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35.   HET GOED RECHT DER ZENDING. *) 

Het heeft geen zin voor Christenen het goed recht der Zending te verdedigen. 
Voor ons is het van zelf sprekend. Wie de blijde boodschap gehoord heeft, weet 
dat hij haar verder moet brengen, wie iets van geloof ervaren heeft, dat hij van die 
ervaring getuigen moet. 

Toch is het voor wie de verhouding van Christendom en Cultuur beschouwt 
goed er even bij stil te staan. Het is immers bekend genoeg, dat voor velen dit 
goed recht niet van zelf sprekend is. Voor de liberale opvatting ligt in het werk der 
zending een opdringen, een invoeren bij een vreemd volk van iets waarom dat 
volk niet heeft gevraagd en dat waarschijnlijk voor dat volk niet past. Men 
waardeert de opoffering van den zendeling, heeft voor zijn persoon een eerbied 
die stellig groeiend is in onzen tijd, maar de Zending als zoodanig blijft prikkelen. 
Zij wordt niet begrepen. Heeft niet onlangs de schrijver in het Handelsblad van 
het Indische dagboek dat toch liefde voor den Inlander toonde, gevraagd of het 
niet beter geweest zou zijn, indien mannen als Adriani en Kruyt hun werk in 
Holland hadden verricht. Een vraag, die ieder die van dit werk eenige kennis 

heeft, een glimlach op de lippen moet brengen, maar die wel toont dat dit 
volkomen onbegrepen is gebleven. 

Het is tenslotte een fundamenteele scheiding der geesten, die zich hier doet 
gevoelen. We kunnen als dit weekblad Christendom en Cultuur naast elkaar 
plaatsen, we kunnen er ook een tegenstelling in zien. Voor wie cultuur als het 
eerste ziet is de godsdienst een der vormen waarin deze zich uit, we mogen blijde 
zijn als hij in de religie en niet b.v. in de kunst den hoogsten vorm ziet. Voor ons 
komt eerst de eisch van God — de cultuur heeft nooit anders dan secundair 
belang. Het is altijd weer een probleem hoe wij vanuit dien eisch de cultuur zullen 
waardeeren en er aan deelnemen. Wie cultuur vôôr alles wil, stelt zich de vraag of 
de Westersche Godsdienst wel past in het Oostersche leven, ziet gevaren van de 
„import", als het met een sneer heet, een iets oneigens en zoo meer. Wie Gods' 
eisch moet volgen kunnen vragen als deze nooit weerhouden. De houding 
tegenover de zending is misschien wel een criterium voor de scheiding der 
levensopvattingen. Het modernisme heeft hier nooit recht den weg kunnen 
vinden, het bleef tegenover de zending  altijd  min of  meer aarzelend staan. 

*)   Algemeen   Weekblad    voor   Christendom   en   Cultuur,    jrg.   1924   no.   44. 
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Voor ons zelven- is met deze opmerkingen de vraag van het goed recht 
afgedaan. Maar het is goed dat wij ons nog even op het standpunt der anderen 
stellen. 

Er ligt in de bezwaren tegen de zending allerlei door elkaar: er zijn politieke 
overwegingen, er zit nog dikwijls weerzin tusschen tegen eiken godsdienst, dit 
alles laten we rusten. Op zijn best is het echter deze voorstelling die de geesten 
beheerscht: de Indonesiër heeft een eigen cultuur met een eigen godsdienst, wij 
moeten die aan hunne eigen ontwikkeling overlaten, we mogen daaraan niet op-
dringen wat in zijn wezen er vreemd aan is. Het is het evolutie-geloof ook in het 
geestelijke dat aan die voorstellingen ten grondslag ligt, een geloof dat door de 
historie met name door de godsdienstgeschiedenis volkomen wordt gelogenstraft. 
Is één der wereldgodsdiensten voor het overgroote deel der volkeren die het aan-
hangen of aanhingen iets anders geweest dan invoer van buiten? Een godsdienst 
ontstaat niet door ontwikkeling. Dat geldt voor een volk evengoed als voor een 
individu. Of het langzaam of snel gaat doet er niet toe, altijd is het komen tot God 
het doorbreken van iets volkomen nieuws, iets dat geheel anders is dan al het 
vorige, Christelijk drukken wij deze ervaring uit door van bekeering en 
wedergeboorte te spreken. Het nieuwe leven sluit het oude uit. Dat wil natuurlijk 
niet zeggen, dat hier nu de ontwikkeling in den gewonen zin ontbreekt, maar deze 
betreft nooit het essentieele. Zij raakt de vormen, de periferie, niet het centrale 
punt. Wie meent dat godsdienstige voorstellingen van een volk zich maar moeten 
ontwikkelen en dan tot iets godsdienstig geheel anders kunnen komen dan ze 
waren, miskent hun eigenaardigheid als godsdienstige voorstellingen. 

Maar, zegt men, de Indonesiër heeft in het godsdienstige iets, een 
,,eeuwigheidsbesef", gelijk het in het zoo even aangehaalde dagbladartikel wordt 
genoemd, dat aan Westerlingen veelal ontbreekt. Over de laatsten spreken we nu 
niet, maar het eeuwigheids-besef van den primitieven bewoner van Celebes of 
Borneo? Het doet goed juist in dezen tijd, nu het in sommigen kringen weer bij-
zonder gewild is om kwaad van den inlander te spreken, om met bewondering 
van hart te zien getuigen. En het is waar, dat in geen mensch en zeker niet in den 
Oosterling geheel ontbreekt wat hier eeuwigheidsbesef wordt geheeten en wat ik 
liever vatbaarheid voor aanraking van Gods genade zou willen noemen. Maar 
staan wij bij uitingen als deze niet weer voor de tot cliché geworden en toch zoo 
onjuiste voorstelling van den Oosterling, van iederen Oosterling als een 
mystieken droomer die wereld en eeuwigheid in zijn ziel zou omvatten? Och arm, 
de mensch blijft mensch, gebrekkig en zondig. Laat wie zoo spreekt, eens 
luisteren naar zoo even aangehaalde figuren als Adriani en Kruyt, als zij vertellen 
van het innerlijk leven van dien primitieven mensch. Hij zal dan spoedig 
bemerken dat dit leven één angst, één obsessie is. Als wij 
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hebben ook deze wezens behoefte aan verlossing. Het is dat wat het 
Christendom  meent te brengen. 

Over hun cultuur in het algemeen spreek ik niet — het mag 20e eeuwsch en 
Westersch zijn, maar ik geloof dat geen Europeaan in oprechtheid kan 
volhouden, dat het anders dan goed is indien aan koppensnellen, 
weduwenverbranding en dergelijke een eind wordt gemaakt. Maar als de 
Toradjas en Dajaks dan geen te bewaren cultuur hebben, de Javaan heeft die 
toch wel. En toch ook zending bij hem? 

Er zou over deze vraag heel wat te zeggen zijn. Ik wil slechts één zijde der 
kwestie aanraken. We zijn het er nu wel over eens, dat over het geheele Oosten 
een opleving is gekomen, een opleving die zich uit in een drang naar 
zelfstandigheid, naar weten. Maar hoe dien drang te voldoen? De eigen 
ontwikkeling heeft eeuwen lang stilgelegen; terug te grijpen wat daarvoor ligt, 
het is zooveel moeilijker dan over te nemen wat het Westen biedt. De westersche 
wetenschap en de westersche techniek wordt met een graagte ingezogen, als in 
het westen stellig geen weerga vindt. En het resultaat? Het is niet dan poovere 
nabootsing. Het is geen cultuur — want een cultuur wordt niet overgenomen, die 
groeit. Er is zelfs geen mogelijkheid dat het tot cultuur wordt, want die gaat van 
het innerlijk tot het uiterlijk. En het oude innerlijke is verdord en verschrompeld 
en het nieuwe is alleen uiterlijk. 

Slechts indien de Oosterling innerlijk wordt vernieuwd, is een nieuwe cultuur 
voor hem mogelijk. Wij Christenen hebben de overtuiging dat alleen het 
Christendom die vernieuwing kan brengen. We mogen niet verwachten, dat 
anderen die overtuiging zullen deelen, maar wij mogen wel eischen dat zij ons 
een kans geven. Dat vraagt de zending. Wat kunnen zij er tegenover stellen? 

Westersche techniek, westersche ondernemingsvormen, westersch weten, het 
blijft alles voor den Oosterling volkomen onvruchtbaar als het fundament niet is 
gelegd in den godsdienst. 

Eén ding moet hier nog worden bijgevoegd. Wij achten ons gerechtigd den 
Oosterling het Christendom te brengen. Maar we moeten wel bedenken dat ons 
Christendom niet is: hét Christendom. Ik spreek er nu niet van dat ook in het 
leven der Christenen allerlei onchristelijks zit, ik bedoel nog iets anders. In 
ieders godsdienstig leven zit om de kern, het enkele ongrijpbare punt heel wat 
begrip en gevoel, dat door dat centrale is bepaald maar het centrale zelf niet is, 
onze dogmata, onze vormen, onze ethische leeringen. Van dat alles kunnen we 
niet zwijgen als we van onze christelijke overtuiging spreken. Integendeel we 
kunnen alleen door over dit alles te praten de kern doen zien, maar we hebben 
altijd door te bedenken dat zij de kern zelf niet zijn, dat in de getuigenis van 
iederen tijd en ieder volk over Jezus Christus veel zit van tijd en volk zelf. Het is 
moeilijk dit voor oogen te houden en de grens hier te trekken. Maar als we 't 
voor oogen houden, begrijpen we 
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dat de zending niet het doel kan hebben onze dogmata, onze kerk-vormen, onze 
ethische leeringen aan het Oosten te brengen. We kunnen niet anders dan in die 
vormen en begrippen 't Christendom brengen zooals wij dat begrijpen, maar we 
moeten aanvaarden als de menschen in het Oosten in hun eigen geest daarvan 
nemen wat hun past. Niet daarop maar op de kern, de levende getuigenis van 
Jezus Christus komt het aan. 

Die getuigenis zullen we vooral door onze daden moeten brengen. Zij kan, 
juist omdat zij zulk een getuigenis is, nooit anders worden gebracht dan met 
eerbied voor het persoonlijke en eigene wat die volken daarginds hebben. Een 
krachtige getuigenis, maar een bescheiden wachten wat daarvan groeit, zonder 
opdringen, dat wordt van ons geëischt. 

De zending mag vroeger niet altijd van dit besef doordrongen zijn geweest — 
het groeit meer en meer in haar. In dit besef kan zij verlangen haar goed recht 
door anderen erkend te zien. 



 


