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Ik hoop dat dit boek veel zal worden gelezen. Niet dat ik, zoo-als dit in 
recenties heet, er ,,met belangstelling" ,,met genoegen" of ,,met instemming" 

kennis van heb genomen. Integendeel, het wetenschappelijk historisch betoog is 
weinig oorspronkelijk en acht ik niet sterk ' ), principieel ben ik het met het 

uitgangspunt oneens en de toepassingen, die daaruit getrokken worden, kan ik 

niet aanvaarden, het beste deel van het boek, het eigenlijke betoog voor het 

pacifisme, wekt allerminst vreugde, het schrijnt en het doet pijn. Toch hoop ik 

dat velen het zullen lezen. Ik zal zeggen waarom. 
Heering's boek richt zich tot het Christelijk geweten, het doet een beroep op 

het denken door dit geweten geleid. Volgens den schrijver is onvoorwaardelijke 
verwerping van allen oorlog, alle oorlogstoerusting of -voorbereiding, zoowel 
voor den staat als voor het individu, een onontkoombare eisch van dat geweten. 
Nooit, nergens, onder geen omstandigheden mag de Christen er aan deelnemen. 
Het historisch betoog is een afwijzing van iedere poging om in eenig opzicht 
Christendom en oorlog te verzoenen, het polemische een verwerpen van alle 
argumenten voor oorlogvoering bijeengebracht. Alles draait om de ééne stelling: 
nooit oorlog. Het is die stelling, die we moeten onderzoeken. Alleen uit het 
oogpunt van het Christelijk geweten wil de schrijver zijn boek beoordeeld 
hebben. Ik wil het beproeven en het boven reeds kort samengevat oordeel 
rechtvaardigen. 

Principieel ben ik het oneens met het uitgangspunt van het boek, zeide ik. Het 
verschil komt duidelijk uit, als ik den titel wat nader beschouw. „De zondeval 
van het Christendom" heeft Heering zijn geschrift genoemd. Met Christendom is 
het ,.empirische" bedoeld, „zooals het aan den dag treedt in kerkdijken, 
maatschappelijken en staatkundigen vorm". Dit Christendom aanvankelijk tegen 
allen oorlog  gekant,  is  gevallen,  toen  het  met  Constantijn  staatsgods- 

*)   Algemeen Weekblad voor   Christendom en   C u l t u u r ,    jrg.   1 0 2 7 , 2 0    no.  47. 
') Om het boek zit een omslagje, waarop o.a. staat, dat dit geschrift ,,een diepgaande behandeling 

geeft van het probleem van den Staat". Ik ben overtuigd, dat deze reclame buiten den schrijver om 

geschiedt, doch wil gaarne uitspreken, dal m.i. een uitgever zich van zulke aanbevelingen behoort te 

onthouden. Van een diepgaand betoog over den Staat zal niemand, die eenigszins deskundig is. hier 

spreken. 
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dienst werd, den oorlog' aanvaardde niet alleen, maar openlijk aanprees. 
Nu zal ik de eerste zijn om de groote beteekenis uit cultuurhistorisch oogpunt 

van Constantijn's omkeer te erkennen en met Heering geloof ik, dat die daad 
voor de ontwikkeling van de kerk en het Christelijk maatschappelijk leven in het 
algemeen fataal is geweest. Maar van een „zondeval" mag en kan ik niet 
spreken. En het verschil is niet onbelangrijk terminologisch alleen, maar het 
raakt het fundament onzer beschouwingen. Immers ,,zondeval" drukt de 
scheiding uit, die de zonde gemaakt heeft tussen God en den mensch. En die 
fundamenteele scheiding mag niet gemaakt worden tusschen de Christenen voor 
en na Constantijn. Het Christendom, in den zin waarin Heering het woord 
gebruikt voor de Christelijk geloovige menschen, was zondig voor en na hem, de 
eerste Christenen waren het evengoed als de Middeleeuwsche of de tijdgenoten 
der Hervorming, thans de ontwapenaars juist als de militaristen. Ten aanzien van 
God — en daarover hebben we het toch als we van zondeval spreken — is er 
geen verschil. Daaruit volgt dat ook al moet ten opzichte van eenig zedelijk 
vraagstuk het oordeel van een bepaalden tijd of een bepaalde groep uit 
Christelijk oogpunt onjuist of slecht genoemd worden, daarin toch niet 
opgesloten is, dat dan aan deze zijde de ,,zonde" is, aan den anderen kant het 
tegendeel. Daarin blijven beide steken. 

Ik kan het verschil in uitgangspunt bij de beschouwing van het 
oorlogsvraagstuk tusschen den schrijver en mij nog van een anderen kant 
belichten. Heering spreekt soms van een groei in de Openbaring, van een 
„voortgaande openbaring van den geest, die ons in alle waarheid leidt". Nu is het 
moeilijk om in een kort bestek hierover duidelijk te zijn, maar ik hoop toch niet 
misverstaan ie worden, als ik zeg, dat naar mijn meening, Christelijk gesproken, 
de Openbaring Gods in de geschiedenis uit haar aard éénmalig is, enkel ligt in 
Jezus Christus en dat wij, als wij van de leiding Gods in het persoonlijk leven, 
ook in het leven van een volk of van de volkeren en dus van de zedelijke 
oordeelen, die zich daar vormen mogen spreken — wat ook ik doe — toch het 
woord „Openbaring" niet mogen gebruiken. Ook hier dus een woordver-schil, 
maar een woord-verschil, dat een diepliggende scheiding aanduidt en voor 
problemen als waarom het hier gaat van wijdstrek-kende gevolgen is. 

Immers ziet men de verhouding van Openbaring en zedelijk oordeel als ik 
aangaf, dan kan en mag niet met het gezag, dat aan de Openbaring toekomt, 
gezegd worden, dat ons „geopenbaard" is, dat alle oorlog, in élk geval, voor alle 
tijden en alle volken on-Christelijk is. 

Heering zegt ergens als hij over onzen opstand tegen Spanje en de figuren uit 
dezen tijd spreekt, dat ook hij die „tot zekere hoogte" kan  bewonderen  in  de  
lijst van hun  tijd.  Ik twijfel  niet aan  de 
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oprechtheid van dat woord, maar een inconsequentie is het wel. In het betoog van 
den schrijver zou gepast hebben de daden dezer menschen te zien als 
afdwalingen, die wel menschelijk begrijpen, medelijden verdienen, nooit 
bewondering. Immers een Christen kan niet bewonderen, als het om de ethische 
waarde van een daad gaat, die positief on-Christelijk is. Voor Heering is de 
oorlog dat altijd. 

Voor mij is een dergelijk algemeen oordeel uitgesloten. Geeft men het, men 
maakt het Evangelie tot wet. Jezus' zedelijke eischen zijn volkomen onvervulbaar, 
zij zijn geen voorschriften voor het handelen in het maatschappelijk leven. Zij 
kunnen het niet zijn en juist omdat zij geloofd en niet verstandelijk of zedelijk 
aanvaard moeten worden, mogen zij het ook niet zijn. Uit die zedelijke eischen 
kan direct nooit eenige conclusie voor handelen worden getrokken. Indirect, als 
kritiek van dat handelen, van al het handelen, zijn ze van het hoogste belang, 
maar een directe conclusie van uit een woord van Jezus tot een of andere 
zedelijke wet, dat is dus niet een concreet oordeel over een daad, maar een alge-
meene uitspraak over nog te verrichten daden, is ongeoorloofd. Het is niet het 
Evangelie, het is de wet, in casu het gebod: gij zult niet doodslaan, waarop alle 
verzet tegen den oorlog berust en moet berusten. 

Doch met deze erkentenis is de regel uit de sfeer van het absolute, het 
Evangelie, in die van het relatieve, de wet, gebracht. Daarmee is vastgesteld, 
zeker, dat in de toepassing ontwikkeling mogelijk en waarschijnlijk is, maar ook, 
dat wij voor en na in de zonde blijven. 

Het Evangelie en de oorlog volstrekt onvereenigbaar, zegt Heering. Goed. 
Maar is het anders met den eigendom, anders met het recht, met iederen vorm van 
gemeenschap, die geweld behoeft? Het recht onderstelt geweld. Heering geeft het 
toe. Hij betwist niet, dat de staat geweld mag gebruiken: politiedwang kan ook hij 
niet missen, doch daarmee is uitgemaakt, dat wij principieel de spanning hebben 
te aanvaarden en dat van een absoluten verwerping van den oorlog als on-
Christelijk geen sprake kan zijn. De schrijver poogt aan den greep, waaronder ook 
hij komt, te ontsnappen door een tegenstelling tusschen rechts- en machts-staat, 
tusschen de verhouding naar binnen, door het recht be-heerscht, en die naar 
buiten, enkel vraag van macht. De poging faalt ten eenenmale. Ook naar binnen 
in den Staat is noch het feit dat bepaalde personen met macht bekleed zijn, noch 
hun handelen in al zijn onderdeden, in zijn geheel als rechtsgevolg te verklaren. 
Er blijft bij de rationeele verklaring van het gezag, die het recht eischt, een rest 
(de traditie of meerderheid van stemmen of iets dergelijks), die wel aanvaard kan 
worden door het recht, doch niet daartoe herleid. Er is altijd een ,,nu eenmaal ge-
schied zijn" dat mede spreekt. En betreft dat personen met gezag bekleed, aan hun 
handelen laat het recht een speelruimte, waarin 
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niet het rechtsoordeel over het al dan niet geoorloofde beslist. Omgekeerd de 
verhouding naar buiten is niet alleen machtsverhouding. Heering heeft niet 
bedacht, dat de wijze waarop hij de verhouding van den Staat naar buiten en naar 
binnen scheidt, feitelijk een principieele  ontkenning  van  alle volkenrecht  is. 

Hebt ge eenmaal erkend, dat recht dwang onderstelt en dwang het gebruik 
maken van geweld, dan moet ge ook toegeven, dat het hier altijd gaat om de 
vraag van min of meer. Het kan noodig zijn, dat de politie tegen een bende 
kwajongens de gummistok gebruikt. Maar als die bende nu wordt tot een 
oproerige massa, zelf naar de wapenen grijpt, mag dan geschoten worden? Zoo 
neen — ge maakt ook naar binnen het gezag machteloos. Zoo ja — waarom dan 
niet als die massa van over de grens komt? Zou het rechtsbewustzijn waarop ge U 
beroept, niet integendeel éérder geweld geoorloofd achten dan tegen 
volksgenooten? Tegen een groep communisten, die zich van het gezag meester 
wil maken, laat ge het gebruik van wapens toe. Of als dit voorbeeld U te 
conservatief schijnt, zeg dan tegen een groep fascisten, die in een democratischen 
staat de macht tot zich willen trekken. Maar waarom dan niet tegenover Rusland 
of Italië, indien deze landen het bolsjewisme of het stelsel van Mussolini met 
geweld aan anderen willen opleggen? 

Naar het Evangelie geoordeeld is iedere deelneming aan oorlog zonde. Ik 
onderschrijf het. Maar naar het Evangelie is iedere gewelddaad ook zonde. 
Sterker: geen énkele onzer handelingen is zonder zonde. Uit het Evangelie 
komen we niet tot een algemeen richtsnoer: deze daden wel, deze niet. Het 
Evangelie is geen wet. 

Beteekent dit nu, dat het Christendom ten aanzien van het oorlogsvraagstuk 
niets te zeggen heeft? Integendeel. We hebben de wet. En we hebben de critiek 
vanuit het Evangelie. Dit sluit in zich een afwijzing van iedere opvatting die den 
oorlog als een gebeuren beschouwt, dat we hebben te aanvaarden evenals een 
cycloon of een aardbeving. Ook van alle nationalisme, alle oorlogsaanprijzing, 
alle militarisme. Gij zult niet dood slaan en gij zult van Uw natie geen afgod 
maken. De oorlog is nimmer een goed, altijd een kwaad. Wie daaraan nog twijfelt 
leze het boek van Heering. Hij kan op tweeërlei wijze overtuigd worden, 
vooreerst door de naïeve en stumperige wijze waarop denkers van beteekenis de 
oorlog goed praatten, en dan door de herinnering aan de oorlogsellende, de 
moreele verwording, die er mee gepaard gaat. We leven snel en de jongeren 
hebben het niet beleefd als wij; daarom is het goed ons even weer in te denken 
hoè het was tusschen 1914 en 1918, hoè het geworden is en hoè het zijn zal als 
ooit weer oorlog over ons komt. Alle lichtzinnigheid moet hier zijn uitgesloten: 
het boek van Heering kan daartoe medewerken. Zoo iets, dan heeft de 
wereldoorlog den mensch duidelijk kunnen maken wat er geschiedt 
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als hij het gebod: gij zult niet dooden, overtreedt. En toch, vraagt men wellicht, 
niet ieder oorlogvoeren veroordeeld? Ik antwoord: geen wet geldt 
onvoorwaardelijk, maar wel is de verantwoording zwaar voor  hem,  die  tot  
deze  daad  durft  besluiten. 

Niet op de algemeene vraag, op de bijzondere beslissing komt het aan. 
Heering zegt, dat we behoefte hebben aan een Christelijke sociologie; ik zou 
liever spreken van een Christelijke gemeenschapsleer, sociologie is een 
zijnswetenschap. De leer heeft tot taak de waarde van recht en staat, van volk en 
geschiedenis, van cultuur en techniek nader te bepalen. Als richtsnoeren kunnen 
haar uitspraken van belang zijn, voor het afwegen van waarden en belangen kan 
zij van groot nut zijn, doch ten slotte komt het aan op de concrete beslissing. Die 
beslissing kan slechts gegeven worden in bepaalde omstandigheden, voor 
bepaalde tijden en bepaalde volken. Wanneer wij nu bij Heering nalezen wat 
Luther en Calvijn eenerzijds, Erasmus anderzijds over den oorlog hebben 
gezegd, staan ons de uitspraken van den laatsten zeker het naast. En toch ben ik 
overtuigd dat toen de anderen gelijk hadden, zij hebben een hoogere waarde, het 
geloof zelf, behouden, die Erasmus niet kende. Hun intellectueele verdediging 
van den oorlog was niet sterk, doch intuïtief voelden zij, dat zij hem niet moesten 
afwijzen, wilde niet verloren gaan wat zij voor alles moesten handhaven. 

Ook in onzen tijd komt het op die concrete beslissing, op de ver-
antwoordelijkheid aan. Zeg niet, dat dit een compromis is, of een halfheid. Een 
compromis is ieder ingrijpen van ons — er zit altijd een zijde naar 't kwaad 
gekeerd in ons handelen. 

We mogen niet zeggen nooit. Ik eerbiedig volkomen het oordeel van hen, die 
de ellende van den oorlog zoo sterk zien, dat zij er onder geen voorwaarde aan 
kunnen deelnemen, doch ik vraag ook eerbied voor de beslissing van den 
staatsman, die, als hij tusschen twee kwaden moet kiezen, in den oorlog nog het 
minste ziet. Mits hij werkelijk in gemoede overtuigd is niet anders te kunnen, 
mits hij de ellende en de rampen van den oorlog in alle zwaarte op zich heeft 
voelen drukken, en toch heeft gevoeld niet anders te mogen. Te mogen, te 
kunnen voor God. Alleen indien we God durven bidden, maar in allerernst 
bidden, om zegening op onze wapenen, dus ook — we moeten reëel zijn — op 
de werking van duikboot en stikgas, is voor den Christen de oorlog geoorloofd. 
En mij is het niet gemakkelijk mij een geval te denken, waarin dit mogelijk is. 

Op de concrete beslissing, de verantwoording, komt het aan. Die 
verantwoordelijkheid moet worden gekweekt. De vraag: eenzijdige ontwapening 
of ontwapening in overleg met anderen, is een vraag van politiek. Zij zal niet op 
ieder oogenblik, niet voor ieder land het zelfde antwoord moeten vinden. Ik kan 
mij voorstellen dat wie eenzijdige ontwapening voorstaat tegelijk van oordeel is, 
dat voor een land als Engeland het oogenblik daartoe nog niet gekomen is. En 
ook voor de kleine naties blijft het naar mijn 
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meening de vraag of de strijd tegen den oorlog zelf thans niet beter anders dan 
door eenzijdige ontwapening wordt gediend. Dit is een vraag van verstandelijk 
afwegen — de Christelijke eisch kan hier alleen zijn dat de verantwoordelijkheid 
voor oorlog in alle zwaarte wordt gevoeld. 

Die verantwoordelijkheid rust op ieder onzer. Niet alleen op den jongen man, 
die zich de vraag stelt of hij de ongehoorzaamheid tegenover de gemeenschap, 
die in dienstweigering gelegen is, op zich mag nemen, ook op den gewonen 
burger; ons aller oordeel vormt mede de publieke opinie, wier beteekenis voor 
vragen als deze zoo gemakkelijk wordt onderschat. Allermeest op ieder die, 
hetzij door woord in vergadering of geschrift, hetzij directer door zijn werk mede 
leiding geeft aan ons volk. Van die verantwoordelijkheid kan het boek van 
Heering ons doordringen. Het is eenzijdig, zeker. Dergelijke boeken zijn alleen 
sterk als zij eenzijdig zijn. Maar het is oprecht en eerlijk, en zoo goed als vrij van 
demagogie. Daarom hoop ik, dat het veel gelezen zal worden. 

Als het om vragen van staatkundigen en maatschappelijken aard gaat. hebben 
we te bedenken, dat in iedere maar ook in iedere, prediking van revolutie 
hoogmoed zit, in ieder maar ook in ieder, streven naar behoud 
zelfgenoegzaamheid en egoïsme. We ontkomen niet aan het eene zonder in het 
andere te vervallen. Voor ons Christenen van heden is het gevaar van de 
zelfgenoegzame behoudzucht zeker grooter dan dat van revolutionnairen 
hoogmoed. Het is goed dat we wakker worden geschud. Dat kan Heering's boek 
doen. 



 


