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Maritain heeft ongetwijfeld zeer zuivere en wijze gedachten
geformuleerd over den geest en het wezen van het apostolaat,
en ditzelfde geldt ook voor vele zijner uitspraken betreffende
den geest en het wezen eener ,,rénovation sociale c h r é -
t i e n n e". Een der dingen die ik in dezen philosoof steeds heb
bewonderd was, dat hij ook het ,,handelen" in zijn aandacht
betrok, en hij heeft hier dingen gezegd, die, dwars tegew veel
officieele meeningen indruischend, zijn geestelijken vader Léon
Bloy waardig waren. Hij behoorde, op het terrein van het gods-
dienstig denken, tot de weinigen, die de imperatief van de Rou-
gemont's ,,penser avec les mains" onbevreesd en oorspronkelijk
vervulden. Maar zijn radicale zwenking t.o.v. de door hem eer-
tijds zoozeer bewonderde Action FranCaise — zoo onmiddellijk
na het pauselijk decreet, in een paroxisme bijna van ,,kinderlijke
volgzaamheid", volbracht — eischte, behalve een verdediging
van de primauteit van het geestelijke en het ,,papa locuta causa
finita" zijner ietwat naïeve adepten, een concrete formuleering

i) N.a.v. ,,Humanisme Intégral" — in het Nederlands vertaald onder
detitelNaareennieuwe Christenheid enuitgegeven doorde
N.V. De Spieghel, Amsterdam - N.V. Het Kompas, Antwerpen ' (i938).
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van datgene wat den christen heden en hier op het terrein van
het tijdelijke, op het terrein der politieke activiteit te doen
stond En zij eischte dit te klemmender, daar het verwerpen nu
ook, der Action FranCaise het verwerpen was van een politieken
strÏjd die alle andere bestaande politieke ideologieën en der-

zelver formaties als onvoldoende, als destructief had afge-

wezen, — zoodat een terugkeer dóórheen versperd was. Deze
of gene kon nu misschien (als laatste houvast) de meening
huldigen, dat de primauteit van het geestelijke de creatie van
een nieuw politiek ideaal overbodig maakte, dat hij nu, bij het
politiek gevecht van het heden, met een gerust hart en een
gerustgesteld geweten werkloos toeschouwer kon blijven, maar
Maritain, deze hiërarchisch gerichte geest, die het als een ge-
vaar onderkende ,,de ne chercher la sainteté qu'au désert" '),
huldigde deze meening vanzelfsprekend niét. En zoo was het
wachten, Óns wachten, op zijn tweede ,,verlossend" woord.

Dit woord heeft hij thans — heel wat minder snel dan het
woord zijner kinderlijke volgzaamheid — gesproken. Na 'n
enkele voorloopige schermutseling heeft hij thans, nadat inmid-
dels tien jaar verstreken zijn, in zijn ,,Humanisme Intégral",
zijn standpunt definitief geformuleerd en het woord, dat het
verlossend woord moest worden, aan de openbaarheid prijsge-
geven. Doch het is een woord geworden dat den lezer, nadat hij
zich de moeite heeft gegeven de eindeloos gekronkelde zinnen en
ineengekronke1de gedachten te ontwarren, precies zoo wijs (of
onwijs) laat als hij was. Maar het is niet alleen geen antwoord
geworden, eenvoudig omdat de kwestie, of wij dit heden politiek
aan zijn lot kunnen overlaten, met onverminderde kracht bleef
voortbestaan (hoezeer hij, Maritain, ook meent dat dié kwestie
nu van de baan is), — het is ook, blijkens de kwesties die hij
wél bespreekt, een laf en niet meer geheel oprecht woord ge-
worden. Omdat het de neteligste (en tevens beslissendste)
kanten en consequeMies van het besprokene verzwijgt en om-
zeilt, — kanten en consequenties die hem, als volgeling van

i) ,,Du Régime Temporel et de la Liberté", pag. i7q.
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Léon Bloy, meer dan iemand anders een voortdurende reali-
teit moeten zijn en die hij, om fatale misverstanden te voor-
komen, üp den man af had dienen te behandelen. En daarnaast
heeft zijn geschrift reeds een enkele maal dat naargeestig,

kribbig accent van iemand die in zijn wiek geschoten is omdat
hij in eigen kring niet meer zóó grif wordt geaccepteerd, en die

dit verzet nu liever verklaart met een ongeregelde hang naar
activiteit bij zijn opponent, dan met een mogelijk onvoldoende
argumentatie zijnerzijds. De zonderlinge toon van stelligheid,
die soms den indruk wekt dat hij zijn woord als het eenige en
laatste woord beschouwt, dat men, zijn woord verwerpend,
zoo ongeveer de laatste kans van het Christendom verwerpt,
kan natuurlijk geen onbevredigende argumentatie completeeren.

* *
*

De kwestie van de primauteit van het geestelijke kan hier
gevoeglijk blijven rusten. Het geestelijke prévaleert voor den
christen in de rangorde der waarden, al beteekent dit geenszins,
gelijk ik reeds te verstaan gaf, dat het op zijn handelen exclu-
sief beslag legt. Naast zijn plicht, als christen, te strijden voor
de dienstbaarheid der menschen aan een bovennatuurlijk levens-
doel, bezit de christen plichten ten opzichte van het tijdelijk

en natuurlijk welzijn van den mensch. Laat ons nu aannemen
wat Maritain aanneemt, dat het hier zijn plicht is, reeds i n dit
heden, in dit ontkerstende heden, een t o e k o m s t i g e en dan
c h r i s t e lij k e orde, een theocentrisch humanistische orde
voorte bereiden (de eenige die,naar Maritain onsver-
zekert, ,,surgira d'une faCon plénière et durab1e"), dan b1ijf$
daarnaast de vraag open wat diezelfde christen v o o r dit

heden te doen heeft, voor dit heden dat aan een anarchie van
elkaar verscheurende hartstochten is overgeleverd en ook aldus
catastrofaal bedreigd wordt. Het is duidelijk dat een actueele
politieke activiteit der christenen die gericht is op een chris-
telijk tijdelijk ideaal dat eerst in een verre toekomst werke-
lijkheid kan worden, slechts een gedeeltelijk antwoord is; doch
het blijkt hee1emaal géén antwoord, als men er zich rekenschap
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van geeft wat de verwerkelijking van Maritain's toekomst-
ideaal veronderstelt, want dan blijkt, dat men dit heden, dit
gewonde en stervende heden, langs den weg moet laten
liggen voor wat het is ; dan blijkt, dat men het hoogstens
van een vijgenblaad je mag voorzien om . . . ja, om een sleepende
stèrfwijze niet al te gênant te m qken voor den christen. En dit
,,heden" blijkt dan niet enkel dit, óns actueel moment, maar
nog een welhaast onafzienbare reeks toekomstige momenten

W

te omspannen.
Maritain's ideaal van een toekomstige c h r i s t e I ij k -soci-

ale orde veronderstelt, zooals hij herhaaldelijk met nadruk en
terecht verzekert, een n i e u w e christenheid. Dit wil zeggen
dat de huidige daarvoor onbruikbaar is, dat de huidige, gesteld
dat haar getal haar de macht in handen speelde, hoogstens
een orde in het leven zou kunnen roepen die ,,décorativement"
christelijk is, — de eenige orde die vanzelfsprekend géén doel
kan zijn en ook voor Maritain geen doel is. Eerste eisch en
voorwaarde om Maritain's ideaal te verwerke1jjken is dus: de
vorming van een nieuwe christenheid. Hiermede bevinden wij
ons niet op het terrein der politieke, maar op dat der zuiver

godsdienstige actie. Ik verwerp dit niet, ik constateer het
slechts. Deze godsdienstige actie heeft alleen zin als zij — doel-
bewust en onbevreesd — ondernomen wordt door waarlijk

bovennatuurlijk gerichte Godsmannen, mannen wien een bin-
nenkerkelijke reformatie, een terugkeer naar een waarlijk Evan-
gelisCh leven, naar ,,la pauvreté de l'esprit" '), waarlijk ernst is.
Maar wat zou deze actie, temidden van een ontkerstend chris-

tendom, ,,bereiken" ? Voorloopig niet meer dan de vorming
van ,,foyers (kernen) de rénovation spiritue1le et religieuse",
en het is duidelijk dat deze kernen, in een godsdienstig verwor-

den gemeenschap, voor1oopig geen ,,machtige kernen", geen
,,puissants foyers", zullen zijn, noch wat hun aantal, noch wat
hun invloed op zuiver godsdienstig gebied betreft. Maritain

i) ,,Le monde périt de loürdeür. II ne rajeunira que par la pauvreté

de l'esprit." (,,Religion et Culture", pag. 77)
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suggereert zulks, hij verzwjjgt alleen de werkelijkheid die deze
suggestie dekt. Want niet alleen zou de godsdienstige invloed
hunner actie miniem zijn, de actie-zelf zou een bron worden
van tweespalt en verzet, van openlijken of stil-wroetenden haat,
van positieve en verwoede tegenstand bij allen die bij een ont-
kerstend christendom belang hebben. zij zou dit alleen niét
zijn, zij zou een ontkerstend christendom alleen dan welkom
zijn, en alleen dan getolereerd worden, als haar ,,reformatie"
slechts een uiterlijk activeeren en deszelfs ,,decoratieve" massa-
demonstraties bereiken wilde, als zij zich beperkte tot die
vooze hérésie (en hysterie) des oeuvres welke niets essenti-
eels verdedigt en slechts continueert wat reeds bestond: een
decoratief en ontkerstend christendom. Maritain wil dit niét.
Maritain wil het tegendeel. Maar dit tegendeel willend, moet
men ook erkennen, dat een zuiver-gerichte godsdienstige acti-
viteit binnen een verworden christenheid zeer hevige conflicten
zou ontketenen zoodra zij daadwerkelijk en naar buiten met
haar hervormingsarbeid ernst zou gaan maken. Het kon dan
wel eens zijn dat haar lot precies hetzelfde zou blijken als het
lot van Christus temidden van een verworden jodendom. Het
kon dan wel eens zijn dat deze activiteit even ondergronds en
vervolgd zou moeten geschieden als die der eerste christenen
in de hen vijandige heidensche wereld. En óók kon het wel
eens zijn, dat een her-kerstende christenheid haar getal tot een
minimum zou zien gereduceerd worden en inplaats van een
aanzienlijke macht een onaanzienlijke minderheid zou kunnen
gaan vertegenwoordigen én, eenmaal het doel verwerkelijkt
hebbend, namelijk een her-kerstend christendom, het tegendeel
zou inluiden van een ,,historische omkeer van Qntzag1ijke afme-
tingen". Toch zijn dit zeer normale mogelijkheden, zeer reëele
waarschijnlijkheden, en de schrijver, die nog niet zoo lang ge-
leden schreef : ,,L'héroisme chrétien procède du coeur d'un
Dieu flagellé et tourné en dérision, crucifié
horsdesportesdelavil1e'")haddaarzekeropmoe-

i) ,,De Régime Temporel et de Ia Liberté", pag. i7O-
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ten wijzen toen hij, tengevolge van een lamgeslagen politieke ac-
tiviteit voor dit heden, het ideaal creëerde van een toekomstige
christelijke sociale orde. Want de enorme tegenstand die reeds
het verwerkelijken van die ,,eerste voorwaarde", een hernieuwde
christenheid zou ontketenen, dringt die christelijk sociale orde
(zooals Maritain haar wil) terug naar het rijk der verre, zeer
verre toekomstmogelijkheden. Dit zegt natuurlijk niets tegen
dien godsdienstigen strijd, noch verminderen deze on-
vermijdelijke gevolgen zijn noodwendigheid. Ik zeg alleen, dat
Maritain, hij, de volgeling (en meer dan dat) van den gehaten
en verguisden Léon Bloy, over déze consequenties met geen
woord rept. Voor 'déze consepuenties hangt hij ,,un écran de

fuïnée", een rookgordijn van diep stilzwijgen. Hij kon ze dan
ook moeilijk (laat staan met nadruk) naar voren brengen, waar
hij aanvaardbaar en waarschijnlijk wilde maken dat men zich
met den door hem bedoelden strijd ook nog wel voor dit h e -
d e n verdienstelijk kon maken op politiek gebied. Want dit te
bewijzen onderneemt hij, — doch hierover aanstonds. Hier nog
een enkel woord over zijn stilzwijgen. Dat is niet alleen laf,
maar ook uiterst misleidend. Het wekt de suggestie, als was de
moeilijkheid van dien (langdurigen) strijd voor een nieuwe
christenheid in wezen toch niet zoo heel veel meer dan het uit
den weg ruimen van wat (van desnoods heel veel) ,,vooroor-
deelen", terwijl het wezen van dien strijd (in en tegen een ver-
worden christenheid) een oneindig bitterder werkelijkheid is.
Deze suggestie is des te misleidender omdat wij met dit boek
nolens volens worden binnengedrongen in de sfeer van een
arriveerend Rijk Gods, van een zuiver en gezuiverd Christen-
dom dat, juist omdat het gezuiverd is, kans heeft (bestemd is)
een eerste plaats in de samenleving in te nemen en die orde op
tijdelijk gebied te vestigen die ,,surgira d'une faCon plénière et
durable". Maritain's toekomst-ideaal voor een christelijk sociale
orde veronderstelt een ,,gearriveerd" Christendom, maar een
gearriveerd en tevens zuiver Christendom is een der onwaar-
schijnlijkste zaken. zijn boek, ook z ij n boek ! roept voortdu-
rend het beeld voor oogen van een godsrijk ,,qui quitte la Croix
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et promène devant nos yeux une beauté conquérante" '). En

het mOest dit wel, aangezien het andere beeld, dat van een
,,Dieu flagellé et tourné en dérision, crucifié hors des portes
de la viile" — en dit beeld als de n o r m a l e werkelijkheid ook
van het Rijk Gods, en daarmee van een zuiver en gezuiverd
christc-ndom — vrijwel elke kans op de vestiging va:i een chris-
telijk sociale orde te niet doet. — Wat van dit laatste nu ver-
der zij, zeker is dat die godsdienstige vernieuwmg, als eerste
vcorwaard.e vUor de door Maritain bedoelde orde op tijdelijk
gebied, voot'jÜ9opig en zeer langen tijd beperkt ?zÏ blijven tot
betrekkelijk zeet kleine, zeer geringe kernen. Het moge dan al
niet moedig zijn geweest dat hij de realiteit van hun strijd ver-
zwegen heeft, het ,,nut" van Maritain's beschouwingen is voor-
zeker toch dit, dat zij het probleem van een christelijke tijdelijke
orde hebben losgemaakt uit die naargeestige lawaai-sfeer van
bê.te optimisme, om met grooten nadruk en ernst vast te stellen
wat die orde, waarover wij zoo ru1noerem als éérste voorwaarde

eischt: christendom, datgene wat er niet is; dat zij vast
stellen dat het geen zin heeft en een looze fictie is met de hui-
dige christenheid en haar politieke formaties zoogenaamd voor
een christelijk-sociale orde te strijden.

Maar vervolgen wij Maritain's gedachtegang. Deze godsdien-
stige kernen bezitten naast hun plicht te strijden voor de dienst-
baarheid der menschen aan een bovennatuurlijk levensdoel, te-
gelijk den plicht ,,une rénovation s o c i a 1 e chrétienne" voor
te bereiden. Dit is geen plicht van later zorg, maar een onmid-
dellijke nood7qqk Met het oog op die toekomstige christelijk
sociale vernieuwing vormen deze godsdienstige kernen reeds
in dit heden autonome politieke organisaties, zuiver profane
broederschappen, die de vooroordeelen en de gangbare ideolo-
gieën uit den weg ruimen en zich wijdefl aan een positief werk

van sociale en internationale rechtvaardigheid.
Het is duidelijk: ook de invloed dezer politieke organisaties

——----- --
i) ,,Du Régime Temporel et de la Liberté", pag. 17i.
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op het heden zal, indien zij werkelijk zijn ,,une des expressions
de la résurrection des forces religieuses qui se produira dans
les coeurs", voorloopig miniem zijn, evenals hun getal. Maritain
geeft zulks ook toe, en vanzelfsprekend is dit ook, gezien het
doel dier politieke orgq'nicq|tie, de voorbereiding eener toekom-
stige christelijke orde, geen bezwaar. Want hoe weinig practisch
nutwdeze politieke formaties van nieuwe christenen voor dit
heden opleveren, hun arbeid is het eenige middel om tot die
toekomstige christelijke orde op sociaal gebied te geraken. En
hóé weinig nut deze formaties voor het heden hebben, het zal u
duidelijk zijn als gij weet, niet alleen hoe gering het aantal
le&n dier formaties voorloopig zal moeten blijven, maar ook
door welke grootmachten en door welk een niets-ontziende be-
langenstrijd het politieke leven en deszelfs ideologieën be-
heerscht worden. De leden dezer politieke broederschappen
kunnen zich nu wel een schijn van verdienstelijkheid voor het
heden µgen te creëeren (het vijgenblaadje, waarover ik u
sprak) door hun bereidwilligheid ,,ii accepter des charges
publiques et ii donner ainsi a ce régime, en vue du bien du pays
une coilaboration personnelie active et dévouée"; deze organi-
saties zeiv:j kunnen op hun beurt, en om dezelfde reden, bereid
zijn ,,ii c\ jpérer avec Ie régime établi, ou a conclure des accords
avec d'autres formations politiques et a collaborer avec elles",
— practisch beteekent dit alles niets anders dan dat zij vo.or dit
heden vülmaakt onvruchtbaar zijn, practisch gaan deze krach-
ten voor een zeer, zeer, zeer lang heden volmaakt verloren ; zij
zijn een ,,getalletje", dat, als zooveel andere ,,getalletjes" in
dit democratische tijdperk, spoorloos verdwijnt.

Het kan nu wel van geen beteekenis zijn (en het is ook inder-
daad van geen beteekenis), dat wij, ter voorbereiding
van een toekomstige christelijke orde, arbeid
moeten verrichten die voor dit heden volmaakt onvruchtbaar
is, maar nergens onderneemt Maritain het om aan te toonen dat
de plicht tot dién strijd onze éénige politieke plicht voor dit
heden is ; nergens onderneemt hij het om aan te toonen dat wij
gerechtigd zijn voor de rest onze handen van dit heden af te
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trekken, dat wij, arbeidend voor het ideaal van een toekomstige
christelijke orde, gerechtigd zijn dit heden, dat Maritain onmid-
dellijk door catastrofen bedreigd weet en dat zoo talloozen tot
de diepste ellende, de meest bittere menschelijke misère bracht,
aan zijn lot over te laten, dat wij gerechtigd zijn hiér werkloos
toeschouwer te blijven

Is het ons echter eenmaal duidelijk geworden, dat de inoge-
iijkheid, dat de strijd voor een toekomstige christelijke orde ook
het heden ten goede kan komen, in feite niet meer dan een fictie,
een lieve illusie méér is, dat wij, voor de bittere nooden van een
zeer langdurig heden, in feite niets doen en op deze wijze ook
niets kiinnen doen, dan stelt zich, na de lectuur van ,,Huma-
nisnie Intégral, de vraag, niet wat wij christenen in (tijdens),
maar wat wij christenen v o o r dit heden kunnen doen, dwingen-
der en klemmender dan ooit te voren. Maritain bleef op deze
vraag het antwoord schuldig, hoewel zijn heele boek poogde
juist déze vraag (of óók deze vraag) te beantwoorden. En ge-
dwongen te erkennen, dat wij, met den door hem voorgestelden
strijd, inderdaad voor een zeer langdurig heden tot volmaakte
onvruchtbaarheid op politiek gebied gedoemd zijn, zou hij hier
zeer wellicht (met een glimlachje) in berusten, als betrof het
slechts een der onvermijdelijke tragedies waarin de christen
verwikkeld wordt. Maar berustend, zou hij geheel ten onrechte

berusten, en stellig niet in een tragedie van den christen.

Maritain staart zich blind op een toekomstige c h r i s t e -
1 ij k e ordening van het sociale leven en hóór voorbereiding in
dit heden, maar hij ziet daarbij één essentieel ding over het

.̂hoofd. Hij vergeet dat er, naast de scheppingskracht van een
bovennatuurlijk levensbeginsel, ook de scheppingskracht be-
staat van een nataurlijk-zedelijk levensbeginsel en dat dit
laatste het eenig scheppend beginsel kdn (en daarom ook het
actueel scheppend beginsel m o e t) zijn, moet worden, van een
niet meer christelijke gemeenschap op politiek gebied.

De vraag, die de christen zich heden stelt, luidt niet enkel :
,,Hoe kunnen we de bestaande politieke gemeenschappen in
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een nieuw beschavingsregiem binnenleiden waarin d e
eischenvanhetEvangelieopdesociaal-tijdelijkeorde
wezenlijk inwerken" ') ; dat is één vraag, en het antwoord
daarop is: door allereerst te ijveren voor een nieuwe christen-
heid, en de eerste voorwaarde daartoe, voor zoo ver het óns
aandeel betreft, is de vrije, onbelemmerde werkzaamheid van
waarlijk bovennatuurlijk gerichte G odsmannen. Inderdaad:
,,unerénovation sociale chrétienne sera oeuvre de sain-
t e t é ou elle ne sera pas" "). Maar een ,,rénovation sociale",
waarop ookeenniet-c-hristelijkewereld recht
heeft,enwaaraanookdec.hristenplichtheeft
mede te werken, zal de vrucht zijnvan eennatuurIük-ze-
delijke hernieuwing. ,,La révolution sociale sera morale ou elle
ne sera pas", citeert Maritain, maar in een niet meer christe-
lijke wereld kan dié ,,zedelijke" revolutie slechts betrekking
hebben op een natuurlijk-zedelijke.

De plicht van den christen in een niet-christelijke wereld, in
een wereld die niet aan Christus behoort en voorloopig ook niet
aan Christus behooren zal, is een tweevoudige: n a a s t zijn
plicht een scheppende kracht te zijn voor een toekomstige
c h r i s t e l ij k e orde, is het zijn plicht een scheppende kracht
te zijn in en v o o r een niet-christelijk tijdperk, en dit laatste:
door mede te werken aan het herstel van een, niet christelijke,

.maar van een zuiver natuurlijk-zedelijke vernieuwing, om op
die wijze een samenleving, voor zoo ver dat mogelijk is, te red-
den uit die anarchie van hartstochten waaraan zij, en met haar

i) ,,Le problème qui se pose devant eux, et qui est in3oluble pour toute
politique a objectif rapproché, est de conduire — moyennant Ic3 change-
ments profonds, les remaniements de structure requis pour cela, et aussi
des diminutions de souveraineté nécessaires a l'établissement d'une véri-
table communauté temporelle internationale — les cités poliques exis-
tantes, a travers les vicissitudes et la dissolution du régime actuel, jü8-
qu'a un rëgime nouveau de civilisation, foncièrement différent du régime
actuel parce que réfractant effectivement dans Ie social-terrestre les exi-
genees évangéliques." (Humanisme Intégral", pag. 276-277)·

2) ,,Du Régime Temporel et de la Liberté", pag. 66.
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zoo tallooze slachtoffers, op de meest ellendige en bittere wijze
materieel, zedelijk en geestelijk te gronde gaat.

De plicht van den christen, ik herhaal: in een niet-christelijk
tijdperk, en als zoodanig beschouwt Maritain het Onze, is niet
enkel ervoor te ijveren dat de bovennatuurlijke waarden van
het Christendom weer een levend en scheppend beginsel wor-
deI4 maar ook: dat althans weer de natuurlijke waarden
des levens tot scheppend, leidend en organiseerend beginsel
eener gemeenschap worden. In een dergelijke wereld is het niet
zijn eenige plicht ervoor te jjveren dat God weer bemind wordt,
dat een g o d s d i e n s tl g, een door bovennatuurlijke begin-
selen bezield solidarisme de band eener gemeenschap wordt,
maar dat a lt Ii a n s w e e r een nationaal, een door natuurlijk-
zedelijke beginselen bezield solidarisme, dat a l t h a n s w e e r
de realiteit van het vaderland, dat alt h a n s w e e r de reali-
teit van den Staat leidend, organiseerend, renoveerend be-
wustzijn wordt. — Men moet over dit ,,althans weer" toch
niet té gering denken. Voor St. Thomas is het vaderland het
medenatuurlijk beginsel van ons bestaan, en hebben wij het, na
God, het meest te danken. Volgens denzelfden St. Thomas is
de Staat de hoogste voltooiing van het gemeenschapsleven in
de natuurlijke orde en vindt de inensch er zijn natuurlijke vol-
tooiing. En dit is zoo, omdat het vaderland, waarvan de Staat
de juridische gestalte en de hoogste bevestiging is, oorsprong
en schatbewaarder is van al onze geestelijke en materieele rijk-
dommen op natuurlijk gebied. Wordt, in een niet-christelijke
wereld, het vaderland, de Staat een souverein beginsel, dan is
dit tevens de onderwerping van diezelfde wereld, aan het
hoogste scheppend beginsel waartoe een niet-christelijke wereld

in staat is.
Deze strijd, die een niet meer christelijke wereld althans weer

aan dit hoogste en constructieve beginsel in de natuurlijke
orde poogt te onderwerpen en daarmee de strijd tégen die anti-
natuurlijke en destructieve beginselen waaraan die niet meer
christelijke wereld (met al de onnoemlijke ellende van dien)
te gronde gaat, is p li c h t. Hij is een plicht van eenvoudige
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naastenliefde, oük al moet hij dan zien, hij, de christen, dat
de menschelijke liefde, die voor Christus is bestemd, aan een
zooveel lager goed wordt geschonken. Hij kan dit laatste be-
treuren, en hij betreurt het ook (hij betreurt het nóg als hij weet
dat zijn God a lt ij d een God zal zijn die buiten de stadspoorten
gekruisigd wordt), maar meer nog dan hij betreurt dat de men-
schelijke liefde zich exclusief zou richten op het hoogste schep-
pend beginsel in de natuurlijke orde, betreurt hij de actueele
werkelijkheid die deze is : dat de menschelijke liefde welhaast
exclusief ten prooi viel aan de meest beschamende, ook den
natuurlijken mensch onwaardige hartstochten, dat zij zich om
geen enkel scheppend beginsel meer bekommert, dat zij (en met
haar de gemeenschap) is overgeleverd aan een anarchie van
hartstochten en dat de Staat, die de uitdrukking en de stuw-
kracht moest zijn van een nationaal solidarisme, volmaakt on-
machtig is geworden om waarlijk scheppende tegenkrachten in
het leven te roepen. En als er iets is dat de arbeider"Imqcsa belet
tot Christus terug te keeren (de groote zorg van Maritain) dan
is het déze alles-verwoestende chaos op het gebied van het tij-
delijke. En als er iets is, dat die arbeiderqm q"\¢a weer aan Chris-
tus terug kan geven, dan is dit, — neen, mijne heeren, niét het
herstel der orde op tijdelijk gebied, maar aneen, nü en in de
toekomst, in wélk nu en wélke toekomst dan ook, de arbeid
van waarlijk apostolische, bovennatuurlijk-levende, bovenna-
tuurlijk-gerichte Godsmannen. De christen moge het betreuren,
dat een ,,rénovation sociale", dat het herstel van het hoogste
beginsel op tijdelijk gebied tot een daadwerkelijk leidend, orga-
niseerend, bezielend en renoveerend beginsel de liefde van een
niet-christelijke wereld richt op een goed dat zooveel lager is
dan het ,,goed" dat Christus vertegenwoordigt, — maar in een
niet-christelijke wereld is niet anders mogelijk ; hij betreurt
eveneens, dat deze niet-christelijke samenleving niet is, wat zij,
ook zonder Christus, en krachtens de scheppende krachten die
God in den natuurlijken mensch gelegd heeft, zijn kdn en zijn
zOu als de Staat wederom was wat hij, krachtens zijn wezen,
behoorde te zijn: de uitdrukking en bevestiging van 'n nationaal
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solidarisme, als zijn Hiërarchie deed, doen kOn, wat zij, krach-
tens haar roeping, doen moest: haar onderdanen opvoeden én
v e r p li c h t e n tot een leven waarin het natuurlijk-zedelijk
enmaterieelwelzijndergemeenschaphethoogstebegin-
sel van het sociaal handelen is '). Dat dit niet zoo is ,,betreurt"
hij (doch welk een bizar woord is dit I) om de ta1loozen die van
deze souvereine tyrannie der hartstochten op zoo wraakroepende
wijze het onschuldige en ook volmaakt weerlooze slachtoffer
zijn en nog dagelijks worden, om de wanhopigen, vernederden
en vertwijfelden die deze, onze samenleving dagelijks uit haar
midden wegstoot en die waarlijk niet alleen meer tot de klasse
van het proletariaat behooren. Het Bloed van de Armen roept
om wraak, evenzeer als het om gerechtigheid roept. Het bloed
dezer armen vraagt recht — en een ander ,,recht" dan dat der
charitas, want de charitas als compensatie, als klein ,,terwille"
voor de gedupeerden eener gecontinueerde sociale anarchie is
alleen maar een gecontinueerd Onrecht (en vaak niet het minst
bittere). En zoo1ang een rechts-orde niet hersteld kan worden
door een rénovation sociale c h r é t i e n n e, behoort het mede
tot den duren plicht van den mensch te strijden voor een réno-
vation sociale (gebaseerd op een zuiver natuurlijk-zedelijk be-
ginsel), en dit met de onbevreesde, onverbiddelijke daadkracht
van allen die nog over eenig normaal rechtsgevoel beschikken,
enniethetminstvanhendiedaadwerke1ijkchristenzijn.
Gedachtig het woord van St. Jan, dat hij, die zijn broeder in
nood ziet en zijn hart voor hem sluit, de liefde Gods niet heeft.

Aldus medewerkend aan een daadwerkelijke, innerlijke en
structureele vernieuwing van het gemeenschapsleven eener niet

i) De Staat kan den mensch wel d w i n g e n te handelen overeen-
komstig één r a t u u r lij k -zedelijk orde-beginsel, maar tot een handelen

overeenkomstig een b o v e n n a t u u r lij k orde-beginsel (dat toch de
grondslag moet zijn van Maritain's christelijk sociale orde) kan geen

macht ter wereld den mensch dwingen. Ook dóórom veronderstelt Mari-

tain's toekomst-ideaal een nieuwe christenheid én : die nieuwe christen-

heid niet als een groêpjê in, maar als dé gemeenschap zelf der menschen.
Eerst dAn is Maritain's orde-beginsel het scheppend beginsel van een

daadwerkelijk c h r i s t e I ij k sociale ordening.
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meer christeljjke maatschappjj, begint voor den waarachtigen
christen inderdaad een zekere tragedie. Want geeft hij, door
het herstel dezer rechts-orde, den mensch een menschwaardig
bestaan terug, hij weet tevens: dat hij er geen ziel mee aan ,
Christus geeft, — integendeel, kan men wel haast zeggen; want
de liefde van dien mensch zal allereerst datgene behooren wat
hem dit menschwaardiger bestaan hergaf, en hij zal het wellicht
méér behooren naarmate hij dat menschwaardiger bestaan eer-
tijds ontbeerde '). De mensch zal zich daarin even eY¢I111sief en
uitbundig verheugen als de tien genezenen (waarvan het Evan-
gelie spreekt) zich verheugden in het bezit van het leven, — en
negen van hen maakten zich om geen Christus meer druk. En
desondanks hergaf Christus, die dit tevoren wist, hen, als zoo-
velen, de gezondheid van het lichaam. Hij deed dit dan ook niet
uit ,,goddelijke hebzucht", maar aneen u i t m e d e 1 ij d e n met
die ongelukkigen. Het lenigen der tijdelijke nooden eener ge-
meenschap vraagt niet of dit ten voordeele of ten nadeele is
van het bovennatuurlijk heil van den mensch, — het is eenvou-
dig een plicht van naastenliefde; en het eenige dat ten voor-
deele of ten nadeele is van het Rijk Gods, ik herhaalde het
reeds vele malen, is, voor zoover het óns aandeel betreft, de al
of niet vrije, onbelemmerde werkzaamheid van bovennatuurlijk

levende, bovennatuurlijk-gerichte, waarachtig apostolische
Godsmannen. Zonder hun werkzaamheid is ólles wat g o e d is
in de natuurlijke orde ten nadeele van het bovennatuurlijk leven
van den mensch. De waarachtige christen dient daarom zoowel
het bovennatuurlijk als het natuurlijk heil van den mensch, en
beide dient hij, als christen, be1ang1oos. Hij dient den mensch

i) ,,Want de orde op tijdelijk gebied (beseffen wij dit wel) is evënzeer
een belemmering voor het Rijk Gods als de wan-orde. Doet de wanorde
God haten, C!e orde op natuurlijk gebied doet de aaMe beminnen en den
mensch, die deze orde schiep. En als wij begrijpen, hoe moeilijk, grootsch
en schoon het scheppen van een natuurlijke orde is, dan beseffen wij
tevens hoezeer een geslacht, dat deze g1orieuse orde opbouwde, zichzelf
zal kunnen gaan verheerlijken en, daarmee, zich evenzeer en even on-
doorbreekbaar van God verwijderen en vervreemden kan als de wanorde
en dejhaat dit deden',, (,,Subjectieve Normen", pag. 82)

642



in het tijdelijke ook al brengt hij daardoor de gemeenschap
geen stap dichter bij het Rijk Gods, en hij dient het Rijk Gods
ook al wint hij er geen ziel mee voor Christus. Hij laat geen
heden langs den weg crepeeren omdat hij opgaat naar den,tem-
pel van een christelijke toekomst, en hij verwaarloost geen strijd
voor het godsrijk omdat hij ook het beste van zijn krachten
geeft voor een waarachtig rechts-herstel in de orde van het
tijdelijke. De opgaaf van zijn leven is: beide gevechten, die elk
op hun beurt, die elk voor zich het beste van zijn krachten op-
eischen, tot een h a r m o n i e te verzoenen. En deze harmonie
— bemerkten wij dit nimmer ? — moet de christen waarlijk
niet alleen op het terrein van dié twee gevechten tot stand
brengen . . .

HENRI BRUNING
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