tot zoolang zal het verleden zich
wreken. Het missieprobleem wordt niet opgelost op
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het papier, dat slechts (algemeene) richtlijnen kan
aangeven, maar in en door menschen die waarlijk de
li e f d e leven en daarmede de wijsheid bezitten om
richtlijnen met inzicht te verwezenlijken.

III
Een inheemsch-christelijke kunst
,,Dat een paar krullen aan de daken der katholieke
kerken in China den weg des heils moeten banen" ')
is een verminkte voorstelling van het, in oorsprong
zuivere verlangen: den Chinees in het bezit te zien
van éigen tempels voor den God dien hij leerde aanbidden en liefhebben. Doch de onderhavige oplossing
van dit gerechtigd verlangen, de absurde chineesche.
krul, is een bijna nonnetjesachtig-naïeve oplossing
van dit.... artistiek probleem.
Het is logisch een gemissioneerd volk in het bezit te
willen zien van een inheemsch christelijke kunst; het
ónlogische en absurde is, in dit geval, dat P ate r
Lebbe hetdiekunstwilgeven; dat Pater Lebbe
chineesche kerken wil bouwen: dat hij dit voor den
Chinees wil doen en het den Chinees vóór wil doen.
De eenige die den Chinees chineesch-christelijke
kunst kan geven is de Chinees zelf. W ij moeten hem
daarvoor iets heel anders geven dan een voorbeeld,
dan een leidinggevende, behulpzame en ,,meeschep') Maritain interpreteert de sinophilie van pater Lebbe
eenigszins anders en zuiverder. ,,En réalité Ie christianisme
seul, la grace du Christ, qui achève divinement la nature
et ne la détruit pas, — peut maintenir et sauver tout ce
qu'il y a de trésors spirituels dans la culture ehinoise, sans
léser son individualité nationale et racique, mais en surélevant celle-ci au service de Dieu, qui est Esprit. C'est
l'unique espoir qui demeure, comme Ie Père Lebbe l'a proclamé depuis longtemps. Le catholicisme est de droit Ie
défenseur de la culture authentique de la Chine, et du vrai
patriotisme chinois, — comme de toute culture authentique
et detoutvraipatriotisme." (Primauté du Spirituel)
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pende" hand! W ij kunnen slechts d e v o o r w a a rd e n scheppen waaronder een inheemsch christelijke
kunst langzaam, door de jaren heen, organisch ontstaan en, na jaren wellicht, naar gave resultaten
rijpen kan. Die voorwaarden scheppen (het eenige
dat wij hem in dezen te géven hebben) is ten eerste:
hem de v r ij h e i d geven om vanuit zijn eigen (ons
vreemde) verbeeldingsleven te scheppen, en ten
tweede: trachten den bekeerden kunstenaar steeds
meer van den zuiveren geest en de ziiivere wijsheid
van het christendom te doordringen; naarmate deze
levende werkelijkheden voor hem worden zuiveren
zich ook zijn scheppingên. wij kunnen thans slechts
helpen voorbereiden, en slechts op deze wijze.
Die chineesche krul is het gevolg van een al te voorbarige ijver. Men wil hem reeds dddelijk een ,,echt"chineesche kerk geven; men meent (en in vele gevallen ten onrechte) dat een bekeerd Chinees dit niét
kan, dat een bekeerling de liidtste is om het te kunnen,
en daarom doen wij het (die het zeker heelemtidl
niet kunnen) maar zelf. Aan het euvel van ditzelfde
goed-bedoelde, doch volslagen onartistieke strevén
leed ook prof. Schmutzer bij zijn christelijk-javaansche kunst. — Men heeft geen geduld, en. . .. men is
te bdng: te bang voor niet geheel zuivere scheppingên,
voor dogmatisch aanvechtbare voorstellingen. Maar
het behoort nu eenmaal tot de organische groei naar
de waarheid, dat hij met vele vergissingen gepaard
gaat. Ook de Kerkvaders hebben flink gedwaald. Ook
de Europeesche kunstenaar (hij verkeert momenteel
heusch niet in zÓÓ veel gunstiger condities!) is er
dikwijls glad naast. Die vergissingen moet men niet
kost wat het kost willen v o o r k o m e n ; die vergissingen keurt men alleen, als ze te grof worden, af : voor
het kerkgebouw. — In Europa staat men trouwens
niet anders tegenover den kerkelijken kunstenaar
(alleen moet men moedig vergeten, dat de bevoegde
instanties — vreemdelingen in elk verbeeldingsleven
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— die hebben uit te maken wat niét en wat wa door
de beugel van het kerkgebouw kan, keer op keer hun
volslagen Ónbevoegdheid bewijzen; keer op keer, door
hun handelingen, hun volslagen onbevoegdheid toegeven. Waarom dergelijke lieden — nogmaals: vreemdelingen in elk verbeeldingsleven — plotseling bevoegd worden als ze tegenover een hen nog vreemder,
tegenover een niet-Europeesch verbeeldingsleven
staan, zal wel eenieder duidelijk zijn behalve mij).
In ieder geval is het logischer dat een Chinees chineesche kerken bouwt dan een Europeaan; logischer
voorzeker óók dan hem ,,den rijkdom onzer gothiek"
aan te bieden. wij kunnen zelf nauwelijks meer een
kerk bouwen, laat staan een gothische. Hier kunnen
we hem niet den rijkdom der gothiek, doch slechts
haar steenkoude parodie aanbieden.

V
Europeesche missie en inlandsche clerus
Voorts schijnt mjj de passage: ,,Het denkbeeld eener
inlandsche Chineesche hiërarchie is waarlijk niets
nieuws; de eerste apostolische vicarissen in China,
Franschen van nationaliteit, waren er niet a priori op
tegen", een minder stellige en categorische tendens
bij vroegere missieopvattingen te willen suggereeren
dan in werkeljjkheid bestond. Het denkbeeld van een
inlandsche clerus was, niet alleen voor China, maar
in het geheel geen nieuws; men was er ,,niet a priori
op tegen", men was er zeer sterk vóór. Niet omdat
een blanke geestelijke meer argwaan zou wekken
etc., maar eenvoudig: omdat de vorming van een
inlandsche clerus de meest doelmatige strategie was
om het uiteindelijk doel der missie, de bekeering van
een volk, te bereiken. Daarvoor is niet een Europeesche, maar een inlandsche clerus het doelmatigst
en aangewezen instrument. In de ,,Constitutions de la
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Société des Nlissions-Etrangères" (twee en een halve
eeuw ouder dan de encycliek ,,Maximum Illud")
lezen wij dan ook: ,,La première vue que Dieu donna
aux Evêques et aux ecclésiastiques franCais qui se
réunirent en Société au milieu du XVIle siècle pour
travailler a la conversion des infidèles fut d'accélérer
la conversion des Gentils, non seulement en leur annonCant l'Evangile, mais surtout en préparant et élevant a l'état ecclésiastique ceux des nouveaux chrétiens
ou de leurs enfants qui seraient jugés propres a ce
saint état, afin de former dans chaque pays un clergé
et un ordre hiérarchique tel que Jésus-Christ et les
Apótres l'ont établi dans 1'Eglise. lis avaient compris
que c'est 1'1 l'unique moyen de fonder la Religion d'une
manière permanente, parce qu'il est difficile
que 1'Europe fournisse perpétuellement
des prêtres :j ces pays, etque,seulslesprêtres
indigènes peuvent enfin mettre leur patrie en état de
n'avoir plus besoin de secours étrangers." De encycliek
,,Maximum Illud" voegt hier slechts motieven van
secondair belang aan toe. Het doel der E u r o p e es c h e missie is maar zeer beperkt en zeer voorloopig:
zij verricht slechts een voorbereidende en ondergeschikte werkzaamheid, n.l. de vorming van het ,,doelmatigst middel": een inlandsche clerus. Het
doel echter van die inlandsche clerus is de eigenlijke bekeering van een volk. De werkzaamheld der Europeesche missie loopt als het ware parallel
aan de werkzaamheid van een heilige met een wereldzending, als b.v. Franciscus; zijn levenstaak bestaat er
in voor die wereld-zending het ,,doelmatigst middel"
te vormen: een orde van medehelpers, die geest van
zijn geest zijn. Deze medehelpers zijn het tenslotte
die de wereld-zending van dien ordestichter verwerkelijken moeten. — En als Don Bosco het gepeupel
der achterbuurten verzamelt, begint hij dadelijk die
jongens uit te kiezen en te vormen die geschikt zijn
hem bij zijn werk (dat hij nooit alleen af kan) bij te
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staan en die eens zijn werk zullen kunnen voortzetten.
En tot slot :
Het is m.i. zeer terecht als J. B. H. Garnier schrijft:
,,Een inlandsehe clerus zou juist dezelfde argwaan
hebben opgewekt als de blanke geestelijke. zij zou
evengoed een godsdienst uit den vreemde hebben
gepredikt, een dogma en een moraal die het tegendeel der Chineesche geloofsstukken en moraal zijn."
Inderdaad, een gedoopt Chinees is geen Chinees meer
als de andere. — Maar met evenveel recht kan men
zeggen: een gedoopt Chinees die Chinees blijft is géén
christen. Waaruit slechts volgt (zooals mijn vriend
met een berustend glimlachj e pleegt te zeggen) : het is
noodzakelijk dat er ergernissen komen én: arg\vaneIl.
Verkeerde een Jood die in Rome predikte, en onder
het gepeupel van Rome, in zooveel gunstiger condities ?
Scheen, in de oogen van den Romein, het eerste
christendom de Romeinsche cultuur, haar religie, haar
eerediensten, haar heerschende waarden en de vertegenwoordigers dier waarden niet minstens in dezelfde mate te bedreigen als, in de oogen van den Chinees, het christendom de chineesehe cultuur ? De
argwaan, de wrijving, de haat en het verzet zijn
onvermijdelijk: zij zijn niet meer dan natuurli,jk.
Het Onnatuurlijke is: dat, in China, deze argwaan
niet (of nauwelijks) o v e r w o n n e ii werd; het onnatullrlijke is dat het christendom, dat in zijn eerste
ti,jden tienmaal fataler argwanen en onoverkomelijker
vij andschappen ovêrwon, dit eerste, zeer natuurlijke
én ongevaarli.jkst verzet (na zooveel eeuwen) nog niet
overwonnen heeft. Het fatale is, dat het voornaamste
wapen: het ,,alles voor allen zijn" thans in de practijk
dikwijls niet veel meer is dan een chineesehe krul en
een critiekloos, onwijs en onzinnig tegemoetkomen
aan verbitterd-nationalistische hartstochten. — Het
gevolg daarvan? — Wat bedoeld was om een argwaan
te overwinnen, maakt —- men kan het op zijn vijf
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vingers uittellen — het christendom nogmaals belachelijk (en veracht). En nogmaals heeft de Chinees
reden met een superieur glimlachje den Europeaan
een barbaar te noemen.
Een waarachtige liefde (niet haar sentimenteele en
potsierlijke parodie) is alles geoorloofd. zij kan
tegemoet komen aan een rechtvaardig nationalisme
van den koloniseerenden Europeaan, aan een rechtvaardig nationalisme van den missionaris en zij kan,
met een juist inzicht, tegemoet komen aan de wettige nationalistische tendenzen van een overheerscht
en gemissioneerd volk. zij kan, zonder in een dwaze
parodie te vervallen, barbaar worden met de barbaren
zooals Paulus wilde, en Chinees met de Chineezen zooals Pater Lebbe wil. Men kan echter niet (om een volk
voor Christus te winnen) barbaar worden met de
barbaren en aan zekere strevingen tegemoet komen .. .
ter vervanging van de liefde.Ditblijftpractisch voor de toekomst zonder resultaat, ook al
schijnt men een oogenblik zes maal meer christenen
,,te maken". — Den liefdeloozen is niets geoorloofd: zij
maken ook het edelste tot een schande.
Het fatale lijkt mij thans, dat, waar de waarachtige
liefde van een pater Lebbe de nieuwe missionologische
theorieën vond, ten deele hervond, de liefdeloozen
en verwarden er voor een groot deel de uitvoerders
van werden; dat, waar pater Lebbe verstond dat
het katholicisme de verdediger is ,,de la culture
authentique de la Chine, et du vrai patriotisme
ehinois, — comme de toute culture authentique et de
tout vrai patriotisme", de verwarden ,,sous prétexte
de nationalisme, l'exclusivisme Ie plus absolu,
la xénophobie la plus sauvage" tegemoet komen:
klakkeloos tegemoet komen aan een ontordend, verwilderd, verbitterd en vergiftigd nationalisme. Hun
onwijsheid wreekt zich. In de verdwaasde gevolgen
waarvan Criton er enkele opsomde.
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