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DE AARD VAN DIT WERK 

Wat hier volgt, is geen geschiedenis der missie en even
min een geschiedenis der letterkunde, ofschoon onze onderzoe
kingen van deze gebieden uitgaan. Zoals schrijver het als een 
soort dwang voelde, telkens de gebaande wegen te moeten ver
laten, zal de lezer enige teleurstelling ondergaan, wanneer hij 
sommige verschijnselen liever in een der beide richtingen verder 
ontwikkeld had gezien. We moeten echter onze aandacht voort
durend wenden naar het eigenlijke onderwerp: de geschiedenis 
der missiegedachte, voorzover die in de letterkunde te volgen is. 

Daaronder vallen niet alle raakpunten van litteratuur en 
geloofsverbreiding. Herhaaldelijk werden de Schone Letteren 
aangewend, om het Christendom dieper ingang te doen vinden 
bij de heidenvolken. We denken hierbij aan de vele toneelspelen 
in de missies van Amerika, Japan en de Philippijnen gedurende 
de zestiende en volgende eeuwen. Om haar aesthetische waarde 
zou vooral de bijbelse epiek der Angelsaksische monniken aan
dacht verdienen. Op het vasteland werd ze nagevolgd. Vele der 
vroegste taalmonumenten ontstonden in dienst der geloofsver-
breiding. Over al deze letterkundige missiemiddelen zou een 
andere studie te schrijven zijn, dan wij ons hebben voorgenomen. 
Wat ons bezighoudt, is de kijk die de litteratuur van verschillende 
tijdperken geeft op de missionering. Litteratuur nemen we in 
de strikte zin van Schone Letteren; missie beperken we tot het 
bekeringswerk onder de heidenen. 

Wel zullen we dikwijls bij niet-belletristische schrijvers of bij 
de missiegeschiedenis te rade moeten gaan, en de beeldende 
kunsten als naaste zijterrein genieten in dezen onze voorkeur. 
Doch dit geschiedt slechts, om de letterkundige gegevens beter 
te leren verstaan in samenhang met de tijdgeest. Mét de tijden 
veranderde de opvatting van de geloofsverbreiding. En zo blijkt 
de draad der missiegedachte, ook waar we hem in de letterkunde 
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der eeuwen kunnen ontwaren, telkens wisselend van kleur en 
zelfs van makelij, al blijft hij zijn sterkte steeds ontlenen aan de 
onveranderlijke grondwaarheden van het Christendom. 

Geven we de geschiedenis der missiegedachte slechts onvol
ledig, ten opzichte van het feitelijke bekeringswerk onder de 
heidenen heeft onze studie een nóg toevalliger karakter. Wat op 
het missieveld werd verricht, vond immers lang niet altijd weer
klank in de Schone Letteren en de voorstelling, daar geboden, 
vervormde vaak de werkelijkheid. 

Toch vertrouwen we, dat het de missievrienden niet onver
schillig zal laten, hoe de meesters van het woord het werk der 
heidenbekering hebben gezien. En voor de litteratuur-historicus 
zal het misschien een openbaring zijn, dat verschillende grote 
schrijvers zich inspireerden op het belangrijkste gebeuren in de 
wereldgeschiedenis, namelijk de verbreiding van het goddelijk 
verlossingswerk onder de volken. 

Overweldigend groot is onze oogst van strikt litteraire gegevens 
niet geweest. Dit is een van de redenen waarom we hebben 
gemeend, onze nasporingen niet te moeten beperken tot een 
bepaald land of een bepaalde tijd. Het onderzoekingsterrein 
werd daardoor ontzaglijk uitgebreid. We zouden onze taak dan 
ook niet aangedurfd hebben zonder de aanmoediging en hulp 
van anderen, te veel in getal om namen te noemen. Alleen zij 
met grote dankbaarheid de Rooms Katholieke Universiteit van 
Nijmegen vermeld, waar schrijver met deze studie zijn opleiding 
mocht beëindigen. 

Wat de doorslag heeft gegeven tot de brede opvatting van ons 
onderwerp, was de ontdekking van talrijke voorstudies, die nooit 
in één overzicht zijn samengebracht. Hiermede werd tevens de 
aard van dit werk goeddeels bepaald: daar het in vele gevallen 
onmogelijk was, de eerste gegevens zelf onder ogen te krijgen, 
moesten we ons dikwijls verlaten op hetgeen voorgangers daar
over hebben medegedeeld. Grote omzichtigheid was dan geboden, 
teneinde bij een tweede verwerking het oorspronkelijke mate
riaal geen geweld aan te doen. Angstvallig hebben we dan ook 
getracht, de uitkomsten der voorstudies getrouw weer te geven, 
zelfs wanneer de vorm van ons werk er onder lijden moest. 

Met dat al kon het resultaat niet méér zijn dan een schets. 
Vertrouwend dat hij niemand een indruk zal geven, die hijzelf 
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allerminst heeft, namelijk die van volledigheid, beseft schrijver 
bovendien dat veel van wat hier met de borstel gestalte kreeg, 
noch wacht op fijner penseelwerk. Van beslissende toon en alge
mene uitspraken hebben we ons zoveel mogelijk willen ont
houden. 

Met de nodige schroom beginnen we dus het verslag van een 
onderzoek, dat nog naar vele zijden openstaat. Onze schets is 
slechts bedoeld als een omlijning, waarin vollediger studies een 
plaats kunnen vinden. 
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EERSTE HOOFDSTUK 

DE MIDDELEEUWEN 

Romantische Verering voor de Eerste Geloofsverkondigers 

Wanneer een middeleeuwer de Evangelie-prediking van 
voorbije tijden beschreef, was hij weinig bekommerd om een 
historisch getrouw beeld. Zo stelde de Saksische dichter van de 
Heliand (± 830) de Verlosser aan zijn stamgenoten voor als een 
machtig vorst, met zijn dappere getrouwen optrekkend naar 
Jeruzalem. De Heiland was daarom niet minder liefdevol wel
doener der mensheid en als zodanig wilde de dichter Hem be
mind maken. Doch om Germaanse harten te veroveren moest 
Christus in uiterlijk optreden een machtig heerser gelijken, 
omstuwd door strijdvaardige vazallen. 1) 

Dit tweezijdig karakter komt duidelijk uit, waar de genezing 
der twee blinden van Jericho wordt verhaald. Tevens treft ons 
hier bijzonder — nog in een nieuw-duitse vertaling — de eigen
aardige sfeer van dit heldendicht. 

. . . Es wanderte die Schar (v. 3547) 
• ,,, vor Jerichoburg. / Es war Jesus, der Gottessohn, 

der Mächtige, unter der Menge. / Da saszen zwei Männer am Wege; 
blind waren sie beide, / . . , 

. . . / Sie hörten da des Mächtigen Zug (v. 3553) 
und fragten sofort / geflissentlich, 
die des Augenlichts Beraubten, / wer der reiche Edle, 
in dieses Volkes Fahrt / der Vornehmste wäre, 
der hehrste Häuptling. / Da gab ein Held ihnen Antwort, 
entgegnete, dasz Krist / von Galiläaland, 
der Heilande bester, / der hehrste wäre, 
mit seinem Volke dort fahre; / . . . •) 

1) H. Schumacher, Der Jleliand' und der Missionsgedanke in Der Arzt und 
die Not der Zeit, herausg. von K. M. Bosslet O.P. (Augsburg 1949) pp. 76—92; 
J. Thauren S.V.D., Die Akkomodation im katholischen Heidenapostolat (Münster 
i. Wf. 1927) pp. 83, 125 s. 

2) Heliand und die Bruchstücke der Genesis, übertr. von F. Genzmer (Leip
zig o. J.). 
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Na de wonderbare genezing volgt een uitvoerige verklaring: de 
twee blinden vertegenwoordigden alle kinderen van geheel het 
menselijk geslacht, door de zonde der eerste ouders steeds die
per weggezonken in de duisternis van het heidendom, tot 
Christus hen kwam verlichten: 

. . . dasz sie den Allwaltenden (ν. 3618) 
erkennen könnten, / den kraftreichen Gott. 

Met deze welgeslaagde poging om de verschijning van Christus 
en de Apostelen bij de heldenverering zijner tijdgenoten aan 
te passen, staat de onbekende Saksische dichter niet alleen. Hij 
volgde de werkwijze der monniken, die door hun bijbelse epiek 
de Angelsaksen met het Christendom hadden vertrouwd gemaakt. 
Ook werkte niet enkel het beginsel der aanpassing; onder in
vloed der oud-christelijke kunst van het Oosten, werd door heel 
West-Europa Christus graag gezien en geëerd als jeugdig vorst, 
in volle majesteit tronend op de aardbol, l) 

Het streven om christelijke goedheid met krijgshaftige groot
heid te omkleden, heeft eeuwenlang de wereld der legenden 
mede bepaald. Door heel de ridderromantiek — vanaf Karel de 
Grote tot haar hoogste bloei gedurende de kruistochten — ont
moeten we heiligen, die in de voorstelling zijn uitgegroeid tot 
helden, bovenmenselijk groot in houding, geest en daden. Sint 
Maarten, hoog te paard gezeten en met het zwaard zijn mantel 
delend voor een medemens in nood; de reus Christoffel, die voor 
vierhonderd vijanden nog niet terugdeinst; Sint Joris, die de 
draak neersteekt en de maagd bevrijdt; zulke heiligen maakten 
indruk op ridders en baronnen. Van de oosterse afkomst der 
twee laatsten had men weinig heugenis, en nog minder van hun 
missiewerk. 

Wel herinnerde men zich de kerstening van eigen land, doch 
ook deze terugblik werd bepaald door het ontzag voor ridder
lijke grootheid, met schier volstrekte verwaarlozing der geschied
kundige feiten. 2) De gebeurtenissen speelden zich af dóór en 

1) F. van der Meer, Maiatas Domini; Théophanies de l'Apocalypse dans l'art 
chrétien (Rome 1938) p. 323 ss. 

2) H. Bruders S.J., Phantasiereiche Legenden über Christianisierung der Hei
mat, wie sie die germanische Ritterromantik geformt hat in ΖΛί 17 (1927) 
pp. 194-205. 
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áán enkele personen, met in hun midden liefst één allen-over
treffende en alles-overwinnende figuur. Wat zo'n geloofsheld 
misschien aan krijgshaftigheid ontbrak, moest worden vergoed 
door zijn onwankelbare grootheid, door wonderlijke verrichtin
gen, en niet het minst door het waas van een huiveringwekkend 
ver verleden. In dit laatste deed de romantische trek der middel
eeuwen zich gelden. Zoals de oude heidense helden uit de oer
schemering der godenwereld naar voren traden, zo waren het 
personen uit de onmiddellijke omgeving van onze goddelijke 
Verlosser, die reeds in de vroegste tijden van het Christendom 
de voorvaderen waren komen verblijden met hun luisterrijke 
verschijning. 

De sfeer van deze verre eeuwen werkte poëtisch op het gemoed 
van de middeleeuwer en dwong hem de grootste eerbied af. Van
daar het streven om alles wat liefde en ontzag vroeg, te laten 
voortkomen uit de nevel van lang vervloden tijden. Konings
geslachten deed men opklimmen tot in de klassieke Oudheid; 
een stad als Trier zou gesticht zijn zeven-en-twintig eeuwen vóór 
onze jaartelling, Arlon ten tijde van Abraham, en de Orde der 
Carmelieten door de profeet Elias. Niet zelden mengde zich ook 
eigenbelang in dit schone spel der verbeelding, wanneer name
lijk de oudheid van een bisschopszetel of relikwieënschat werd 
betoogd: tot meerdere eer en onafhankelijkheid van de zetelende 
of tot menigvuldiger bezoek der pelgrims. 

Juist waar het verband met een bepaald bisdom of bede
vaartsoord minder werd beseft, kon de verbeelding het weligst 
uitbloeien. Dit was het geval met de Graal-legende, reeds lang 
gedragen door de ongebreidelde Britse fantasie, voordat ze in 
de wereldlitteratuur werd opgenomen. In het gedicht van Robert 
de Borrón over Jozef van Arimathea (tussen 1180 en 1199) was 
deze met heilige beker en lans weggetrokken uit Judea en had 
de zaligmakende Boodschap van Christus naar vreemde volken 
uitgedragen. Naar echt ridderlijke trant werd de vrome held 
begeleid door een groot gevolg van Graalbroeders. Zijn neef 
Alain had hij westwaarts gezonden, om het Geloof te verkondi
gen zover hij reizen kon. Op deze omzwervingen was de beker 
van het Laatste Avondmaal symbool geworden van het Nieuwe 
Verbond, dat overal ter wereld het Oude ging vervangen. 
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In navolging van De Borron beschreef ook de Estoire del Saint 
Graal Jozef van Arimathea als geloofsverbreider. In eigen per
soon was hij nu naar Groot-Brittannië overgestoken, wandelend 
over de zee, een aantal volgelingen meevoerend op de sleep van 
zijn mantel. Met grote macht over duivels en afgoden won hij 
het volk der Britten voor het Christendom. Voor het gevaar der 
binnenvallende Saksen werd evenwel de heilige Graal verborgen 
op een onbekende burcht in het Westen des lands, waarheen 
dan later koning Artur's ridders ter avontuurlijke queste trek
ken. Aldus verzekerde de Graal-legende aan het sinds eeuwen 
verdrukte volk der Britten de troost van een glansrijk godsdien
stig verleden, terwijl de Historia Regum Britaniae van Geoffroy 
de Monmouth ( ± 1145) de wereldlijke roem veilig stelde, door 
zijn stamboom op te voeren tot Aeneas' kleinzoon Brutus. 1) 

De Heilige Martinus, apostel van Tours, vindt men in 
de elfde eeuw afgebeeld met het grote schild en de lange lans 
met banier der strijdvaardige baronnen. Door de verbeelding 
dezer tijden werden verschillende der eerste geloofsverkondigers 
vermaagschapt aan personen uit het Evangelie, en nog liever deed 
men deze zelf in bepaalde streken van Frankrijk belanden. Tegen 
het einde der twaalfde eeuw werden deze gewestelijke heiligen 
ondergebracht in de legenden van Maria en Martha, al of niet 
vergezeld door haar broeder Lazarus. 2) 

Volgens een verhaal, te Tarascón omstreeks 1200 te boek ge
steld, waren de twee gezusters van Bethanië de eersten, die het 
plan opvatten Gallië te kerstenen. Parmenas, een der zeven 
diakens van Jeruzalem, sloot zich bij haar aan. Terwijl zij de 
nodige voorbereidingen treffen aan het strand van Palestina, 
komen aartsbisschoppen en bisschoppen, die we uit Frankrijks 
kerkgeschiedenis van de tweede tot de zevende eeuw kennen, 
zich bij deze vredige kruistocht voegen. En wanneer zij eenmaal 
Franse grond onder de voeten krijgen, vindt ieder feilloos de 
weg naar het bisdom hem door de historie toegewezen. Merk
waardigerwijze zijn hier twee vrouwen de hoofdpersonen; en 

1) J. Douglas Bruce, The evolution of Arthurian romance from the beginnings 
down to the year 1300 (Göttingen 1928) I pp. 230-242, 386 ss., II pp. 129, 310 ss.; 
Bruders, i.e. 

2) Mâle, XJIe siècle, pp. 187-227. 
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ondanks het talrijke gezelschap blijven zij dit ook, vooral door 
de wonderen die ze verrichten. Martha overwint het monster 
Tharascurus, een rechtstreekse afstammeling van Leviathan uit 
het boek Job. Maria Magdalena bekeert de hertog van Marseille; 
en als deze, op reis naar Jeruzalem om zich met een bezoek aan 
de Heilige Petrus te vereren, vrouw en kind verliest, weet 
Magdalena door bovenaardse tussenkomst hem weer met zijn 
dierbaren te verenigen, l) 

De bloeiende Rijnlanden waren uitstralingsgebied ge
weest bij de vroegste kerstening van Duitsland. Met zulk een 
oude, bijgevolg aanzienlijke stad als Trier, konden ze niet 
voorbijgezien zijn, zodra er van geloofsverbreiding sprake was. 
De Heilige Petrus zelf had zich dan ook het lot der nog heidense 
Rijnlanders aangetrokken. Vol droefheid had zijn oog naar het 
Avondland geschouwd en hij zond bisschop Eucharius, diaken 
Valerius en subdiaken Maternus naar Trier. Maternus stierf 
onderweg, lag zelfs veertig dagen begraven, maar werd door 
Petrus' staf weer ten leven gewekt. Het gebeurde, dat het heiden
volk dreigend tegenover hen stond, met stenen in de hand; doch 
Eucharius strekte zijn arm uit en géén beweging was hun meer 
mogelijk. Toen de heilige hen uit deze verlamming bevrijdde, 
lieten duizenden zich bereidwillig dopen. Maternus werd bis
schop van Trier én van Tongeren én van Keulen, en eens op 
een kerstnacht vierde hij de heilige Geheimen in alle drie zijn 
steden. Te Keulen zetelde hij, maar na zijn dood werd het 
lichaam in een stuurloos schip gelegd en dit dreef naar Trier, 
waar reeds Eucharius en Valerius begraven lagen. 

Sinds de negende eeuw was dit de voorstelling, waaronder 
Trierse schrijvers zich de bekering der Rijnlanden het liefst егт 
beeldden; streven naar aanzien en macht zal daaraan niet vreemd 
zijn geweest. 2) Soortgelijke legenden, die de oorsprong van een 
diocees terugvoerden tot in de christelijke Oudheid, werden ook 
in Italië uitgedacht. Naar Zwitserland had de Prins der Apostelen 
de Heilige Beatus gezonden. Sint Servaas, bisschop van Maas
tricht, was volgens Hendrik van Veldeke „van Marien kunne" 

!) L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule I (Paris 19072) p. 341 ss. 
2) Lexikon fÜT Theologie und Kirche VI (Freiburg i. Br. 1934) i. v. Matemus. 
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en men ontdekt hem op middeleeuwse uitbeeldingen der maag
schap onzer Lieve Vrouw. 

Men mene evenwel niet, dat deze verdichtsels over de 
eerste geloofsverkondigers ontbloeiden aan een sterke belang
stelling voor de verbreiding van het Christendom. Hoofdbedoe
ling was de verheerlijking van eigen volk, streek of stad. Ook 
om andere redenen raakte in de legenden het bekeringswerk 
op de achtergrond. Op het voorbeeld der oud-christelijke kunst 
werden de meeste Franse heiligen van vóór de zevende eeuw 
afgebeeld in gezelschap van een of ander monsterachtig beest. 
Dat was het helse heidendom, door hen verdreven, geketend 
of gedood. Deze symboliek ontging de middeleeuwer lang niet 
altijd, doch veelal werd het tafereel naar de onmiddellijke 
voorstelling opgevat, en de gebeurtenis verhaald als was het een 
hoge daad uit de heldendichten. De maagd, die zonder tussen
komst van Sint Joris aan de draak ten offer zou gevallen zijn, 
verbeeldde naar alle waarschijnlijkheid de provincie Cappadocië, 
door de heilige aan het heidendom ontrukt. De legende was 
echter zulk een treffende samenvatting van het ridderideaal, dat 
de oorspronkelijke betekenis in vergetelheid raakte. Evenmin 
wist men betreffende de eerste predikers in Frankrijk hun strijd 
tegen allerlei gedrochten steeds naar zijn ware zin te duiden. 

Bovendien werd de geloofsverkondiging in de legendarische 
voorstelling overwoekerd door de wonderwerken. Aanvankelijk 
gingen deze terug op de laatste woorden van het Evangelie vol
gens Sint Marcus: „Zij echter trokken uit en predikten overal, 
terwijl de Heer medewerkte en het woord bevestigde door de 
tekenen die er op volgden." Hieruit waren de apocriefe levens 
der Apostelen voortgewoekerd. Gaandeweg werden de wonderen 
echter losgemaakt uit het bekeringswerk; ze dienden nog slechts 
om de oude geloofsverkondigers aan te bevelen als schutspatroon 
en helper in alle nood, ofwel eenvoudig om de lezers, belust op 
vreemde voorvallen, een onderhoudend verhaal voor te schote
len. 1) Vanzelfsprekend boetten de mirakels daarbij zeer vaak hun 
waardigheid in. De talrijke legenden, deels vanouds overgeleverd. 

l) Cfr. H. Delehaye S.J., Les légendes hagiographiques (Bruxelles 1905) pp. 
72 s., 85. 
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anderdeels in de elfde eeuw aan de Franse geest nieuw ontspro
ten, getuigen van een levendige verering voor de twaalf Aposte
len. Doch deze oer-typen van alle Evangelie-predikers spelen de 
hoofdrol in vertellingen, die soms bedenkelijk neigen naar het 
karakter van een roman. De opzienbarende gebeurtenissen 
groeiden steeds aan en wanneer een paar honderd jaar later de 
Legenda Aurea het leven van de Heilige Thomas navertelt uit 
het Lectionarium der monniken, vormen zijn lotgevallen in 
Indie een boeiende mengeling van vroomheid en avonturen. 

Als bouwkundige wordt de Apostel naar het uiteinde der 
bekende wereld ontboden door Gondoforus, koning van het 
geheimzinnige Oosten. Onderweg doet hij een plaats aan, waar 
juist bruiloft wordt gevierd. Gastvrij nodigt men de vreemde
ling mede ten dis. Daar speelt en zingt een meisje uit Judea, dat 
hem weldra als een stamgenoot herkent en in het Hebreeuws 
een loflied aanheft op de éne ware God. Verrukt blijft Thomas 
ten hemel staren, alle spijs en drank vergetend. Waardoor de 
schenker zozeer in woede ontsteekt, dat hij de ondankbare gast 
in het gezicht slaat. Doch God laat zijn dienaar niet lang onge
wroken. Wanneer de heethoofd zich even verwijdert om water 
te putten, wordt hij door een leeuw gedood, en verscheurd door 
honden, die met zijn misdadige hand de feestzaal komen binnen
dragen. De genodigden zijn vol ontzag voor de geheimzinnige 
kracht, die van de onbekende uitgaat, en aandachtig luisteren 
zij naar het overtuigende woord van de Apostel. De bruiloft 
eindigt met het verzoek der jonggehuwden om het doopsel en 
met een gelofte, voortaan in onthouding te leven. 

In Gondoforus' hoofdstad aangekomen, verneemt de Apostel 
zijn opdracht. De koning ontvouwt hem het plan voor een nieuw 
paleis en zet alle schatkamers voor de bouwheer open, waarna 
hij zich voor enige tijd verwijdert naar een afgelegen gewest. 
Doch Sint Thomas houdt zich aan zijn taak als Evangelie-predi
ker en wint een deel der bevolking voor het Christendom. Bij 
zijn terugkomst is Gondoforus uitermate verbolgen; de ver
meende bouwkundige lijdt zware kerkerstraf, veroordeeld om 
levend te worden ontveld. Maar daags vóór de terechtstelling 
herrijst 's konings pasgestorven broer, om de vorst tot betere 
gedachten te brengen: „Mijn broeder, ik zag het paleis van goud, 
zilver en edelgesteente, door deze mehs gebouwd; het bevindt 
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zich in het paradijs, en als ge wilt, behoort het u." Ontroerd laat 
Gondoforus de Apostel komen, die de raadselachtige woorden 
verklaart: „Gelooft in Jezus Christus en laat u dopen, want sinds 
de aanvang der wereld zijn in de hemel ontelbare paleizen be
reid." 1) 

Door deze uitspraak wordt de symboliek weggeschoven, om 
de werkelijkheid te onthullen: de geloofsverkondiger Thomas. 
„Die hoog uit levend stenental zich tot de hemel toe verheft", 
zo zongen de monniken op Kerkwijding; zij zagen de Apostel 
een geestelijke kerk optrekken, die slechts in de eeuwige glorie 
haar voltooiing vindt. Om de wondere schoonheid dezer symbo
liek verstillen een ogenblik onze bedenkingen tegen een ver
haal, dat daarop is gebouwd. Doch wat een opzienbarende avon
turen moeten we doorlopen om dit verheven uitzicht te berei-
kenl Het vermoeden bekruipt ons, dat vele middeleeuwse gees
ten aan de bonte lotgevallen zijn blijven hangen, zonder veel 
verder door te dringen. Vergeten we evenwel niet, dat hun 
begrip voor het zinnebeeldige, waarop voortdurend beroep werd 
gedaan, veel sterker was dan het onze. En zelfs het overdadig 
avontuurlijke bijmengsel draagt steeds het stempel der vaste, 
vanzelfsprekende geloofsovertuiging, die de zelfverzaking om
wille van het hoogste ideaal in kruistochten vermocht om te 
zetten. 

Was de terugblik der ridderromantiek sterk gekleurd door 
de verering voor een ver verleden, verzadigd van wonderen, de 
geesteshouding tegenover eigentijdse geloofsverbreiding werd 
doorgloeid van vurige strijdbaarheid. 

Kruisvaartstemming 

Terwijl de kruistochten in volle gang waren, werden de 
volken rond de Oostzee gekerstend. Dat hieraan krijgsmacht te 
pas kwam, verbaast ons niet al te zeer in deze eeuwen van christe
lijk wapengekletter. Reeds het Ludwigslied (881 of 882) had 
een veldslag tegen de heidense Noormannen bezongen in een 
geest, welke sterk overeenkwam met die der latere kruisvaar-

1) Mâle, ХПе siècle pp. 187-227; XUle siècle pp. 276 ss., 304 s. 
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ders. En bij de bekering der Saksen door Karel de Grote was 
het zwaard getrokken als een doorslaand overtuigingsmiddel. In 
eigen huis herbergde het Christendom oorlogszuchtige staats
macht, die met haar felle godsdienstige overtuiging niet zacht
zinnig was op het punt van uitbreiding. 

Doch vooral gevaar van buitenaf heeft de beleving van het 
Christendom in deze krijgshaftige houding gedrongen. De 
Apostelen hadden voor hun reizen gebruik kunnen maken van 
de Pax Romana met haar veilig verkeer over grote heirwegen 
en vrije zee. Wanneer later vredige kerstening de hulp ging 
aanvaarden van gewapende macht, werd dit goeddeels gerecht
vaardigd door de onveiligheid der vroege middeleeuwen. En als 
de stammen nu eenmaal niet rustig naast elkander leefden, 
sommige zelfs het heidendom als zinnebeeld hunner volks
macht hooghielden, is het dan te verwonderen dat ook een jong 
christenrijk naar de wapens greep? 

De drieste dreiging van de Islam heeft duidelijk de Christen
heid gedwongen, om beginsel en daad van de heilige oorlog 
met gelijke munt te vergelden. Werd Karel de Grote door Paus 
Hadrianus en door Alcuinus nog vermaand om geen geweld te 
gebruiken, na eeuwenlange rampspoedige invallen der Muzel
mannen riep de Kerk zelf haar gelovigen te wapen. En naar 
menselijke berekening dankt de Christenheid haar behoud slechts 
aan een vechtlustige ridderschap, die heldenmoed paarde aan 
vroom idealisme, l) Juist de nadruk op het godsdienstig karak
ter der bloedige botsing is een der meest opvallende trekken 
in de oud-franse heldendichten. Deze Chansons de geste, hoewel 
een strijd van vroeger eeuwen bezingend, die niet altijd tegen 
Saracenen was gericht, werden veel voorgedragen vanaf het einde 
der elfde, dóór heel de twaalfde tot in de dertiende eeuw, welke 
tijd treffend de grote kruistochten omspant. Zulke heldendichten 
hielden de heilige strijdlust gespannen in de harten van baron
nen, die zich door hoogbezielde monniken lieten winnen voor 
krijgswerk niet alleen, maar ook voor geestelijke ridderorden. 2) 
De dichtkunst die met deze stemming samenklonk, moest wel 
van sterk godsdienstig gehalte zijn; we worden zelfs niet teleur-

i) L. Gautier, La Chevalerie (Paris 1883) p. 72. 
2) J. Bédier, Les légendes épiques 1U (Paris 19212) pp. 202 s., 366-385. 
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gesteld, wanneer we er een kern van christelijke verbreidings-
drang gaan zoeken, al kunnen we de kostbare pit slechts onder 
ruwe bolster bereiken. 

Waar we het eerst op stoten is felle haat; christen en heiden 
staan tegenover elkaar in onverzoenlijke tweespalt, die in allerlei 
wendingen opduikt en zich telkens hoofdzakelijk als geloofs-
tegenstelling bevestigt. Is voor het bewustzijn van het christen
volk dier tijden de wereld ongenaakbaar verdeeld in gelovig en 
ongelovig, dan hebben stellig de Chansons de geste meegewerkt 
om de scheidingslijn zo diep te kerven. De vijanden, naar de 
epische voorstelling, overladen onze God met de grofste hoon; 
vergeefs verwacht men hulp van de Drie-ene, wanneer het hei
dens zwaard zal treffen, zo snoeft de Saraceen. Het Geloof van 
de christen, zijn sacramenten. Mis en gebeden smaadt hij als 
waardeloos; engelen en heiligen verdienen slechts verachting. 
Om het Christendom in het hart te treffen, moet op het altaar 
van Sint Petrus te Rome, en ook op dat van Sint Denis, de 
heidengod verheven worden; te Sint Denis of te Parijs wil hij 
zijn koning zien tronen; en de Paus moet worden vermoord. 
Even felle smaad stort de christenstrijder uit over het heiden
dom. De idolen dienen verbrijzeld en door de drek gehaald; 
ze zijn juist evenveel waard als het metaal, dat er aan gebruikt 
is. Ze kunnen niet in de schaduw staan bij Christus. En tegen
over het Saraceens gepoch, dat hun goden de wereld zouden 
beheersen, roemt de christen zijn God als de enig machtige hel
per in de strijd, redder in de nood, de wonderdoener, tegen Wie 
geen heidengod iets vermag. Nog vandaag zult ge zien, zo roept 
hij uit, welke God de ware is: Mohammed of Jezus. En in het 
land van ongeloof zelf zullen Missen gelezen worden. 1) Op deze 
oud-testamentische geloofstegenstelling tiert aan beide zijden de 
grimmigste haat. De heiden is er slechts op uit, om in het 
christenland te moorden en te branden, steden te slechten en 
kerken te schenden. Maar ook de christen trekt op, om alles 

i) Elie de saint Gille v. 2697 ». De gegevens over de Chansons de geste ont
lenen we vooral aan de uitvoerige studie van C. J. Merk, Anschauungen über die 
Lehre und das Leben der Kirche im altjraniösisehen Heldenepos in Zeitschrift 
für romanische Philologie, Beihefte; XLI. Heft (Halle a. S. 1914). We zullen zijn 
bewijsplaatsen alleen aanhalen, wanneer ze meer onmiddellijk ons onderwerp 
betreffen. 
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wat heidens heet, met de grond gelijk te maken en geen lans-
breed wijkt hij terug. Zijn strijden is God dienen; als loon wacht 
hem 's Heren liefde, de martelkroon, de hemel. Ook de heide
nen van hun kant treden op in het belang van hun godsdienst. 
Maar het epos laat geen ogenblik twijfel, dat alleen de christen 
in zijn recht is, wanneer hij uit liefde tot God met vooruitzicht 
op eeuwige beloning wil strijden en sterven: om alle heidense 
smaad te wreken, Gods Heilige Naam te verheffen, het Christen
dom te verheerlijken en te verbreiden, ,de wet Gods' het heiden-
land binnen te voeren. Guarder, lever, essaucer, acroistre la 
loi dieu, la s. église 1); deze geloof spropaganda met het zwaard 
zag de epische held als zijn hoogste levenstaak. 2) In wezen was 
de strijd verdediging door de aanval, maar van zelfbehoud slaat 
de doelstelling herhaaldelijk uit tot geloofsverbreiding: 

. . . crestienté faisoient avancier 
Et Sarrasins confondre et essillier. 3) 

Soms wordt een heiden gunstig voorgesteld. Maar er gaat niets 
boven het Christendom, dat hem ontbreekt. Dit deerlijk gemis 
in zulk een voortreffelijk man betreurt men zeer: eerst als chris
ten zou hij de ridderlijkste held, de volmaaktste mens zijn. Een 
heidense schone behoeft slechts het Geloof ter voltooiing harer 
weergaloze eigenschappen. 4) En zo komt men er een enkele 

1) Jean Bodels Sachsenlied, w . 262, 4728; La prise de Cordres et de Sebille, 
v. 2815; Gaufrey, w . 21, 250, 1658; Масаіте, ν. 12s.; Otinel, v. 1482; Les enfances 
Орет par Adenés li Rois, v. 4974; Li Romans de Garin le Loherain, ν. 19; 
Montage Guillaume, v. 6007; La Chevalerie Ogier de Danemarche, par Raim-
bert de Paris, w . 10635 9., 11074, 11127; Le Roman d'Aubery le Bourgoing, 130, 
v. 20 ss.; 131, ν. 9; Galïens li Restores, 179, v. 44; 226, ν .38; Aliscans, v. 631 en 
nog 3 maal; Le Roman de Girard de Viane par Bertrand de Ват-sur-Aube, 154, 
v. 22; Anseïs von Karthago, ν. 8869; Li romans de Berte as grans pies par Adenés 
li Rois, 190, v. 7; Doon de Maience, v. 6440 s. en nog vele malen. 

2) Les enfances Ogier... w . 9ss.( 521 ss., 896ss., 5750ss.; La chanson de 
Roland, v. 3367; Huon de Bordeaux, v. 4615; Doon de Maience, w . 7372, 10481 е.; 
La chevalerie Ogier, v. 10635 en nog vele malen; Aymerie de Narbonne, v. 65 ss.; 
Li Covenans Vivien, v. 1330 ss. 

3) In Giran de Viane, bij Gautier, o.e., p . 71. 
•*) Les enfances Ogier... v. 1734 s.: 

Se il creist en Dieu le creatour, 
Karabues fust bom de ties grant valour. 

Joudains de Blaivies, v. 1944 s.: 
Se il creist en deu de maiestez 
N'eust tel home en la crestiente. 
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keer toe, aan de naam van een ongelovige uitdrukkelijk toe te 
voegen: God moge hem bekeren, i) Zelfs van een hele groep heet 
het: als ze in de Gekruisigde geloofden, had men nooit schoner 
volk gezien. 2) 

In de levensopvatting dezer epen was het doopsel van aller
eerst belang. 3) Daarin lag immers het diepste onderscheid tus
sen christen en ongelovige; door het doopsel ook werd de kloof 
tussen hen gedempt. Daarnaar wordt aanstonds gevraagd bij 
ontmoeting met een onbekende. 4) Voor medelijden met een 
vreemdeling is eerst plaats, nadat zijn Geloof gebleken is. De 
speelman bij wie de arme Huon terecht komt, vraagt: in welke 
God gelooft ge? En pas na een gunstig antwoord wordt hij met 
zijn lot begaan. 5) Ook maatschappelijk was deze zaak van groot 
gewicht: een ongedoopte mocht in een christenhuis geen belang
rijke diensten waarnemen, hij kon geen ridder worden, noch 
huwen met een christin. De dood van een heiden wordt slechts 
betreurd, ingeval men daardoor verhinderd wordt, hem door 
het doopsel aan de macht van de duivel te ontrukken 6) Krijgs
gevangenen worden voor de harde keuze gesteld: het doopsel of 
de dood. Meermalen toont de heiden dan een even grote stand
vastigheid als de christenhelden, die, voor dezelfde hachelijkheid 
geplaatst, bijna zonder uitzondering krachtig en hooghartig ver
klaren, zich liever te laten verbranden of in stukken snijden, 
dan zich van hun God te laten scheiden. Veel vaker echter valt 

Les enfances Ogier... v. 2108 s.: 
C'est grans meschies k'en cors si soufisant 
Coume cis a n'a euer en Dieu créant. 

Foulque de Candie van Herbert le duc de Dammartin Ι, ν. 1571: 
Assez fu gente s'ele fut baptiziee. 

Zulke wendingen ook in Chanson de Roland (w. 3164, 899, 1448, 19) en tal van 
andere epen. 

i) Gui de Bourgogne, v. 2778: que Diex puist convertir. 
2) Li Romans de Garin le Loherain Ι, ν. 100 s.: 

Se Dieu creussent qui en la crois fu mis. 
Plus bêle gent onques nus bons ne vit. 

3) Merk, o.e., p. 103 ss. 
*) Raoul de Cambrai, w . 8052, 8063 ss.; Maugis d'Aigremont, v. 9490; Aliscans, 

ν. 4118 s.; cfr. Huon de Bordeaux, v. 2940. 
B) Huon de Bordeaux, v. 7160 ss. 
β) La prise d'Orange, v. 1545 ss.; Les enfances Ogier, v. 40GG ss.; La скехчііегіе 

Ogier, v. 11793. 
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het besluit om christen te worden de heiden niet moeilijk; hij 
voelt veeleer verlangen dan bezwaar, vooral wanneer er voor
deel mee te behalen is: vergeving, het leven of een huwelijk met 
een christenmaagd. Ook uit innerlijke drang en vrije wil laat 
het epos zijn bekering wel voortkomen, en er blijkt hoe menig 
ongelovige goed christen is geworden. 

Steeds juichte men, wanneer een heiden tot het doopsel 
kwam, l) zelfs als hij ertoe gedwongen was. Schonk men hem 
niet het hoogste goed? Dopen was immers „doner crestienté". 2) 
Ook de rechte gesteltenis meende men te kunnen schenken: 
„donner creance et baptestire". 3) De vraag: 

. . . veus tu reçoivre creance voirement 
foi et humble et saint bautisement 

was trouwens een naklank van het doopritueel. 4) Meermalen 
vierde zich de bekeringszucht triomfantelijk uit. In Chanson de 
Roland (v. 3671) worden over de honderdduizend heidenen 
gedoopt; in Gui de Nanteuil (v. 3000) een ridder met zijn ge
volg, benevens nog een dertigduizend man; in Gui de Bour
gogne (vv. 3014, 3059, 3439) op één plaats vijftienduizend en 
elders meer dan honderdduizend; in Huon de Bordeaux (v. 6695) 
slechts tweeduizend; in Gaufrey (v. 10281) een heel volk; in 
Aiol et Mirabel (v. 10142) een half volk; in de anglo-norman-
dische Boeve de Haumtone (v. 3352) een hele stad. Als in Huon 
de Bordeaux (v. 4576 ss.) voor de veldslag wordt omgeroepen, 
dat aan al wie zich bekeert, geen kwaad zal geschieden, heet het: 
„Plus de .Vc. s'en sont en fons leve". In Aye d'Avignon (v. 
4097 s.) laat Ganor na eigen bekering ook al zijn baronnen 
dopen. 

En hiermee is de epische doopkracht nog lang niet uitgeput, 
maar wel dikwijls die van de priester. In grote getale worden 
dan ook bisschoppen en geestelijken ontboden voor de massale 
doopplechtigheden. De Chevalerie Ogier de Danemarche (v. 
13005) zet dertig bisschoppen aan het werk; in Prise de Pampe-

i) Сш' de Bourgogne, v. 3029; Boeve de Haumtone, v. 1912 ss.; Aliscans, v. 
7277 ss.; La prise de Pampelune, w . 2313 ss., 2350 ss. 

2) Le Roman d'Aquin, v. 2965. 
3) Gui de Bourgogne, ν. 3056; Doon de Maience, v. 6206. 
4) Gui de Bourgogne, v. 3433 s. 
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lune (v. 5380) dopen Turpin en een talrijke clerus; in Maugis 
d'Aigremont (v. 9583) slechts twee bisschoppen, maar in Boeve 
de Haumtone (v. 3680) weer een hele groep en hier wordt er 
bij vermeld, dat niet minder dan negen maanden lang gedoopt 
werd. 

De grootste krijgstrofee blijkt een massadoop te zijn. Het is 
dan ook niet te verwonderen, dat een kenner in zijn overzicht 
van deze epische wereld de drang naar geloofsverbreiding op 
de voorgrond plaatst, l) Het rijk der Franken heeft, in deze voor
stelling, van de goddelijke Voorzienigheid een bijzondere op
dracht ontvangen: als moederland van de christelijke godsdienst 
moet het die handhaven en verspreiden. Karel de Grote, zich 
bewust van deze plicht, is een werktuig in Gods hand. Een man 
van Frankische stam is 's Heren gunsteling; sterk en blijmoedig 
in het Geloof, leeft hij uit de overtuiging, dat alleen zijn gods
dienst heilszekerheid biedt en dat achter ieder mens, achter ieder 
volk een wereld-omspannende taak oprijst, die hij moet helpen 
vervullen. Daarvan doordrongen, springt hij te wapen en trekt 
hij uit op bloedige zendingstocht onder de leuze: geloof in God, 
Maria's Zoon, en voor eeuwig zal uw ziel behouden zijnl 2) in 
de bekeringsstrijd op leven en dood ziet hij zijn levensideaal. 
En het is karakteristiek voor heel het epos en de epische tijd, 
dat daarin trotse kracht en godsdienstige bezieling ten nauwste 
samengaan. 

In hoeverre dit beeld een getrouwe weerspiegeling is van wat 
er in de middeleeuwse christenheid werkelijk leefde, is een vraag 
die door de geschiedschrijvers dient beantwoord. Stellig was de 
dichterlijke voorstelling een stuk naar het ideaal opgeschoven; 
de markgraven worden in de Doon de Maience (v. 11421 ss.) tot 
vazallenzonen, die bij Karel de Grote als erfgebied om heiden-
land vragen, waar het christelijk Geloof nog nooit doorgedron
gen is, juist om het daar te brengen. Volgens het epos was hun 
taak geloofsverbreiding, terwijl Karel die grensgewesten voor
namelijk had bedoeld als bolwerk ter beveiliging, doch ook wel 

i) Merk, o.e., p. 311». 
2) Foulque de Candie, v. 8528 s.: 

. . . crois en Deu lo fil s. Marie: 
T'ame en ert sauve et a toz jorz garie. 

Cfr. Gui de Bourgogne, v. 433 s. 
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als steun der christenen, die onder Moorse heerschappij leefden. 
De dichterlijke geest dwaalde niet al te ver van de werkelijkheid 
af. Werd die verbeelding ook niet gevoed door de gang van 
gedachten en zaken in eigen tijd? In ieder geval hebben de tal
rijke epische scheppingen op hun eigen manier het streven naar 
geloofsverbreiding levend gehouden en, waar nodig, gepropa
geerd. Deze positieve doelstelling werkte immers veel bezielen-
der dan een louter verdedigende. De zo juist vermelde Doon 
de Maience was te boek gesteld: 

Pour exemple donner à la gent non sachance, 
Que chascun preist euer et bien ferme creance. 1) 

De dichters, hier met de ruime benaming .clercs' aangeduid, 
waren veelal leken. Maar wanneer in de heldendichten het Ge
loof er somtijds al te opzettelijk wordt bijgehaald, en wanneer 
de godsdienstige invloed ervan op het volk geen twijfel lijdt, 2) 
dan zijn we geneigd enigerlei verband te zien met de geeste
lijke schrijvers, die vooral in de eerste tijd der kruistochten er 
op uit waren, de ideale zijde van de strijd in het licht te stellen. 

De zware dreiging van de Islam heeft het streven naar geloofs
verbreiding niet verlamd. De veroveringsdrang, door de verdruk
king juist gewekt, was in zijn diepste grond godsdienstig. Maar 
vanwege zijn krijgshaftige verschijningsvorm weigert ons gemoed 
ze met de naam apostolaat te eren; dit woord herinnert ons te 
zeer aan de eerste volgelingen van het Lam Gods, die alleen 
hun eigen bloed vergoten voor de bekering der wereld. Ook 
onder missiegeest verstaan we iets anders dan wordt uitgedrukt 
in de strijdkreet: „Tant com vivons, alons païens ferir!" 3) Door 
omstandigheden gedwongen, is de Christenheid verdwaald op het 
oorlogspad, en de geloofsverbreider willen we slechts met tegen
zin herkennen onder een wapenrusting, welke weinig gemeen 
heeft met die van de heidenapostel Paulus. 

Spanje had eigen Cantares de gesta, waarin de verovering 
van een stad bekroond werd door de vestiging van een nieuwe 

i) v. 20 s.; cfr. Les enfances Ogxer, v. 8216 ss. 
2) Merk. o.e., p. 312. 
3) Aliscans, ν. 162. 
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bisschop, tot grote vreugde der gehele ChristenheidД) Maar het is 
de oud-franse epiek, die met haar godsdienstige veroveringsdrang 
de Europese litteratuur eeuwenlang heeft beïnvloed. Door de 
Duitse gebieden en de Italiaanse werd ze overgenomen, en bij 
ons vinden we ze naar letter en geest herhaaldelijk terug, nog 
in de volksboeken der zestiende eeuw. „Gods passie so heerlick 
wreken" is daar nog de drijfveer tot verre tochten, en in de 
Schoone historie van Margareta van Limburgh vechten de 
christenen tegen de Turken: „tot prys en eer synes Heiligen 
Naams en voortplantinge van het kersten gelove" (Cap. XXXV). 
Door allerlei bijmengsel raakte dit hoge ideaal in de latere be
werkingen vaak op de achtergrond, maar de eerste navolgingen 
geven de epische stof door met dezelfde godsdienstige verove
ringsdrang, die in de Franse originelen gloeide. Toen omstreeks 
1130 Pfaffe Konrad de Chanson de Roland in het Duits ver
taalde, verhevigde hij zelfs de tegenstelling tussen heidenen en 
christenen, de bekeringsdrift versterkte hij en, geheel vervuld 
van het christelijk ridderideaal, vierde hij in een nawoord zijn 
vorstelijke beschermheer als heidenbekeerder, vermoedelijk zon
der daarvoor reële ondergrond te hebben. 2) Misschien staan we 
hier voor eenzelfde geval als dat van bisschop Pilgrim van 
Passau ( ± 991), van wie men verondersteld heeft, dat hij het 
eerst de Nibelungen-Nôt dichtte, bedoeld als een captatio bene-
volentiae om het hof van Gran te bewegen tot godsdienstige 
verovering in Hongarije 3). Zo wilde Pfaffe Konrad door zijn 
loftuiting wellicht hertog Heinrich aansporen, om te worden wat 
hij nog niet was. 

Want juist in deze tijd werden ook tegen de heidenen in 
Noord-Oost Europa kruistochten ondernomen; met tegenzin 
moeten de geschiedschrijvers der missie ons het onverkwikkelijk 
relaas geven van deze gewelddadige kerstening. 4) Maar we 

1) Cantar de mio Cid, ed. R. Menéndez Fidai, vol. UI (Madrid 1946), ν. 1287 ss.: 
Dios, qué alegre era tod cristianismo (v. 1305) 
Que en tierras de Valencia señor avie obispo. 

2) H. Naumann in Festgabe Ehrismann (Berlin 1925) p. 85 ss. 
3) P. Rosmann in Benediktinische Monatschrift 14 (Beuron 1932) p. 153 over 

Schröfl, Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen-Not (München, Selbst
verlag 1932). 

*) £. de Moreau S.J., in Descamps, Hist., p. 261 ss.: „En ces temps de croisades, 
papes, rois et peuples trouvent tout naturel de soumettre par les armes des païens 
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mogen niet oordelen zonder voldoende kennis der omstandig
heden. Het moet ons tot voorzichtigheid stemmen, dat een 
Heilige Bernardus bereid was de kruistocht tegen de Wenden 
te preken. Voorts bedenken we, dat zovele ware geloofsboden 
onder bescherming dezer gewapende ondernemingen het werk 
des vredes verrichtten en daarbij het leven lieten, uit liefde tot 
God en hun heidense vervolgers, i) Hun taak en die der overige 
christenen waren voor het middeleeuws bewustzijn scherp ge
scheiden. Volgens Joinville zou Lodewijk de Heilige priesters 
aan de universiteit hebben willen opleiden voor de geestelijke 
strijd, terwijl een leek, wanneer het Geloof in zijn bijzijn werd 
aangerand, niets anders te doen had, dan het zwaard te trekken 
om dit desnoods tot het gevest in de buik van de tegenstander 
te doen verdwijnen. 2) 

De bekeringsveldtochten tegen de heidenen van Noord-Oost 
Europa worden maar al te begrijpelijk, wanneer we ze bezien 
vanuit de toenmalige litteratuur. De gelijktijdige Frans-Duitse 
epiek maakt hoegenaamd geen onderscheid tussen Saracenen en 
andere ongelovigen. De Muzelmannen schijnen het christelijk 
bewustzijn dermate te hebben vervuld, dat men in hen alle onge
loof samengetrokken zag. Alleen de verspreide Joden bleef men 
apart benoemen, maar overigens werd Saraceen de gebruikelijke 
naam voor elke niet-christen, zodat hij willekeurig verwisseld 
kon worden met de term heiden. De Saracenen, tegen wie men 
in Aubri de Borgengoen strijdt, zijn de Friezen in Vlaanderen 
en de Russen in Beieren. Al wat de Christenheid omringt, deelt 
in de benaming der Muzelmannen; zo goed als dezen, mogen 
alle heidenen gewapenderhand worden aangepakt. De plaats doet 
er niet toe, evenmin de tijd. De onderdanen van de Romeinse 

obstinés et qui témoignent souvent d'une barbarie inouïe à l'égard des chrétiens. 
Mais la méthode de la 'guerre sainte' présente au point de vue de l'évangélisation 
un plus grand désavantage encore que les guerres politico-religieuses de Charle
magne. Toujours prêchées par l'Église, souvent dirigées par des ecclésiastiques, 
recevant des Ordres militaires une partie au moins de leurs contingents, elles 
doivent rendre odieux à des païens la religion chrétienne et ses missionnaires. 
L'histoire montre, hélasl qu'il en fût ainsi." Cfr. Schmidlin, Gesch., pp. 107—177. 

1) J. Schmidlin, Katholische Weltmission und deutsche Kultur (Freiburg i. Br. 
1925) p. 5. 

2) Histoire de Saint Louis, Ch. X, par. 53: „Il doit donner de l'espée parmi le 
ventre dedens, tant comme elle y peut entrer"; bij Cd. Busken Huet, Het Land 
van Rembrand (Haarlem 18862), I, p. 148. 
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keizer Dacianus worden als Saracenen gedacht en reeds jason 
had met Saracenen te kampen. De Hunnen op hun beurt zijn 
Saracenen in de ridderlijke epiek, en een veldtocht tegen hen 
krijgt kruistocht-allures. De simplistische verwarring blijkt ook 
uit de bonte godenwereld van allerlei herkomst, die de vijanden 
wordt toegedicht. Daarin huizen broederlijk naast elkaar: 
Mohammed, Tervagant en verdere aanhang; Jupiter, Apollo, 
Hercules en zelfs Plato; Pilatus en Pharao; tenslotte de ge
duchte duivel-goden Belial, Baratron, Burgibuz en trawanten. 
Deze afgodische broederschap en de vereenzelviging van alle 
heidendom houden stand van het Chanson de Roland over 
Wolfram von Eschenbach en zijn school tot lang daarna, l) Nog 
in het Spel vanden heiligen Sacramente, door rederijkers op het 
laatst der vijftiende eeuw jaarlijks te Breda vertoond, roepen 
de Saracenen van Pruisen dapper als strijdkreet: „Mamet, 
Mametl", als hadden zij de Sahara onder de voeten. 2) 

Dat de vijanden van Jason, zelf een heiden, ook Saracenen 
worden, verraadt dat deze benaming niet altijd meer een gods
dienstige tegenstelling inhield, maar voor alle verachtelijke 
wezens gold. Deze verwerpelijkheid delen de heidenen weer met 
de Muzelmannen, zoals ze in de strijdlitteratuur waren beschre
ven. Was van de klassieken het veelgodendom op hen overgedra
gen, als kinderen des duivels hadden ze bijna allen een afschuwe
lijke wildheid en woestheid geërfd, wanstaltig van lichaam, 
verdorven van inborst. Ook deze voorstelling moet de christelijke 
geest in de ontplooiing van een liefdevolle uitbreidingsdrang 
hebben gefnuikt, evenals het natuurgevoel zich niet vrij ont
wikkelen kon, zolang het landschap, gevuld met onbegaanbare 
bergen en ondoordringbare bossen, met beren en wolven en 
rovers, veeleer griezelen deed. 

De verachting voor de verdorven heiden loopt door het middel
eeuwse geestesleven als de meest tekenende lijn, die alleen 
plaatselijk en tijdelijk een weinig kan vervagen voor gunstiger 
stemming. Ze komt uit de kerkelijke litteratuur der kerstenings-
periode, toen het Christendom aanzien moest werven ten koste 

i) Naumann, I.e., p. 83 s. 
2) Tspel vanden heiligen Sacramente van der Nyeuwer Vaert, v. 622».; rfr. 

vv. 601, 663. 
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van het ongeloof, l) Eeuwenlange invloed van de Augustijnse 
theologie met haar strenge begrippen over 's mensen gevallen 
natuur heeft deze lijn waarschijnlijk zwaarder gegroefd. Van niet 
te onderschatten belang is ook het beperkte wereldbeeld van de 
middeleeuwer. Zijn uitzicht strekte lang niet zo ver als de tegen
woordige wereld- en volkenkennis, om de eenvoudige reden dat 
onmetelijke gebieden nog niet ontdekt of verkend waren. Af
gezien van de botsing met de mohammedanen, genoot de middel
eeuwse samenleving een beslotenheid, die er wel toe bijgedragen 
heeft, dat men in de uitbeelding van wat ver weg of lang geleden 
was, alles naar eigen aanschouwingservaring trok. Hierdoor ook 
waande men het overgrote deel der aarde bestreken door 
.kerstenrike', waarvan .heidenesse' niet veel meer dan een rand
gebied zou vormen. Vanwege deze korte gezichtseinders waren 
Thomas van Aquino en zijn tijdgenoten, evenals in zijn dagen 
de Apostel Paulus, veel gereder overtuigd, dat de Blijde Bood
schap door vrijwel de gehele bewoonde wereld had weerklon
ken: „In omnem terram exivit sonus eorum" (Rom. X, 18). Ach
ter de mohammedaanse gebieden vermoedde men overigens de 
Christenheid, door de Apostel Thomas gesticht. In Pape Jan's 
land, waarvan de legenden telkens gewaagden, was het Geloof 
niet onbekend; volgens Wolfram von Eschenbach's Parzival zou 
Priester Joannes de zoon zijn van een Graaljonkvrouw, die met 
de heiden Feirefiz, door haarzelf bekeerd, was gehuwd en naar 
Indie getogen. 2) En toen men in de dertiende eeuw diep door
drong in het Mongolenrijk, bleken de Nestorianen daar reeds 
aanwezig. 

Door deze overtuiging was de middeleeuwer veel minder ge
neigd bij de heidenen goede trouw te veronderstellen. Wanneer 
men ongeloof maar voetstoots als zondig brandmerkte, lag dit 
niet alleen aan eigen felle overtuiging, aan het zwart-wit van 
de tijdgeest en de steile gedachtegang van onontwikkelde men
sen. Zij zagen weinig reden tot verontschuldiging; haast iedere 
aardbewoner had volgens hen op een of andere manier een 
galm van het Evangelie gehoord of kunnen horen. Tot aan de 
grote ontdekkingen overheerst de opvatting, dat het ongeloof 

i) Naumann, I.e. 
2) R. Lefèvre, La leggenda del Prete Gianni; Divagazioni di poeti e di eruditi 

in Annali Lateranensi, voi. Vili (Città del Vaticano 1944) pp. 9—89. 
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van de heiden zondig is 1) en hem in een poel van verdorven
heid stort. In het Spel vanden Sacramente heet het: 

IJ vuil heiden, lelicke tijranden. 
Stomme beesten, stunckende prijen. 
Die Jhesum en kendt noch Marien, 
Des ghij alle zijt des duvels kijnderen. *) 

Zichzelf durfden de christenen voor hun God ook te vernederen 
als: „wormen vol stinckender sonden" 3) maar tegenover de 
ongelovigen voelde men een volstrekte zedelijke meerderwaar
digheid. 

. . . die heyden ende die honde 
kavelen evenveel die zonde 

Aldus smaalde Dire Potter. 4) 
Deze minachting voor de heiden was nog dezelfde als die 

tijdens de kruistochten, versterkt en verbreid door de chansons 
de geste, waar verweg de meeste Saracenen vaten van verdorven
heid zijn en al hun gesneuvelden regelrecht ten prooi vallen aan 
de duivel. 

In beschaving stonden de omringende heidenvolken lager dan 
de christengemeenschap. Alleen de mohammedanen stonden 
aanvankelijk hoger, maar voor de ongeletterde was de ontmoe
ting, die het meest heugde, een bloedig treffen op het slagveld. 
Eeuwenlang heeft het ongelovige Oosten geheel Europa bezig
gehouden en het is niet te verwonderen, dat de oorlogsstemming 
voorlopig de christelijke liefde overschaduwde. 

Terecht kan men de vraag stellen, of niet een felle kruistocht-
prediking het verantwoordelijkheidsgevoel voor het heil der 
heidenen geheel verdoofde. Het hoge ideaal der geloofsverbrei-
ding, dat de Franse heldendichten als uiteindelijk doelwit stel
den, weerhoudt reeds een gerede beaming. Bovendien zal het 
gevaar voor louter haatstokerij niet groot geweest zijn, wanneer 
de werving van strijders was toevertrouwd aan iemand als de 
Heilige Bernardus. Deze hield in zijn De Consideratione aan 

1) L. H. Cornelissen O.P., Geloof zonder Prediking (Roermond 1946) pp. 5, 
48 s., 76, 81; L. Capéran, Le problème du salut des infidèles; Essai historique 
(Toulouse 19342) p. 220 ss. 

2) vv. 784—788; middelnederlands .kennen' betekent ook: erkennen. 
3) ibidem, v. 974. 
*) Minnen Loep I, v. 5113 s. 
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het Hoofd der Kerk een program voor, dat een vurige oproep 
behelsde om de verdoolde heidenen de weldaad van een vredige 
Evangelie-prediking niet te onthouden. Met edele vrijmoedigheid 
laat hij de Beschouwing vragen naar de redenen van die voor
gangers op Petrus' Stoel, welke aan het Woord Gods perken 
gesteld hebben, zolang er nog heidenen waren. Misschien wer
den zij gedreven door een noodzaak, die voor het nageslacht 
verborgen is gebleven. „Maar wij, welke verontschuldiging heb
ben wij om niets te doen? Krachtens welke verzekering, welke 
overtuiging verzuimen wijzelf, Christus aan te bieden aan hen, 
die Hem niet bezitten? Is het geen onrecht onzerzijds, de Waar
heid Gods zo terug te houden?" l) 

De Heilige Bernardus begon de kruistochtprediking op de 
heuvel nabij Vézelay. Boven de hoofdingang der kathedraal dezer 
stad zagen de gelovigen uitgebeeld, hoe alle volken der aarde 
geroepen waren om deel te hebben aan Christus' Verlossing. 
Naar het Schriftwoord: „Ik zal u de Geest van Mijn Vader zen
den", is het midden van het tympaan beheerst door de reuzen-
gestalte van de Heiland, van Wiens handen naar weerszijde 
stralenbundels neergolven op de Apostelen. En evenals de 
Byzantijnse mozaïeken het tafereel der Nederdaling van de 
Heilige Geest omgaven met de .stammen en talen', door de 
Apostelen bekeerd, zo ziet men hen rondom het tympaan van 
Vézelay in afzonderlijke vakken het Evangelie verkondigen. De 
vertegenwoordigers der verschillende volken zijn in druk gesprek 
over de Blijde Boodschap, tekenen ze vlijtig op, of staan versteld 
over wonderbare genezingen. Onder hen bevinden zich mensen 
met hondenkoppenl Door dergelijke misvormde wezens dacht 
zich de middeleeuwer verre, schemerachtige aardstreken bevolkt. 
Zo immers hadden de Grieken Ctesias ( ± 400 v. Chr.) en 
Megasthenes ( ± 300 v. Chr.), in alle ernst de bewoners van Indie 
beschreven. Toen het Christendom de eerste werken bracht, die 
als geschiedenis der gehele mensheid waren opgezet, was oude 
overlevering een welkome aanvulling, waar kennis tekort schoot. 
Van Isidoros van Sevilla, Rabanus Maurus, Photius en Solinus 
begint de wanstaltige stoet te trekken door encyclopaedische 

i) De Consideratione, 1. III. cap. I, 3. 4 (Mignc, Patr. lat., t. 182, col. 759 ss.); 
cfr. H. de Lubac, Le fondement théologique des missions (Paris 1946), p. 51, n. 2. 
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werken en romans i); en wie weet is een-of-ander der deelnemers 
naar de schilderijen van Jeroen Bosch afgedwaald. Het zijn men
sen zonder hoofd met de ogen in de borst, anderen hebben slechts 
één oog op het voorhoofd, weer anderen maar één voet, doch deze 
is zo groot, dat ze hem als zonnescherm boven zich uitspreiden 
om in de schaduw hun middagslaapje te genieten; sommigen heb
ben dierenkoppen. 2) 

Is het nu niet ontroerend, zelfs van deze wonderlijke mensen
familie vertegenwoordigers onder Christus' Heilswerk gesteld te 
zien boven de hoofdingang van een kathedraal uit de kruistoch
tentijd? Niet alleen aan de cynocephalen, mensen met honden
koppen, wordt hier het Evangelie gepreekt. Op de bovendrempel 
der deur, dus onder het tympaan, is de wonderlijke volkengalerij 
voortgezet. Daar zien we panotii, met oren zó groot, dat ze het 
bovenlichaam als een soort mantel omhullen. Pygmaeën laten 
zien hoe klein ze zijn, door een laddertje tegen een paard te 
zetten om in het zadel te klimmen. Ze zijn allen op weg naar 
de hoge Apostelfiguren Petrus en Paulus, de grootste geloofs
verkondigers, tevens symbool der Kerk, die alle volken in zich 
opneemt. Zelfs waar de mensheid was verworden tot aan de 
grenzen van het dierlijke, moest Christus' Verlossing doorwerken. 
Zo stelden de monniken de wereldzending van het Christendom 
aan de kerkgangers voor ogen in een grootse, liefdevol bewogen 
uitbeelding der Pinkstergebeurtenis. 3) Zo betuigde zich de ware 
geest van het Evangelie des vredes in een tijd van fel wapen
gekletter, toen Christus' plaatsbekleders moesten worden ver
maand, de kerstening der heidenvolken niet buiten hun be
moeiingen om te laten geschieden. 

i) Li Livres dou Tresor van Brunetto Latini (1220—"95) en Andrea de'Manga-
botti's volksroman Guérir» Meschino ( ± 1400; bij A. Baumgartner S.J., Geschichte 
der Weltliteratur VI, Freiburg i. Br. 1911, p. 218 ss.); Jacob van Maerlant (ISde 
eeuw), Ystory van Troyen (uitg. De Pauw—Gaillard, Gent 1889) vv. 28336—29345; 
idem. Der Naturen Bloeme (uitg. E. Verwijs, Leiden z.j.) Boek I, v. 288 ss.; Roman 
van Heinric en Margúete van Limborch (14de eeuw; uitg. Br. Robertus Meesters, 
Amsterdam-Antwerpen 1951) Boek Ш, w. 1045-1110. 

2) P. Charles S.J., Les dossiers de l'action missionnaire I (Louvain s.d.2) p. 48; 
Fr. Olbrechts, Vlaanderen zendt zijn zonen uit! (Leuven 1942) p. 26 ss.; Mâle, 
Xlle siècle, pp. 315—326. 

3) Mâle, Xlle siicle, pp. 326-332. 
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Hoofse Bekeringen 

Tegen het einde der twaalfde eeuw had de ridderschap 
zich al een goed eindweegs ontwikkeld van vechtadel tot cultuur-
stand. Na de vermoeienissen van de krijg ging men zich vermeien 
in hoffelijk gezelschapsleven, en met het afnemen der kruistocht
beweging moest de lust aan schone omgangsvormen stijgen. Het 
kruisvaart-ideaal smeult nog in de hoofse litteratuur, maar de 
godsdienstzin blijkt niet altijd sterk genoeg om voor onedel spel 
te behoeden. 

Gaarne verwijlt de riddergeest in de Britse romans met hun 
wonderlijke dooltochten. Ze waren ontsproten aan dezelfde Kel
tische zwerfdrift, welke zo vele Ierse geloofsboden de peregri-
natio propter Christum had doen ondernemen. In de litteratuur 
echter heeft deze drang naar het verre en vreemde de weg ter 
verbreiding van het Christendom uit zichzelf niet gevonden. Er 
werden in oude Keltische epen godsdienstige passages ingelast; 
de reis van Sint Brandaen is zelfs geheel christelijk, maar niet 
apostolisch, l) De queste der Graalridders, op zoek naar een 
hemels geheimenis, wordt een opvoedende tocht, die de jonker 
adel en verfijning bijbrengt, doch dikwijls verliest de verbeelding 
zich in een wilde vaart naar de wonderbaarlijkste avonturen. 
Een enkele maal echter ontwaren we een glimp van de bezieling 
der oud-franse heldendichten. Wanneer Walewein een vos ont
moet, die praten kan en een betoverd mens lijkt te zijn, vraagt 
hij hem terstond: 

Waerdi noit ghedaen kerstijn 
Of sidi noch een sarrasijn?2) 

Tenslotte blijkt de kruisvaartstemming de Britse stof geheel 
doorgloeid te hebben in de Franse proza-roman Perlesvaus. De 
held is er geloofsverbreider tot in de punt van zijn zwaard; en 
koning Artur met zijn ridders blaken van wedijver in het win
nen van zielen voor het Christendom. Dit is echter in deze 
fantastische litteratuur een uitzonderingsgeval, klaarblijkelijk een 
loot van vreemde stam. 3) 

i) Goyau, E.e.m. II, p. 24 ss.; Mâle, fin, p. 464 ss. 
2) Uitg. W. J. A. Jonckbloet (Leiden 1846) v. 5311 s. 
3) Douglas Bruce, o.e., II, pp. 18; 310 ss. 
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De Provençaalse minnedichters hadden de liefde als 
letterkundig motief in zwang gebracht. Waarschijnlijk was het 
oosterse erotiek, die door hen verchristelijkt werd, en verheven 
tot belangeloze dienst ener vrouwe. Aardse en hemelse liefde 
vloeide ineen; zo kon ze ook drijfveer worden in bekeringsver
halen der hoofse litteratuur. 

Merkwaardigerwijze was volgens de legenden der twaalfde 
eeuw door vrouwen het Christendom in Frankrijk gebracht. 
Mogelijk werkte hier een verre herinnering aan de voorname 
rol, die koninginnen steeds hadden vervuld bij de kerstening 
van Franken, Longobarden en Angelsaksen; een herinnering, die 
levend kon gehouden zijn, doordat het Christendom zich be
ijverde om voor de vrouw een achting te doen gelden, welke in 
de verering der Moedermaagd haar hoogste uitdrukking vond. 

Het vermoeden rijst dat de geloofsverbreiding in de litteratuur 
dier dagen geen onbelangrijke plaats heeft ingenomen, wanneer 
we zien hoe in de dertiende eeuw de oosterse liefdes-idylle 
Floris ende Blancefloer blij eindigt met de invoering van het 
Christendom in Spanje door prins Floris uit liefde voor zijn 
schone bruid. 

Omdat Blancefloer ooc kersten was, 
Gheliefde hem ende luste das. 
Dat hi wart kersten ende hem dopen dede 
Ende al tvolc van sinen lande mede.1) 

Deze verbuiging naar het bekeringsverhaal krijgt nog meer na
druk in het latere Italiaanse cantare, doch vooral in de Spaanse 
roman van 1512. Daar eist Blancefloer eerst de belofte zich te 
laten dopen, alvorens zij Floris terwille is; deze laat aan zijn 
ouders melden, dat zij het Christendom moeten omhelzen, anders 
zal hij na zijn terugkeer hun niet meer gehoorzaam kunnen 
zijn. 2) Doch ook in de noordelijke bewerkingen blijft de gods
dienstige wending de liefdesgeschiedenis besluiten. Nog de 
Amsterdamse uitgave van het volksboek in 1642 eindigt als van
zelfsprekend met de woorden: „Ende Floris door de begheerte van 
Blanchefleur maeckte allen het volk in zijnen lande christen." 3) 

i) Uitg. P. de Keyser (Antwerpen 1945) vv. 3952-'56. 
2) D. C. Hesseling. Floris en Blanchefleur in Zuid-Europa in De Gids (Amster

dam 1916, II) pp. 147-161. 
3) Uitg. G. J. Boekenoogen (Leiden 1903) p. 46. 
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Men denke hierbij niet te grif aan een bekering uit louter 
lust. Uiterlijke schoonheid was afglans van een edele geest. Ver
moedelijk werd ze soms ook opgevat als uitstraling van het doop
sel, dat in de christenziel blijft werken. De veelzinnigheid van 
het woord .gratie' speelde hier wellicht doorheen; het duidde 
op lichamelijke bevalligheid en tegelijk op hemelse genade. Even
eens vloeiden in ,wonder' de betekenissen tezamen van verbluf
fend wapenfeit en van de daad, die alleen door hogere macht 
verricht kon zijn. Zoals men streed in Gods kracht, zo was men 
bekoorlijk in Gods kracht. 

Wanneer men een heiden gunstig voorgesteld vindt, zal bij 
nader toezien zijn voortreffelijkheid in verschillende gevallen 
vermoedelijk toegeschreven moeten worden aan de invloed ener 
christen geliefde. De edele Feirefiz in Wolfram von Eschen-
bach's Parzival komt uitsluitend door minnedienst tot het Geloof 
der Graaljonkvrouw; en de liefde is mede drijfveer tot bekering 
voor Gyburc, terwijl Gahmuret zich van de schone Moorse af
wendt tot Herzeloyde, daar „des Taufes Segen besser Kraft hat 
als die Heidenschaft". Volgens Wolfram stelt het doopsel een 
christen zelfs in staat om heidens, dat is Arabisch schrift te ont
cijferen. 1) In de Esmoreit wordt, volgens een zeer waarschijn
lijke verklaring van dit abele spel, de held van heidense gruwel 
weerhouden door de verborgen kracht van de doop, die hij zich 
niet eens herinnert ontvangen te hebben. 2) Tot in de zeven
tiende eeuw treffen we sporen dezer opvatting aan. In het Spaans 
Heydinnetie van de gereformeerde Cats, een vertelling van 
Spaanse herkomst, weet Pretiose niet, dat zij als kind ten doop 
gehouden werd; en toch brengt zij, wanneer ze in een zigeuner
troep terecht komt, deze tot ordentelijke zeden. Zo stond in de 
Roman van Limborch de edele heidenkoning Demophon sinds 
lang onder invloed van de schone Ysione. Na zijn bekering huwt 
zij hem, waardoor een christin vrouwe van het heidenland wordt 
ter versterking van de Christenheid. 3) 

i) H. Naumann, Der wilde und der edle Heide; Versuch über die höfische Tole
ranz in Festgabe Ehrismann (Berlin—Leipzig 1925) pp. 80—100; Douglas Bruce, 
o.e., I, p. 316. 

2) B. H. Peteri in Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterhunde 44 
(Leiden 1946) pp. 3-28. 

3) В. VIII, v. 1122 s.; В. XII, v. 1283 ss. 
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De dichters gaan zelfs behagen scheppen in een bevallige 
mengeling van Geloof en min; de liefde die tot hoofsheid en 
Christendom opvoedt, wordt druk bezongen, i) Ontaarding kon 
niet uitblijven; de zwoele zinnelijkheid, die eronder broeide, 
ging het vuur der christelijke liefde vertroebelen. De Seghelijn 
van Jerusalem verhaalt, hoe in hete ontucht bekeringspogingen 
worden aangewend. 2) Het heeft weinig zin zulke buitensporig
heden te verklaren als christelijke geest, die de middeleeuwer 
tot in de zonde bijbleef. Evengoed kan men ze aanvoeren ten 
bewijze, dat de godsdienst dood rekwisiet was geworden in het 
romantisch spel der verbeelding. 

Lang niet altijd werd heidense adeldom onder de invloed 
gesteld der zedelijke kracht van het Christendom. In de hoog
schatting voor de Antieken ging men ook eigentijdse heidenen 
betrekken, als een ruiterlijke erkenning van hoedanigheden zelfs 
in de vijand. Sultan Saladin werd om zijn kwistige prachtlievend-
heid het legendarisch toonbeeld van ridderschap. Na Walther 
von der Vogelweide en Hartmann von Aue zullen Dante en 
Boccaccio hem nog verheerlijken. 3) Inschikkelijkheid jegens de 
ongelovige groeide tot bewondering, die soms uiterst ver ging. 

Toch beoordeelt men deze gevallen meer als spontane ont
sporingen van het dichterlijk gevoel. In het bewuste denken had 
zich geen godsdienstige onverschilligheid vastgezet. Het Christen
dom bleef gelden als het hoogste goed. Welbeschouwd voerde de 
verdraagzaamheid zelfs een stap dichter tot Evangelische liefde, 
daar men ook de heiden als „Gotes Handgetat", als door God 
geschapen, ging waarderen. 4) Wanneer bij de Spaanse dichters 
Gonzalo de Berceo en Alfonso el Sabio ongelovigen op wonder
bare wijze door Maria worden begunstigd, mag het ons niet ver
wonderen, dat in de hoofse epiek de edele heiden soms door 
Gods bijzondere tussenkomst voor eeuwige verwerping wordt 
behoed. Had niet Thomas van Aquino eenzelfde oplossing ge
geven voor het vraagstuk der kans op zaligheid voor ieder mens? 

Het is er verre van, dat de middeleeuwse Christenheid tegen-

1) Naumann, I.e. 
2) Uitg. J. Verdam (Leiden 1878) v. 4760 ss. 
8) Naumann, I.e.; Casini—Barbi, La Divina Comedia di Dante (Firenze 1727') 

Inferno, IV, v. 129, voetnoot. 
4) Naumann, I.e. 
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over het ongeloof slechts haat en verachting zou hebben gekend. 
Meermalen braken hier en daar stromingen door van vérgaande 
verdraagzaamheid. Doch de ongunst van de heiden hernam tel
kens de boventoon. Was volgens de berijmde Roman de Maho
met van Alexandre du Pont (13de eeuw) de profeet een rover, 
een bezetene. Le Livre de la loi du Sarrasin stelt hem in de 
volgende eeuw niet heiliger voor. Mohammed zou een kardinaal 
geweest zijn, die al zijn eerzuchtige hoop om Paus te worden zag 
vervliegen en uit wrok zich aan de duivel verkocht; maar hij 
werd niet op wonderbare wijze gered, zoals Theophilus. 1) 

Doch ook de hoofse epiek liet de heiden uiteindelijk te schand 
staan. De Roman van Limborch uit de veertiende eeuw, een 
mengeling van avontuurlijke dolingen, heilige strijd en galant 
spel, grijpt terug naar de geest der oud-franse epen, al behoor
den de kruistochten tot het verleden. Doch wat hier de indruk 
maakt van een teruggrijpen, is wel niets anders dan aansluiting 
bij een ononderbroken letterkundige overlevering. Nog steeds 
gaan de Saracenen als duivels te keer. Van de christen prinsen 
weet men geen kwaad, 2) maar ter verguizing van de heiden-
wereld, die tegen al deze braafheid samentrekt, zijn de afschuwe
lijkste misdaden nauwelijks lelijk genoeg. Onrustbarend is het 
aantal menseneters onder hen, en bij de uitoefening van 
dit bedrijf leggen sommigen een bedenkelijke voorkeur aan de 
dag voor hun bejaarde ouders. 3) Geen wonder dat, evenals in 
het Chanson de Roland, tijdens de gevechten de duivels op de 
loer liggen, om de sneuvelende heidenen bij kudden naar de hel 
te slepen. 4) Wanneer een christenstrijder de snoeverijen van zijn 
uitdager beu wordt, maakt hij er voor goed een eind aan met 
het zwaard, én met de woorden: „Nu over in der duvelen 
hantl" 5) Zo zal in het Spel vanden Sacramente de grootste ketel 
der hel nog te klein blijken om alle gevallen heidenen een laatste 
folterplaats te bieden, zodat er wel twintig aan de oren moeten 
hangen en aan het hengsel bijna een duizend. Gelijk een paar 
eeuwen vroeger, wordt de strijd in de Roman van Limborch 

i) P. Martino, L'Orient dans la НШтаЫте française (Paris 1906) p. 6 ss. 
2) В. Vili, w . 1045-1110. 
a) В. VIH, w . 813-1020. 
4) В. VI, w . 2322, 1215; В. V, w. 1590 ss., 1704. 
0) Uitg. L. Ph. С. van den Bergh (Leiden 1846) B. VII, ν. 638. 
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nog gezien als een geweldige krachtmeting van God tegen af
goden, in oud-testamentische geest. Na een nederlaag houden 
de heidenen zich aan hun gewoonte om de idolen tot straf af 
te ranselen. En de reus Polifemus, door de duivel zelf in het 
gevecht gebracht, moet ten laatste bekennen: 

. . . ware Mamet here. 
Dése scade ware ons niet geschiet, 
Maer hine heeft die macht niet 
Te striden jeghen haren (d.i. der christenen) god; 
Diene anebedet hi es sot.1) 

Al ontbreekt de massadoop, al dingt de vrouwelijke gratie met 
het krijgswonder naar de voorrang als bekeringsmiddel, toch 
bekeren zich nog drie heidenkoningen tot het Christendom, wijl 
door de nederlagen hun afgoden ijdel zijn gebleken. 2) Is de 
kruisvaartstemming hier ook overstroomd door hoofse liefde, en 
verdoold op avontuurlijk zoeken naar een verloren beminde, de 
geloofsverbreiding geheel vergeten kan de middeleeuwse geest 
niet. 

Wanneer onze aandacht nu nog een ogenblik de christe
lijke litteratuur verlaat, dan worden we verrast door een treffen
de overeenkomst van motieven in de oosterse verhalen. Aan 
mohammedaanse zijde waren de vertellingen van Duizend-en-één 
Nacht de gewone volkslectuur. De oudste, reeds te Bagdad op
genomen, behandelen de godsdienstig andersgezinden over het 
algemeen niet met haat of afgrijzen; slechts hier en daar zijn ze 
tegen de Perzische vuur-aanbidders gericht. Eerst met de Egyp
tische, ingevoegd tijdens of na de bloedige botsingen met Europa, 
worden ze fel tegen het Christendom. Niet zelden merkt de ver
baler met voldoening op, dat de zielen van gesneuvelde vijan
den terstond in het hellevuur worden gesleurd. De christen
strijders worden lichamelijk en zedelijk afschuwwekkend voor
gesteld; men scheldt ze uit voor satanstroep, afgodendienaars, 
drie-godenvereerders, christenhonden. Opmerkelijk is, ook aan 
deze zijde, de drang naar een ver verleden; reeds in de dagen 
van Abraham zou men uitdrukking gegeven hebben aan de ver
wachting, door belofte gewekt, van Mohammed's komst. 

i) Zelfde uitg. B. VIII, vv. 1258-'62; cfr. B. VII, ν. 1403 s.; В. XII, w. 835-839. 
2) Eerstgenoemde uitg., В. XII, vv. 1213s., 1257-59. 
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Ten tijde der kruistochten gaat men in Duizend-en-één Ñachi 
ook graag vertellen van christenen, die zich tot de Islam bekeren, 
meermaals door wonderen, vaak vanwege geweld of bedreiging. 
Er is weer sprake van bekeringen van hele groepen, doch meestal 
zijn het eenlingen, die overkomen, bij voorkeur hoog-adellijke 
jonkvrouwen als de Frankische koningsdochter en een prinses van 
Genua. Herhaaldelijk blijken christelijke schonen bij haar 
poging om een mohammedaan over te halen, niet standvastig 
in eigen godsdienst. In één geval wordt een christin door haar 
geloofsgenoten opzettelijk gebruikt, om een muzelman tot afval 
te brengen. De oosterse vrouw, genoodzaakt tot een streng terug
getrokken leven, speelt slechts zelden een rol in deze volkse, 
daarom echter niet minder felle polemiek. 1) Het heeft er enigs
zins de schijn van, dat in deze vertellingen van Duizend-en-één 
Nacht het fanatisme door de christelijke epiek is opgeroepen. 

Eerste Zuidelijke Gloed 

De tijd der kruistochten betekent in de geschiedenis van 
de christelijke geest een caesuur, die de voortzetting van de 
zuivere bekeringsijver dreigde te onderbreken. Toen evenwel de 
Heilige Lodewijk nog een laatste maal de ridderschap onder 
zich verenigde, was hij door Franciscanen aan het hof reeds lang 
bekend met hernieuwd apostolisch streven. En wanneer hij 
enkele ogenblikken vóór zijn dood aan een missionaris opdracht 
geeft om de stad Tunis tot het Christendom te bekeren, is dit 
een waardig einde van de laatste kruisvaart. 2) 

De dertiende eeuw opende een nieuw tijdperk in de kerstc-
ningsgeschiedenis. Het werd ingeleid door de geestelijke ver
nieuwing, die de twee grote bedelorden bewerkten. Beide stich
ters hadden de Evangelie-prediking aan de ongelovigen in hun 
program opgenomen. Sint Franciscus, voortgekomen uit de kruis
vaardersgeest, maar er boven uit gegroeid, had ze een plaats 
gegeven in de Regel zelf (1220). De Heilige Dominicus spoorde 
er toe aan in zijn brieven, en gelastte ze in een decreet van het 

i) J. Henninger S.V.D., Mohammedanische Polemik gegen das Christentum in 
1001 Nacht in NZM 2 (1946) pp. 289-304. 

2) G. Goyau, Saint Louis et l'idée de mission in E.e.m. II, pp. 55—69. 
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tweede algemeen kapittel (1221). Met vreugde hadden beiden 
enkele volgelingen naar de ongelovigen zien vertrekken. Fran-
ciscus was zelf voor de sultan verschenen: alléén, zonder andere 
wapenen dan het Geloof en de Liefde. 1) 

Na hen zetten de twee orden het apostolaat voort, ieder vol
gens eigen karakter en werkwijze. De Franciskanen in heilige 
voortvarendheid preekten door het onmiddellijke voorbeeld, de 
gevaren tegemoet lopend met een vurig verlangen naar het marte
laarschap. Een vonk van deze dodelijke liefdegloed brandt in 
het „Cupio dissolvi et esse Tecum" van Sint Bonaventura. Ook 
de Dominicaanse schrijvers verhalen, hoe vurig het martelaar
schap werd begeerd door de eerste volgelingen van hun stichter. 

Zo meldt omstreeks 1260 de oude broeder Gerardus de Fracheto 
in zijn Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum, 2) dat er eens te 
Parijs generaal kapittel werd gehouden. Er moesten enige broe
ders naar de provincie van het Heilig Land gezonden worden. 
Toen zeide Magister Jordanus tot de vergaderden: „Als Onze 
Heer aan enigen de gedachte in het hart geeft daar vrijwillig 
heen te gaan, mogen zij spreken." Nauwelijks had hij dit gezegd, 
of van die grote menigte vielen bijna allen ter aarde neder en 
vroegen wenend om naar dat land gezonden te worden. Broeder 
Petrus van Reims was toen provinciaal van Frankrijk en mede 
daar tegenwoordig. Toen hij nu zag wat alle broeders deden, 
stond hij op van zijn plaats, wierp zich ter aarde met de anderen 
en zeide tot Magister Jordanus: „O goede meester, laat mij die 
allerdierbaarste broeders hier houden, of zend mij met hen mede, 
want ook ik ben bereid met hen de dood in te gaan." En hij 
weende overvloedig, gelijk ook alle anderen. En daarom noemde 
men dit kapittel „capitulum lacrymarum", dat is het kapittel der 
tranen. En het werd gehouden te Parijs in het jaar MCCXXX. 

De Dominicanen bedachten overigens, dat ze met een over-
sterke vijand te rekenen hadden en voerden de strijd liefst op 
leerstellig terrein, legden zich ook toe op de kennis der taal, 
beschaving en godsdienst van de Islam. De Pausen moedigden 
de geloofsboden aan door voorrechten en goedkeuringen. Het 

1) Odulphus van der Vat, Die Anfänge der Franziskanermissionen (Werl i. Wf. 
1934). 

2) Monumenta Ordinis fratrum Praedicatorum, uitg. B. M. Reichert O.P. (Leu
ven 1896) I, p. 150 s. 
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was de vroege lente der moderne missiebeweging, gewekt door 
zuivere liefde tot God en de evenmens. 

Maar de volle zomer was nog eeuwen ver; en zeldzaam waren 
de geesten, door het nieuwe ideaal van vreedzame zielenverove
ring bewogen, toen — een mensenleeftijd na Sint Franciscus — 
dichterschap en apostolische bezieling innig samenstroomden in 
de persoon van de Zalige Raymundus Lullus (1232 of '35— 
1315). Deze ridder-troubadour bekeerde zich in 1262 tot 
mystiek dichter en geheel zijn verder leven, ongelooflijk vrucht
baar aan daden en geschriften, was erop gericht. God ook door 
de ongelovigen te doen beminnen, i) Wanneer dit één zijde was, 
en niet de voornaamste, van de werkzaamheid der bedelorden, 
gaat bij hem dit ideaal alles bezielen en alles bewegen. Hij 
studeert theologie en wijsbegeerte, werkt zich op tot de beste 
Islamkenner van zijn tijd, enkel en alleen omdat hij voor zich
zelf én voor de wereld geen ander heil ziet dan Christus, en die 
gekruisigd. Had men in de vroeg-middeleeuwen de triom
ferende Heiland voor ogen, Raymundus Lullus, evenals zijn 
tijdgenoten, wordt bewogen door liefdevolle vertedering voor 
de lijdende Verlosser. 2) Zó was de Zaligmaker hem immers ver
schenen, in de nacht, telkens opnieuw, en had zijn onrein hart 
ontroerd met een verwijtende blik. Het liefdelied voor zijn 
onwettige dama bleef onvoltooid en bij het eerste morgengloren 
biechtte hij rouwmoedig geheel zijn zondig leven. 3) „Het behaag
de Jezus Christus in Zijn groot erbarmen. Zich vijfmaal gekrui
sigd aan mij te vertonen, opdat ik, door liefdevol aandenken 
ontvlamd, zou bewerken, dat Hij op de juiste wijze werd gepre
dikt over heel de wereld, dat de waarheid werd verkondigd van 
Zijn hoge Drieëenheid en Zijn Menswording." 4) 

Aanstonds na zijn bekering trok Raymundus Lullus in grote 

1) R. Sugranyes de Franch, Ramón Llull, Docteurs des Missions in NZM 6 
(1950) pp. 81—93; 193—206. Van de onafzienbare reeks werken over deze merk
waardige figuur worden daar de voornaamste gegeven. Nog steeds fundamenteel 
is het artikel van E. Longpré O.F.M. in Dictionnaire de Théologie catholique 
de Vacant—Mangenot, vol. IX (Paris 1926) col. 1072—1141; eveneens de levens
beschrijving door een tijdgenoot, uitg. Analecta Bollandiana (Bruxelles—Paris 
1930) t. XLVII, pp. 130-179. 

2) Mâle, Xllle siècle, pp. III, 85 ss. 
3) L. Riber, Raimundo Lulio (Barcelona 1935) p. 19 ss. 
*) Desconort, str. II. Uitg. Λ. Pages, Le Desconort ou le Découragement de 

Ramón Llull in Annales du Midi, t. L (Toulouse—Paris 1938) pp. 113—267. 
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lijnen zijn verder levensprogram: voor Christus getuigen en de 
dood aanvaarden; een boek schrijven, waarvoor de ongelovigen 
wel moesten zwichten; ijveren voor de stichting van onderwijs
inrichtingen ter opleiding der geloofsverkondigers in oosterse 
talen. 

In de laatste twee punten herkennen we niet meer de volge
lingen van Gods ridderlijke minnezanger Sint Franciscus. Ge
boren en getogen in het grensgebied der Arabische beschaving, 
wist de Spaanse edelman maar al te goed, hoe hardnekkig de 
Mohammedaanse geleerden zich beriepen op hun verstandelijke 
bewijsvoeringen. Met gelijke wapens moesten zij worden over
tuigd, zoals reeds de Dominicanen poogden in herhaalde open
bare redestrijd. Lullus schreef en herschreef het bewuste werk, 
welks onweerlegbare bewijzen de ongelovigen tot instemming 
moesten dwingen. 1) Het is echter steeds duidelijker een mis
rekening gebleken, bij gebrek aan bekeringspsychologie. Boven
dien heeft men deze edele strijder van het eerste uur slechts 
in moeizame vertogen kunnen vrijpleiten van de dwaling, aan 
het verstand te veel kracht toe te kennen ten koste van het 
Geloof. 

Naar het voorbeeld der Predikheren richtte hij een taalschool 
op te Miramar, en het lag niet aan zijn drukke reizen dat de 
instelling maar enkele jaren bleef bestaan: iemand anders droeg 
de schuld, wiens naam hij kies verzwijgt, wanneer hij in zijn 
ouderdom klaagt: „dat het hem berouwe, hem die dat alles heeft 
te niet gedaan." 2) Even volhardend als voortvarend, bewerkte 
hij nog, dat het Concilie van Vienne (1311—'12) besloot tot op
richting van leerstoelen voor oosterse talen aan de voornaamste 
universiteiten. 

Sloot Raymundus Lullus inzake werkwijze zich aan bij de 
zonen van de Heilige Dominicus, zijn gemoed bleef Francis
caans. En Sint Franciscus volgde hij, wanneer we deze leek tot 
driemaal zien uittrekken naar de ongelovige wereld om persoon
lijk het Evangelie te verkondigen; naar Tunis, over Cyprus naar 
Klein-Azië, naar Bougia in Noord-Afrika. Onversaagd keerde 
hij telkens terug waar de marteldood te winnen was. 

1) Ars magna (=ATS compendiosa inveniendi verUatem; vóór 1277); Ars demon-
strativa (1282); Ars generalis ultima (1305-Ό8). 

2) Desconort, str. LV. 
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Gelijk Franciscus en de Minderboeder Roger Bacon veraf
schuwde hij het oorlogsgeweld der kruistochten . . . én vroeg 
erom. Herhaaldelijk drong hij aan, om gewapenderhand vrije 
baan te maken voor de geloofsprediking. Tot in bijzonderheden 
uitgewerkte plannen legde hij voor aan vier Pausen, alsook aan 
Jacobus II van Aragón, Rudolf van Habsburg en Filips de 
Schone van Frankrijk. Terwijl in feite en leer de staatkundige 
macht zich al merkelijk onttrokken had aan de geestelijke, bleef 
Lullus hieraan vérgaande rechten en plichten toekennen in 
tijdelijke aangelegenheden terwille van godsdienstige belangen. 
Met Sint Thomas van Aquino l) hield hij vast aan de vrije be
kering van de individuele heiden, doch in de onderwerping van 
het Byzantijnse rijk zag hij niet méér dan een tuchtmaatregel, van 
eerste noodzaak voor het aanzien der Christenheid. 

Al deze zienswijzen heeft Lullus wereldkundig gemaakt in 
meer dan tweehonderd geschriften, naar omvang uiteenlopend 
van vermaningen tot encyclopaedische werken, gesteld in het 
Catalaans, Latijn of ook Arabisch, handelend over apologie, god
geleerdheid, wijsbegeerte, mystiek, kerkelijke en maatschappe
lijke hervorming, steeds alles gezien onder de hoofdgedachte der 
geloofsverbreiding. 

Ook zijn belletristische werken worden erdoor beheerst. Hier
van is de wijsgerige roman Blanquerna (1283—'85) het uitvoe
rigst. De jonge edelman van die naam weigert te huwen, wordt 
achtereenvolgens kloosterling, bisschop, Paus en tenslotte, na 
troonsafstand, kluizenaar. Onderwijl heeft de schrijver ruime ge
legenheid, zijn grootse plannen breed te ontvouwen betreffende 
de christelijke vernieuwing van alle standen, die moet leiden tot 
vereniging van heel de wereld in één Geloof. In dit ten dele auto
biografisch verhaal is ingelast het Boek van de Minnende en 
de Beminde, een verzameling van figuurlijke samenspraken tus
sen de liefhebbenden mens en zijn God, naar de trant der devote 
cantieken van de Muzelmannen. 2) Als het meesterwerk der 

1) Summa Theologica, Па Пае, qu. 10, art. 8: „....qui nunquam suscepcrunt 
f idem nullo modo sunt ad f idem compellendi ut ipsi credant, quia credere 
voluntatis est; sunt tarnen compellendi a fidelibus, si adsit facultas, ut fidem 
non impediant " 

2) Llibre d'Amie e Amat; Das Buch vom Liebenden und Geliebten, aus dem 
Altkatalanischen übersetzt von L. Klaiber (Ölten 1948). 
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Catalaanse poëzie beschouwt men Lullus' Desconort (1295), een 
treurdicht van ontmoediging bij de onverschilligheid van de 
Paus voor de heilige onderneming. Van zijn wereldwijd streven 
gaf hij een samenvatting in het 346ste hoofdstuk van het Boek 
van Beschouwing in God, i) een grootse harmonie tussen Schep
per en schepselen, bewogen door liefdeverzuchtingen en tranen 
over het verloren gaan van zovele heidenen. Doch waar Lullus 
zijn idealen dichterlijk verwoordt, gaan ze meer in bijzonder
heden tot ons spreken. 

De liefde tot God is de bron en stuwkracht van alle 
apostolaat. Door de bijzondere liefde, die de minnende tot zijn 
Beminde had, stelde hij het algemeen welzijn boven het 
bijzondere, opdat zijn Beminde algemeen gekend, geprezen en 
begeerd zou worden (Amie, ν. 162). De minnende weende, toen 
hij zag hoe de ongelovigen zijn Beminde uit onwetendheid ver
loren (v. 262). Als Gij, Beminde, uw minnende zonder zijn ver
dienste zó zeer geëerd hebt, dat hij Uw Naam mag noemen en 
begeren, waarom eert Gij dan niet evenzo de vele onkundige 
mensen, die wetens niet zo schuldig staan tegenover Uw Naam 
Jezus Christus, als Uw minnende het geweest is? (v. 231). De 
Beminde zeide tot de minnende, dat hij Hem op die plaatsen 
loven en verdedigen moest, waar men voor Hem niet durft 
opkomen. De minnende antwoordde met de bede, dat Hij hem 
daartoe genoegzaam met liefde zou toerusten (v. 135). Sta Uw 
minnende bij, om aan Uw roem het offer van zijn wil te bren
gen en, als liefdeblijk, ook dat van zijn lichaam op de weg naar 
het martelaarschap (v. 323). De minnende schreef zijn geestelijk 
testament, en aan de werkzaamheid beval hij de zorg voor de 
ongelovigen (v. 337). 

Een bode van de Beminde was de minnende, gezonden tot 
de vorsten der Christenheid en tot de ongelovigen (v. 143). De 
Paus moet vele geleerde mannen uitzenden, die bereid zijn de 
marteldood te sterven voor God, opdat Hij door heel de wereld 
worde gekend en geëerd. Ieder hunner 1ère Arabisch, alvorens 
de grote overtocht te beginnen; de geestelijken en prelaten be
horen de tiende van al hun bezittingen ervoor af te staan, tot 

l) ШЬте de Contemplado en Déu (vóór 1277). 
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het Heilig Graf veroverd is (Desc, str. LV). Doch eerst moeten 
de scheurmakers door onderwerping de schande der verdeeld
heid opheffen, waardoor zo vele heidenvolken het ware Geloof 
niet kunnen vinden. Daartoe zal de Paus een groot dispuut ver
ordenen, waarbij echter vriendschap en welwillendheid heersen, 
zoals aan het hof van Paus Blanquerna wordt uiteengezet door 
een kardinaal, genaamd ,Et-in-terra-pax-hominibus' (Blanq., hst. 
81; Desc, str. LVI). Ook dienen de Tempeliers en Hospitaal-
ridders een verbond aan te gaan en hun aanvoerder zal koning 
zijn van Jeruzalem. Nimmer mag de Kerk wapenstilstand sluiten 
met ongelovige vorsten, die de verkondiging en het bewijzen 
der Waarheid in hun land niet toestaan {Blanq., hst. 87). Maar 
een heiden tot het Geloof dwingen, is nooit geoorloofd, want God 
is zo goed, dat Hij vrijwillig wenst gediend te worden {Desc, 
str. XLV). 

De tijd dringt, want de Tartaren hebben zich reeds tot de 
Saracenen gewend, en dezen hebben er een groot aantal tot hun 
geloof overgehaald. Eenmaal met de Islam verenigd, zullen ze 
gemakkelijk spel hebben om vrijwel de gehele Christenheid te 
vernietigen, zodat er géén christen overblijft, die zich nog in 
het bezit van een koninkrijk kan verheugen, en geen prelaat 
zal er nog een schoon doorvoed paard op na kunnen houden 
{Desc, str. LXIII). 

Doch deze gloedvolle vermaningen las men slechts vluchtig, 
zoals een kat over hete sintels loopt {Desc, str. XXII). En van 
de reusachtige plannen kwam niets. De minnende waakte, vastte, 
weende, gaf aalmoezen en ging in ballingschap naar verre landen 
{Amie, ν. 213). Hij trok ten strijde voor de eer van zijn Beminde, 
en voerde als gezellen mee: Geloof, Hoop, Liefde, Gerechtigheid, 
Wijsheid, Sterkte en Matigheid, om met hen de vijanden van 
zijn Beminde te overwinnen. De minnende zou de nederlaag 
geleden hebben, als niet de Beminde hem geholpen had, om 
Zijn grootheid te openbaren (v. 140). De folteraars vroegen hem: 
Waar blijft uw Beminde? Hij antwoordde: Ziet Hem in mijn 
groter liefde en in de kracht, die Hij me in mijn kwelling 
geeft (v. 52). 

Raymundus Lullus, met zijn zuidelijk temperament, was 
geen man om zich binnen de grenzen van het bereikbare te 
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houden. Hij stelde het ideaal, en de vermeende weg daartoe wilde 
hij meteen ten einde gaan. De onuitvoerbaarheid van sommige 
plannen kwam daardoor des te sterker uit. Ze werd bovendien 
in het licht gesteld door verwachtingen, waaraan noch de Chris
tenheid, noch de mohammedaanse wereld konden beantwoorden. 
Zulke mensen zijn gedoemd tot mislukken, inzoverre men wel
slagen berekent naar onmiddellijke verwezenlijking. Maar alleen 
God kent de ontzaglijke invloed van deze mens, die — gedreven 
door een uitslaande liefdevlam — de nieuwste idealen van zijn 
tijd samenbundelde en daarmee doordrong in het té menselijk 
denken en doen der machthebbers. Zijn dichterlijk woord deed 
hij branden diep in de gemoederen der gelovigen, die nog zeer 
christelijk voelden, maar verkilden in vermoeienis na de teleur
stellende krachtsinspanning der kruistochten. 

En moet niet alle bedilzucht zwijgen, waar hij aftreedt gehuld 
in het purper der martelaren: evenals zijn Beminde „omgeven 
met de tekenen der nederlaag"? Voor de derde keer wordt hij 
wegens verboden prediking veroordeeld, ditmaal ter dood, door 
de overheid te Bougia. Met twee bloedige kloven der alfange 
in het hoofd blijft hij liggen, als mikpunt der stenen van het 
volk. Het lichaam ademt nog, wanneer Genuese kooplieden hem 
vinden en opnemen in hun vaartuig. Maar als de volgende mor
gen de Spaanse kust in zicht komt, stijgt zijn ziel op naar een 
beter vaderland, waar de heerschappij van zijn Beminde niet 
wordt verkort door menselijke zwakte en wanbegrip. De bewogen 
levensloop van deze man, die na zijn tachtigste jaar voor 
zijn idealen het leven gaf, verdient door de grootste kunstenaars 
te worden gedramatiseerd. 

Gesloten Horizonten 

Het zou nog eeuwen duren, en hele werelddelen moesten 
worden ontsloten, alvorens christelijk Europa zich opnieuw één 
zou voelen in zijn grote taak tegenover de volken, die gezeten 
zijn in de duisternis van het heidendom. Het apostolische vuur 
werd door steeds meer gelovigen gedragen, maar voorlopig werd 
het nog niet die éne beweging der Kerk. Kind van zijn tijd, had 
ook Raymundus Lullus zich deze niet voorgesteld zonder inmen-
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ging van staatkundige en gewapende machten. Tot in de dagen 
van Bossuet zal nu en dan de kruistochtgedachte de vreedzame 
ijver voor Gods Rijk overstemmen, ze verlokkend, om eerst de 
nodige samenwerking der christenvolken te willen verzekeren. 
Hetgeen verwikkelende voorbereidingen vergde, waarin zuivere 
strevingen gemakkelijk verzandden. En dat terwijl Europa staat
kundig steeds meer uiteenviel, zich ontwikkelde tot een geheel 
andere samenstelling, ook geestelijk en maatschappelijk. 

De gelovigen gingen het spoor bijster raken door zedenverval 
enerzijds, met daartegenover uitwassen van boetpleging en op
gewonden mysticisme. De kerkelijke overheid, nu eens zelf ver
ziekt door wereldsheid en bederf, zou dan weer in haar hervor
mingspogingen te zwak blijken voor de ontzaglijke taak: een 
gezond leven en groeien van Christus' Mystiek Lichaam te 
helpen herstellen. Gods genade werkte zichtbaar in enkelingen, 
of in groepen, die zich afzonderden om eigen zaligheid te 
beveiligen en door strafpredikaties hun medemensen uit de 
verdorven wereld te redden. Er was zo veel te doen in eigen 
omgeving. 

De Evangelische verbreidingsdrang, die bij sommigen op de 
kruisvaartstemming volgde, had wellicht heilzaam kunnen wer
ken door een beroep op alle krachten voor een grootse ont
plooiing naar buiten. Maar de nieuwe idealen, bij ontstentenis 
van een centrale spreidingsbron, moesten man na man, groep 
na groep voor zich winnen. Deze toestand — geschetst in grote 
lijnen, die bij nadere beschouwing zeker zullen vervloeien — 
biedt geen troostvol beeld. 

Als gebrekkige kennis ons niet misleidt, mogen we de weer
glans van het nieuwe apostolische vuur in de letteren der veer
tiende en vijftiende eeuw dan ook beperkt zien tot hier en daar 
een kortstondige glinstering. 

Lullus' grote tijdgenoot Dante (1265—1321) laat in zijn Divina 
Comedia de heidenbekering niet onvermeld, l) Hij vraagt zich 
af, hoe het met Gods rechtvaardigheid overeen te brengen is, 
wanneer een heiden veroordeeld wordt, die na een zondeloos 

1) Voornoemde uitg.; cfr. L. Capéran, Le problème du salut des infidèles; 
Essai historique (Toulouse 19342) pp. 206-211. 
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leven aan de oevers van de Indus sterft, zonder doopsel of geloof, 
wijl hij nooit van Christus heeft kunnen horen. Maar terstond 
ontvangt hij een terechtwijzing van de adelaar, gevormd door 
een groepering van zalige geesten des hemels, met wijde blik en 
met eenstemmigheid van alle zielen: Wie zijt gij, dat gij met 
uw kortzichtigheid zaken op zoveel duizenden mijlen afstand 
wilt beoordelen? (Paradiso, Canto XIX, vv. 70—81). Een weinig 
verder verzekert de hoge verschijning, dat niemand zonder geloof 
in Christus het Rijk kan binnengaan, noch vóór, noch ná de 
Verlossing. Maar op gezag van Gods Woord troost zij hem: Velen 
roepen .Christus, Christus', die Hem evenwel in het oordeel niet 
zo nabij zullen staan als menigeen, die de Zaligmaker nooit ge
kend heeft; de Ethiopiër zal bij de grote scheiding vele christenen 
beschamen (vv. 103—111). 

Dante rekent op Gods goedheid (v. 86 s.), en vertrouwt in de 
onnaspeurlijke wegen der Voorzienigheid. De adelaar verhaalt 
hem, hoe Trajanus weer ten leven werd gewekt en de Trojaan 
Ripheus verlicht, om hun de gelegenheid te geven tot een daad 
van geloof (Canto XX, w . 103—126). Maar zonder doopsel, 
waardoor men tot het Geloof ingaat, komt men hiernamaals niet 
verder dan het voorgeborchte, hoe spijtig dit ook weze voor wie 
deugdzaam en verdienstelijk hebben geleefd (Inferno, Canto IV, 
w . 34—37). Evenmin blij als bedroefd (v. 84), vertoeven hier 
mét de ongedoopte kinderen de schimmen der grote heidenen 
uit de Oudheid en, geheel afzonderlijk, sultan Saladijn van 
Egypte (v. 129). 

Noodzaak en plicht om Christus' heil uit te dragen staan hier 
niet nadrukkelijk beleden. Kruisdood, Eucharistie en Misoffer 
worden in Dante's dichtwerk evenmin bezongen, i) Mogen we 
geen verband zien tussen deze tekorten, aangezien zulke wezens
elementen van het Christendom toch innerlijk samenhangen? 
Wellicht kan dit verschijnsel ook als een symptoom worden ge
duid. Wanneer zuivere verbreidingsdrang bij zovele middel
eeuwers op een dwaalspoor raakte of ontbrak, was dan gebrek 
aan eucharistisch leven niet een diepere oorzaak? 

Dante, in godsdienstig opzicht, was een groot christen temid
den van de wereld, kon zelfs bogen op een meesterlijke theo-

i) P. Mandonnet, Dante, le théologien (Paris 1935) p. 261. 
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logische kennis. Maar evenmin als in de liturgie, leefde zijn geest 
in de oudere kerkgeschiedenis. Van de geloofsboden en bisschop
pen, die Europa kerstenden, worden er maar weinigen in zijn 
werk vernoemd. 

Toch kon juist het verleden een gelovig gemoed weer eens 
bezielen met het heilig vuur der oude chansons de geste. De 
karolingische heldensagen waren door het Italiaanse volk over
genomen als brede, ongekunstelde vertellingen. Het avontuur
lijke was er wel de hoofdrol gaan spelen, maar ze waren alhans 
minder door Keltische en oosterse fantasterijen overwoekerd 
dan de ridderromans. Omstreeks veertienhonderd werden ze door 
Andrea de' Mangabotti verwerkt in volksboeken, waarvan 
I Reali di Francia eeuwenlang populair bleef. Hierin wordt 
de vermeende geschiedenis der Frankische dynastie — vanaf de 
stichting door Constantijn's zoon Fiovo, die de Franken bekeer
de, tot de grote voorvechter van het Geloof Karel de Grote — 
met zoveel ernst beschreven als een voortdurende strijd ter ver
breiding van het Christendom, dat men deze als het eigenlijke 
onderwerp van de schrijver heeft herkend. 

Doch hoe talrijke glansvolle overwinningen op de heidenen 
worden verhaald, hoe grote scharen zich laten dopen, ook hier 
wonnen fabel en avontuur het tenslotte van het Evangelie. 
Niettemin zal de godsdienstige ondergrond ertoe bijgedragen 
hebben, dit werk bemind te maken bij een diepgelovig volk, 
welks voorliefde voor bekeringsverhalen bleef teren op vroeg
middeleeuwse overlevering, l) 

In het Noorden waren het eveneens volkslegenden, die de 
herinnering levend hielden aan de kerstening van eigen land. 
Bij de speelmannen hadden ze waarschijnlijk zelfs enige lied-
vorm gekregen, waarvan nog sporen te ontdekken zijn in het 
Leven van Sint Amand (1366) door de Vlaming Gillis de Wevel; 
dichterlijke schoonheid wist deze echter niet te bereiken. 

Talrijke steden voerden ook spelen op ter ere van de bescherm
heilige. Slechts weinige van die gedramatiseerde heiligenlevens 
zijn bewaard gebleven, waaronder evenwel een Schoon Spel van 
Sind Joris, betrekkelijk kort, doch zeer merkwaardig door de 

l) Baumgartner, o.e., VI, pp. 106, 213 ss. 
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weerspiegeling der middeleeuwse opvattingen over de gelools-
verbreiding. i) 

Eerst wordt er de ellende geschilderd van het heidendom, 
allegorisch voorgesteld door de helledraak, die met zijn eis van 
mensenoffers het volk teistert. De koning smeekt om hulp en 
verlossing van de alwetende God. Sint Joris wordt dan ingevoerd 
met een bede tot de Heilige Drievuldigheid, van Wie hij een 
theologische omschrijving geeft. Voor het middeleeuws bewust
zijn was dit hoge Geheim het bijzondere verschilpunt tegenover 
andere godsdiensten, bijzonder de mohammedaanse. Raymundus 
Lullus had zijn inrichting ter opleiding van geloofsverkondigers 
het college der Heilige Drievuldigheid genoemd en in Duizend
en-één Nacht werden de christenen niet toevallig voor drie
goden-aanbidders uitgemaakt. 

Geheel overeenkomstig de toenmalige methode van geloofs-
verbreiding, 2) zoals ze ook in de Vitae werd beschreven, beoogt 
Sint Joris van meet af aan: door de redding en bekering van een 
lid der koninklijke familie, de koningsdochter, die van heel het 
volk te bewerken. Dit blijkt reeds uit zijn woorden tot de maagd, 
die door het lot aan de draak ten offer is toegewezen: 

Ten zijn niet dan u sonden, die u slaen, (v. 147) 
Ende ooc dit schoon lant ghemeenlic, 
Dwelc es duer u onghelove alleenlic. 
Waert dat ghij Christum diende ende heerde, 
Ende ghij ant kersten ghelove keerde, 
Hij soude u helpen ter victorien. 

Op haar vraag wie Christus is, zet Sint Joris de voornaamste 
waarheden van het Geloof uiteen en belooft nogmaals, op voor
waarde dat zij christin wordt, haar en heel het volk te bevrijden: 
„bijder erachten der triniteijt". Om zijn uitnodiging aannemelijk 

1) Uitg. P. Leendertz jr., in Middelnederlandsche Dramatische Poëzie (Leiden 
1907). 

2) £. de Moreau, S.J., in Descamps, Hist. p. 143, omschrijft één der algemene 
karaktertrekken van de middeleeuwse missies als volgt: „Les conversions indi
viduelles étaient la règle chez les populations de l'empire romain. Chez les peuples 
barbares, les conversions en masse sont des plus fréquentes. Le missionnaire 
s'applique à gagner d'abord le roi païen: car il sait que dans des sociétés primitives 
l'exemple seul du chef entraîne une partie de son peuple"; cfr. Douglas Bruce, 
o.e., I. p. 390. 
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te maken, vertelt hij, hoe hijzelf in Cappadocië in het heiden
dom is opgegroeid, maar 

Nu heeft God mij zo goedertieren ghesijn, (v. 187) 
Dat ie kerstenhede hebbe ontfaen, 
Ende gheen verdriet mach mij slaen. 

De maagd bekeert zich, stelt zich onder de bescherming van 
God en de Heilige Maria. Sint Joris bidt om Gods bijstand, 
dat hij de draak moge overwinnen, „om tkersten ghelove te ver-
meeren" (v. 210). Na de strijd verzoekt hij de maagd de gewonde 
draak naar haar land te leiden, te vertellen wat gebeurd is en 
het volk tot het christelijk geloof te voeren. De koning verklaart 
zelf christen te willen worden „ende alle mijn voie, waer ie can" 
(ν. 250). In de laatste verzen wordt nog eens uitdrukkelijk gezegd, 
dat de bekering door het wonder bewerkt is. Dit wonder was 
hier weer een wapenfeit. Maar in deze gang van zaken hindert 
het geweld ons niet, zodat in de titel terecht een schoon spel, 
een middeleeuws missiespel, beloofd werd. 

Deze behandeling van geschiedenis en legende betekende 
echter niet veel voor het aankweken van apostolische geest. De 
litteratuur maakte daardoor de geloofsverbreiding nog niet 
actueel. Was er van eigentijds bekeringswerk niets te melden? 

Sinds het midden der dertiende eeuw hadden de Paus en 
Lodewijk IX gezanten uitgestuurd naar het Mongolenrijk, dat 
zich in die dagen geweldig uitbreidde. Omstreeks 1300 omvatte 
het Rusland, Siberië, Centraal-Azië, Mongolië, de Kaukasus, 
Perzië en China. In deze tijd werden ook de godsdienstige be
trekkingen het drukst. De khan te Kambaloe, het latere Peking, 
had de Paus zelfs gevraagd om mannen te zenden, die de westerse 
wetenschap konden overbrengen. Meermalen vertrokken dan 
ook groepen van onderlegde priesters, vooral sinds 1337. Onge
twijfeld trok deze beweging de aandacht der Christenheid. Men 
heeft zelfs sommige vernieuwingen in de Italiaanse schilder
kunst van het trecento mede verklaard uit de Chinese, bekend 
geworden door Franciscanen met wie de kunstenaars betrekkin
gen onderhielden. Onder anderen de lange handen met spitsfe vin
gers bij Duccio en Giotto, evenals de smalle ogen bij de laatste. 
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komen opvallend overeen met de Chinese afbeeldingen uit 
die tijd. i) 

Nog in de Renaissance verrassen ons een paar verre sporen 
van deze stoutste tochten der middeleeuwen naar het geheim
zinnige Cathai, dat de zestiende eeuw opnieuw zal ontdekken 
en dan China noemen. In Boiardo's Orlando Innamorato (1495) 
en Ariosto's Orlando Furioso (1516) is de Frankische ridder
wereld van Karel de Grote vermengd met die der Artur-romans 
en wordt geheel beheerst door liefdesverwikkelingen. Hierin is 
de hoofdrol toebedeeld aan de heidense Angelica uit Cathai. 
Om haar verliest Orlando bij Ariosto zijn zinnen uit minnenijd, 
en eerst nadat hem de bokaal met ontvloden verstandsnevel 
onder de neus wordt gehouden, is hij weer de oude held. Hij 
bekommert zich dan niet meer om de schone heidin uit het 
verre Cathai, doch alleen om de bevrijding der Christenheid 
van haar erfvijanden, de Saracenen. 2) 

Cathai had in de late middeleeuwen een grote vermaardheid 
gekregen. Vincentius van Beauvais had in de dertiende eeuw 
voor het Speculum Historiale en Naturale veel ontleend aan de 
reisverslagen van de paters Andreas de Longjumeau en Johannes 
de Plano Carpino. Maar de omvangrijke werken van Vincentius 
zullen wel nooit zo druk gelezen zijn als de reizen van Mande-
ville, bijeengebracht door Jehan de Bourgogne na zijn medische 
studies in Italië en een tocht naar Egypte ( ± 1366). Gebruikte 
hij voor de reis over Tartarije naar het Heilig Land het verslag 
van Carpino, het tweede deel, handelend over het Verre Oosten, 
is doorlopend overgenomen van de Franciscaan Odoricus de 
Pordenone. De beschrijvingen van Cathai door een geloofsver
kondiger verwierven aldus onvergelijkelijk méér verspreiding en 
populariteit, eeuwenlang, door heel Europa, dan die van Marco 
Polo. Doch Mandeville vermeldt alleen dat hij zou samengereisd 
hebben met twee Lombardijse Minderbroeders. Odoricus' naam 
wordt niet genoemd, het uitvoerige relaas van de marteldood van 
vier zijner ordebroeders weggelaten, en de tamelijk sobere mede-

i) I. Pouzyna, Les premières missions catholiques en Chine et leur influence 
sur l'art italien in RHM 12 (1935) pp. 230-241. 

2) Baumgartner, o.e., VI, p. 264 ss. 
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delingen over landen en volken worden afgewisseld met sprookjes 
en opgesierd met de gangbare fantasterijen, l) 

In 1.368 nam in China de Ming-dynastie de heerschappij van 
de Mongolen over. Voor het Christendom betekende dit geweld
dadige onderdrukking en uitsluiting van een veelbelovend wer
vingsgebied. De reizen naar het Verre Oosten waren trouwens 
hachelijke ondernemingen geweest, en vele priesters werden reeds 
onderweg door vijandige heidenen omgebracht. Het nabije 
islamietisch arbeidsveld was niet minder gevaarlijk; men moest 
er op rekenen, de geloofsverkondiging vroeg of laat met de dood 
te bekopen. Er werd dan ook veel bloed vergoten in dienst der 
geloofsverbreiding. Want het aantal dergenen die uittrokken 
was niet gering. Sinds omstreeks 1300 bestond er zelfs een Socie-
tas Peregrinantium propter Christum. Uit de beide bedelorden 
wierf deze haar leden, die de ongelovigen het wonder voor ogen 
stelden van een heldhaftige prediking en standvastigheid tot in 
de dood. 2) Met dat al was de geloofsverkondiging een uitermate 
hard ideaal, dat niet de massa kon bezielen. 

En zolang van het arbeidsveld geen blijde oogst gemeld kon 
worden, moesten vele krachten in de Christenheid ongewekt 
blijven, kon geen brede brand van apostolische liefde oplaaien. 
In de Franse litteratuur blijkt na de kruistochten slechts geringe 
belangstelling voor het Oosten te zijn overgebleven. 3) En de 
orientalistische studies, die in de dertiende eeuw een hoge op
bloei hadden gekend, waren in de veertiende verslapt. 4) Van 
niet te onderschatten invloed bleef het feit, dat de Christenheid 
zich als het ware opgesloten voelde door de ver strekkende, 
onneembare stellingen van de Islam. En toch had de goddelijke 
Voorzienigheid haar bedoelingen met deze ondoordringbare 
muur van overtuigd Mohammedanisme. Wilde Europa uitbre
ken naar meer ruimte, dan moest het een andere uitweg 

i) G. Goyau, E.e.m. II (Paris 1930) p. 55 ss.; De Reis van Jan van Mandeville, 
uitg. N. A. Cramer (Leiden 1908); Ed. H. von Tschamer, China in der deutschen 
Dichtung bis zur Klassik (München 1939) p. 9. De eerste China-missionarissen 
waren, evenals Odoricus de Pordenone, meest allen Franciscanen. Hun verslagen 
en brieven werden uitgegeven door Anastasius van de Wyngaert O.F.M., in 
Sinica Franciscana I (Quaracchi 1929). 

2) Schmidlin, Gesch. p. 183. 
3) Lebel, litt, coloniale, p. 9 ss. 
*) J. Henninger in ΝΖΛί 2 (1946) p. 89. 
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zoeken, waardoor een veel wijdere wereld zou opengaan. 
In het begin der vijftiende eeuw vormde Hendrik de Zeevaar

der van Portugal plannen, om langs de Islam heen te trekken, 
teneinde de Christenheid, door de Apostel Thomas in Indie 
gesticht, te versterken en gezamelijk het mohammedaanse rijk 
in de rug aan te vallen. Zo volgden verkenningstochten langs de 
Westkust van Afrika. De verovering en kerstening van Congolees 
gebied gedurende de vijftiende eeuw bereidde Europa voor op 
nog groter ontdekkingen en nog wijder geloofsverbreiding. 1) 

1) Goyau, E.e.m. IV, p. 7 ss. 
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TWEEDE HOOFDSTUK 

DE TIJD DER ONTDEKKINGEN 

Apostolisch Imperialisme 

Reeds Seneca, Iberiër van geboorte, had een geweldig 
openbreken der horizonten voorspeld: eeuwen waren in aan
tocht, waarvoor de Oceaan nieuwe werelden zou onthullen, en 
Thule niet meer het uiteinde der aarde zijn. i) Eenzelfde ver
wachting leefde in volkslegenden der vijftiende eeuw. 2) En ook 
door de Italiaanse hofkringen der Renaissance werd deze hoop 
gekoesterd. Daarvan getuigde de vriend van Lorenzo de' Medici, 
Luigi Pulci, in zijn komisch ridderepos Margante (1482). 

Wanneer Rinaldo, een der voornaamste christenhelden, van
uit het Avondland door de lucht naar Roncevalle wordt gevoerd, 
is zijn ros Bajardo bezeten door een duivel, die hem uitleg geeft 
van alle steden, landen en volken, waar ze overheen suizen. Boven 
Gibraltar waarschuwt hij voor de dwaling, dat hier de wereld 
zou eindigen. Hercules moest zich schamen er zijn zuilen te heb
ben geplant; de schepen kunnen voorbij zeilen naar ongekende 
verten. Zelfs aan de andere zijde van het wereldrad kan men 
geraken, en ook daar zijn bevolkte steden, burchten en rijken. 
Rinaldo werpt de vraag op, of de tegenvoeters eveneens van 
Adam afstammen en of zij, verdoold in veelgoderij, nog zalig 
kunnen worden. De duivel wijst hem terecht om zulk een onbe
scheiden vraag, waarop hij overigens geen antwoord weet. Hij 
kan alleen maar zeggen, dat God partijdig zou zijn, wanneer 

i) Venient annis saecula sens 
Quibus Oceanus vincula rerum 
Laxet, et ingens pateat tellus 
Tethysque novos detegat orbes, 
Nee sit terris ultima Thule. 

Medea II, 37S; cfr. Vergilius' Aeneïs, 1. VI, v. 795. 
2) V. de Sierra, El Sentido Misional de la Conquista de América (Madrid 

1944) p. 16. 

53 



Hij deze mensen van alle heilsmiddelen verstoken liet; na lange 
eeuwen dwaling zullen ze tenslotte misschien erbarming vinden 
en eenstemmig met de christenen de Waarheid aanbidden. 1) 
Zo werd tien jaar vóór de tocht van Columbus mét de ontdek
king van het westelijk halfrond tevens de kerstening in het 
vooruitzicht gesteld. 

Het antwoord van Pulci's duivel lijkt veel op wat Dante de 
adelaar liet uitspreken. Beiden zijn overtuigd, dat er een oplos
sing is voor het vraagstuk der heidenbekering, ook al zien zij 
die niet. Hield Dante aan deze zekerheid vast in vertrouwen op 
Gods goedheid, de duivel dreigt als 't ware met het verwijt dat 
de Schepper anders niet aan iedere aardbewoner zou geven wat 
hem toekomt. Een helse brutaliteit tegenover God, óf listige 
ophitsing van de mens? Ofwel anthropocentrische aanmatiging 
van de Renaissance-dichter Pulci? Trouwens de hele opzet, een 
duivel-theoloog die over heidenbekering handelt, is grotesk. Het
geen niet wil zeggen, dat Pulci er de spot mee drijft; daarvoor 
eindigt de uiteenzetting te plechtig in een vertroostend toekomst
beeld. De geest van mensen als Pulci was overigens niet onge
voelig voor godsdienstige aandoening, maar zij namen alles te 
licht, om zelfs over diep ernstige zaken zware accoorden lang 
aan te houden. Eerst de rationalisten der achttiende eeuw heb
ben de Renaissance-geest naar eigen godsdiensthaat vertekend. 2) 

Het grote nieuws van Columbus' ontdekking was geen vol
strekte verrassing voor Europa en baarde niet aanstonds zo groot 
opzien, als wij ons wellicht voorstellen. Wie had trouwens met
een de volle draagwijdte dezer gebeurtenis kunnen meten? Slechts 

1) Dunque sarebbe partigiano stato 
In questa parte il vostro Redentore, 
Che Adam per voi quassù tassi formato, 
E crucifisso lui per vostro amore: 
Sappi ch'ognun per la croce è salvato: 
Forse che'l vero dopo lungo errore 
Adorerete tutti di concordia 
£ troverete ognun misericordia. 

(Bij A Baumgartner S.J., Geschichte der Weltlitera
tur VI, Freiburg i. Br. 1911, p. 229 ss.). 

2) J. Huizinga, Tien Studiën (Haarlem 1926) p. 289 ss.: Het Probleem der 
Renaissance; Baumgartner, o.e., p. 472; cfr. Fr. de Dainville, La Géographie des 
humanistes (Paris 1940) p. 84 ss. 
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geleidelijk ging Amerika het Europese geestesleven bezighouden, 
en hierin was het voorlopig maar een zwakke mededinger van 
het Turkengevaar en de Hervorming. Gedurende de zestiende 
eeuw waren het bijna uitsluitend Spanje en Portugal, die zich 
met de nieuwe gebieden bemoeiden. En zij hebben dit gedaan 
in imperialistische geest, maar tevens met een eerbiedwekkende 
apostolische ijver, i) Want de Katholieke Koningen Ferdinand 
en Isabella, wel inziende dat Columbus' ontdekking buiten de 
gezichtseinders der geldende staatkunde viel, vroegen terstond 
aan Alexander VI, die zelf reeds voornemens was geloofsboden 
te zenden, het recht tot verovering op titel van geloofsverbrei-
ding. Dat recht meende de Paus hun te kunnen schenken onder 
de zeer nadrukkelijke voorwaarde, dat kerstening hoofddoel zou 
zijn. Wijl Portugal reeds lang veroverde met dezelfde bevoegd
heid en verplichting, 2) was de demarcatie-lijn nodig (1493). 

Wie nu deze godsdienstige doelstelling als louter voorwendsel 
terzijde schuift, rekent buiten het levendig geweten dier vorsten. 
Hij kent niet de hooggestemde opdrachten aan de conquistadores, 
de telkens verbeterde Indische wetgeving, de ontzagwekkende 
zedelijke en geldelijke krachtsinspanning ten dienste van het 
Godsrijk, vooral nadat in 1508 door hun patronaatsrechten de 
wereldlijke machtdragers tevens kerkelijke overheid waren ge
worden. 3) De Kerk doorleefde in die jaren een zware zedelijke 
crisis en ging op leerstellig gebied nog hachelijker dagen tege
moet, zodat ze, menselijkerwijze gesproken, in haar bestaan be
dreigd werd. Aan wie kon in deze tijd de geweldige uitbreidings-
taak, waarvoor de ontdekkingen haar plaatsten, beter worden 
toevertrouwd, dan aan de naties van het Iberisch schiereiland, 
gestaald in Geloof en daadkracht door een strijd van acht eeuwen 
op eigen grondgebied tegen de muzelmannen? 4) Bij deze volken 
was de oorspronkelijke geest der kruisvaarders het best bewaard 

i) De Sierra, o.e., passim. Met indrukwekkende documentatie betoogt deze 
Argentijnse schrijver, dat missionering Spanje's hoofddoel was. 

2) Schmidlin, Gesch., p. 211. 
3) De Sierra, o.e., p. 44 s. 
4) ibidem, p. 172: „Zonder de Spaanse keizer en Jan Ш van Portugal zou niets 

verwezenlijkt zijn, want in de tijd der ontdekkingen door Portugal van de wegen 
naar Afrika en Azië, alsook van Amerika door Spanje, was de Kerk uit zichzelf 
alléén noch materieel, noch moreel in staat zulk een taak te ondernemen." Cfr. 
p. 163 aldaar, en Schmidlin, Gesch., p. 205. 
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gebleven, zoals Manrique ( ± 1412—± 1490) in een zijner Consejos 
die uitdrukte: het onvergankelijk leven wordt niet gewonnen met 
wereldse grootheid of genot; maar de goede kloosterlingen ver
werven het met bidden en wenen, de ridders door hun moeizame, 
smartelijke strijd tegen de Moren, l) Niet dat de godsdienstige 
onrust en het zedenbederf, waaronder heel Europa leed, Spanje 
onberoerd hadden gelaten. Doch kardinaal Ximenes de Cisneros 
had reeds een begin gemaakt met kerkelijke hervormingen, zodat 
de beweging der Alumbrados in het begin der zestiende eeuw niet 
tot afval, maar tot opbloei van het Katholicisme leidde. 

Tegelijkertijd groeide Spanje uit tot een wereldmonarchie van 
ongekende macht. 2) En terwijl Italië de culturele middelen ver
schafte, stelde Spanje zijn weergaloze kracht in dienst van de 
Kerk om haar crisis te boven te komen.3) De grote gebeurtenissen 
volgden elkaar snel op: de één-wording van de Spaanse staat, de 
verovering van het laatste bohverk der Moren en vlak daarop 
de ontdekking van Amerika, dan de gebiedsuitbreiding in Italië 
en in Noord-Europa. In enkele tientallen jaren kwam de katho
lieke Spanjaard over de gehele wereld verspreid te staan als 
voorvechter van de Kerk. „Spanje, het Evangelie verkondigend 
over half de aardbol; Spanje, hamer der ketters, licht van Trente, 
zwaard van Rome, geboortegrond van Sint Ignatius . . . ; dat is 
onze grootheid en onze eenheid: een andere hebben we niet." 

i) El vivir que es perdurable 
no se gana con estados 
mundanales, 
ni con vida deleitable 
donde moran los pecados 
infernales. 

Mas los buenos religiosos 
gánanlo con oraciones 
y con lloros; 
los caballeros famosos 
con trabajos y aflicciones 
contra Moros. 

(Bij В. Croce, La Spagna nella vita italiana durante 
la Rinascenza*. Bari 1922, p. 212). 

2) M. Bataillon, Erasme et l'Espagne. Recherches sur l'histoire spirituelle du 
XVIe siècle (Paris 19S7) p. 55 ss. 

3) Croce, o.e., p. 253; J. H. Terlingen, Stroom en Tegenstroom in de Spaanse 
en Italiaanse Letterkunde. Rede (Nijmegen 1952) p. 10. 
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Aldus heeft de grootmeester der Spaanse litteraire kritiek de 
Gouden Eeuw van zijn vaderland gekenschetst, l) 

De geloofsverbreiding was staatszaak geworden. We moeten 
derhalve niet verwachten, het bekeringswerk behandeld te zien 
in litteratuur, die in een bede om geldelijke steun haar aanlei
ding zou vinden. Want royaal bekostigde de regering alles, van 
uitzet, reis en levensbehoeften der missionarissen tot bouw en 
onderhoud der duizenden kapellen en kloosters. 2) Propaganda 
om onder het volk roepingen te wekken, schijnt ook overbodig 
geweest te zijn. Aanvankelijk hadden de regeerders wel enige 
moeite met de werving van geschikte geloofsverkondigers uit 
de geestelijkheid, maar toen de hervormingen eenmaal hadden 
doorgewerkt, waren de vele kloosters zo dicht bevolkt en zo hoog 
vereerd, dat men het Spanje der Filipsen een „democracia 
frailuna", een paters-democratie heeft genoemd. Bij zulk een 
godsdienstige opleving was een missie-roeping niets uitzonder
lijks, te minder daar een vertrek naar de Indien tot de gewone 
taferelen van het volksleven behoorde. 

Voor de geloofsverkondiging afzonderlijk werd geen propa
ganda gevoerd, maar heel Spanje bezong in apostolische geest 
het snel groeiende imperium. Door de eeuwenlange strijd tegen 
de muzelmannen was immers iedere terreinwinst voor het vader
land vanzelfsprekend een opdracht gaan inhouden tot kerstening 
van het nieuw verworven gebied. Voor de verbaasde ogen van 
de Spanjaard waren er geen grenzen meer aan het werkterrein 
van zijn vaderland. De wereldwijde bestemming van het Gods
rijk werd overgedragen op het imperium, waarin de zon niet 
onderging. Spanje beschouwde zich als het volk, door God ge
roepen om op aarde Zijn arm en Zijn zwaard te zijn. Men voelde 
zich de erfgenamen der Joodse uitverkiezing, doch om in nieuw
testamentische geest naar alle zijden een onverkorte katholiciteit 
uit te stralen. 3) 

We zijn in de eeuw van diepe verering voor het boek. Bijzon-

1) M. Menéndez y Pel ayo. Historia de ¡os heterodoxos españoles III (Madrid 
1881) p. 834. 

2) R. Streit O.M.I, in ZM 12 (1922) p. 173; A. Freytag S.V.D. in ZM S (1913) 
p. 19 s. 

3) M. Menéndez y Pelayo, Calderón y su teatro (Madrid 1910) p. 65; Montoliu, 
El aima de España y sus reflejos en la literatura del siglo de ото (Barcelona s.d.) 
p. 91 ss. 
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der Het Boek der boeken genoot een onomstreden gezag en 
ijverig ging men in de Bijbel voorafbeeldingen zoeken van eigen
tijdse gebeurtenissen. Columbus had reeds het voorbeeld ge
geven. Of hij met apostolische bezieling zijn eerste tocht onder
nam, mag in het midden blijven. Maar gelouterd door teleur
stelling en smaad, tot missieijver gewekt of erin versterkt door 
het zien van zoveel heidenvolken en door de opdrachten der 
Katholieke Koningen, voltooide hij in 1502 zijn traktaat Libro 
de las Proferios. Alle schriftuurplaatsen, die volgens hem op de 
heidenbekering betrokken kunnen worden, brengt hij hier bij
een. Vooral in de psalmen en bij de profeten, die de heerlijkheid 
van het Messiaanse Rijk voorschouwden, ziet hij zijn eigen tijd 
geschilderd. En veelzeggend omtrent de opvatting van eigen 
levenstaak, besluit hij zijn geschriftje met een klein gedicht op 
de wegbereider van Christus, Johannes de Doper. 

Bij deze gedachte sluit de Polyglotten-Psalter van 1516 zich 
uitdrukkelijk aan. Parafrase D bij Psalm XVIII, Coeli enarrant 
gloriam Dei luidt: „En tot het einde der wereld weerklonken 
hunne woorden, in onze dagen althans, nu door de wonderbare 
durf van Christoffel Columbus uit Genua, schier een nieuwe 
wereld bij der christenen gemeenschap werd geschaard. Wijl nu 
Columbus veelvuldig verkondigde, dat hij van God verkoren 
was om door zijn toedoen deze voorzegging te vervullen, achtte 
ik het niet misplaatst, zijn levensloop hier in te voegen..." l) 
Zo zal nog Lope de Vega in zijn Nuevo Mundo descubierto por 
Cristóbal Colón de stoutmoedige zeevaarder herhaaldelijk ver
gelijken met Mozes, die het Joodse volk door de Rode Zee naar 
het beloofde land voerde. 2) 

Reeds in het begin der zestiende eeuw was de tijdgeest merke
lijk doordrongen van de apostolische gedachte. De koloniale 
berichtgeving gunde ze een bevoorrechte plaats, en in wijde krin
gen van de litterair gevormde wereld vond ze aandacht en begrip. 
Herhaaldelijk komt ze naar voren in de geschriften van de huma
nist Petrus Martyr d'Anghiera, wiens verzamelwerk De orbe novo 
Decades (Sevilla, 1511 ss.) de dagelijkse lezing werd van ieder, die 
in reisverhalen belang stelde. Ofschoon zijn werk ogenschijnlijk 

1) R. Streit O.M.I., Der Missionsgedanke in seiner neuzeitlichen Entwicklung 
in ZM 7 (1917) p. 3 ss. 

2) Bedrijf II en III; éd. E. Barry (Paris s.d.). 
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meer heeft van een dichterlijke en wonderlijke avonturenroman, 
schijnt hij toch de verdienste te hebben, de verslagen der ont
dekkingsreizigers getrouw weer te geven uit de eerste bron. Daar
aan vooral is het te wijten, dat het verhaal erg fantastisch is uit
gevallen; zij hadden de nieuwe wereld immers bezien met een 
al te ontvankelijke middeleeuwse verbeelding. Zo schreef Colum
bus, dat een beetje verder dan waar hijzelf doorgedrongen was, 
de mensen met een staart geboren werden. 1) Doch de grote 
ontdekker had ook belangrijker nieuws gemeld: het land was 
rijk en de Indianen waren goed volk. Er is alle reden om te 
geloven, dat de kennismaking met deze nieuwe heidenen werke
lijk meegevallen was, nadat eeuwenlang de mohammedanen in 
volle oorlog het begrip heiden hadden bepaald. Maar wanneer 
Columbus eraan toevoegt: ze leven zonder godsdienst en zullen 
gemakkelijk te bekeren zijn, dan vermoeden we dat hij voor de 
Katholieke Koningen zijn ontdekking aantrekkelijk heeft willen 
maken. Zijn vleiend oordeel over de Indianen werd door de 
humanisten in den brede uitgesponnen, op het voorgaan van 
Petrus Martyr. Deze beschrijft naast menseneters ook inboorlin
gen, die gelukkig leven zonder afgebakend persoonlijk bezit, zon
der wetten, boeken of rechters, maar van nature goed en recht
vaardig. Hij en zijn geestverwanten zagen in hen het gouden 
tijdperk der Ouden verwezenlijkt, en de pastorale poëzie, die 
zich in de zestiende eeuw van Italië naar Spanje en Frankrijk 
verbreidde, scheen hier werkelijkheid geworden. Des te verrassen
der was deze ontdekking door haar tegenstelling met middel
eeuwse overleveringen. Petrus Martyr spreekt dan ook zijn ver
wondering uit over het paradijselijk bestaan dáár, waar hij niets 
dan monsters had verwacht. 2) 

De Christenheid, ook buiten Spanje, was niet onverschil
lig voor het opengaan van een nieuw arbeidsveld. Te Rome gaf 
de vrome prelaat Giuliano Dati reeds in 1493 voor het volk een 
geestdriftige berijming van Columbus' brieven. 3) In deze jaren 

i) Streit I.e.; Chinard, XVIe siècle, p. 15 ss.; cfr. p. 3. 
2) Chinard, XVIe siècle, pp. 15 ss., 219 ss.; Atkinson, Nouveaux horizons, pp. 

187, 389. 
8) R. Lefèvre in Annali Lateranensi, vol. Ш (1944) p. 59 ss.; Chinard, XVIe 

siècle, p. 4. 
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preekte Savonarola over een schonere toekomst: de gelovige 
wereld, inwendig vernieuwd, zou zonder wapengeweld het gehele 
heidendom voor Christus winnen, i) Maar de tijdgeest verandert 
niet met één slag, zelfs niet door de ontdekking van Amerika, 
en nog altijd stond de Islam vooraan als eerste doel voor de 
christelijke verbreidingsdrang. Ook Spanje's apostolisch streven 
bleef voornamelijk naar de mohammedaanse gebieden uitgaan, 
te meer nu men door de verdrijving der Moren grote verwach
tingen koesterde. Meer dan ooit hoopte men er in te slagen, het 
Rijk van Christus te plaatsen, waar Allah heerste. Ximenes, 
begunstiger van Columbus' tocht, ziet het veroverde Granada 
als wegwijzer zijner verdere staatkunde; hij vormt legers en be
gint veroveringen in Afrika. Gil Vicente in zijn comedia 
Exhortaçao da Guerra (± 1513) laat de grote veldheer der Oud
heid, Hannibal, voorspellen, dat de Christenheid geheel het ge
bied der muzelmannen zal herwinnen. Was Ximenes reeds over
tuigd van Spanje's providentiële zending, om heel de wereld in 
één christelijk rijk te verenigen, na de overwinning van Karel V 
op Frankrijk (1525) breekt een imperialistisch messianisme door, 
bevestigd in de keizerlijke kanselarij. De humanist Alfonso de 
Valdés eindigde het officiële verslag met uitbundige geestdrift: 
„Het schijnt dat God op wonderbare wijze aan de Keizer deze 
overwinning verleend heeft, niet alleen om hem in staat te stel
len de Christenheid te verdedigen . . . , maar ook opdat hij, na 
beslechting van al deze burgeroorlogen, . . . het rijk van Constan-
tinopel en de heilige plaatsen te Jeruzalem, als straf voor onze 
zonden door de ongelovigen bezet, herovere, teneinde de gehele 
wereld, gelijk zovele profetieën hebben voorspeld, onder deze 
zeer-christelijke vorst ons heilig katholiek Geloof ontvange en 
de woorden van onze Verlosser in vervulling gaan: Het worde 
één kudde en één Herder." 2) 

Deze Evangelisch gekleurde opvatting van het overheidsambt 
was niet specifiek Spaans; ze ging terug op de voorstelling, die 
de kerkvaders van de oorspronkelijke staatsvorm gaven, en klinkt 
nog na in de pastorale verzen van het Wilhelmus: 

i) Bataillon, o.e., p. 56 ss.; cfr. p . 243 ss. 
2) Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles I (Madrid 1880) 

p. 101; Bataillon, o.e., p. 245 ss. 
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Oirlof mijn arme schapen, 
Die sijt in grooter noot, 
Uw herder sal niet slapen, 
Al sijt gij nu verstroyt. 

Ook de huldiging van de vorst in vrome beeldspraak was in die 
dagen niet ongewoon, i) maar waar ze de Spaanse wereldheersers 
gold, kreeg de éne kudde een apostolisch wijde omvang. De 
gewaagde verheffing van wereldse grootheid tot godsdienstige 
was daar geen zinledige vleierij. Ze werd verontschuldigd, zo niet 
ingegeven, door de overmatige geestelijke macht dier vorsten, 
door een Spanjaard terecht als een administratieve ketterij ge
brandmerkt. 2) Ondertussen kennen we geen schrijnender aan
klacht tegen Christus' Plaatsbekleders, die toenmaals hun aanzien 
zozeer hadden verspeeld, dat het op wereldlingen werd over
gedragen. 

Bij de Spanjaarden dier dagen werd de tekst: één Herder en 
één kudde vrij gebruikelijk en moet wel een gelukkige uitdruk
king van de nationale gedachte zijn geweest. Hernando de Acuña 
gaf ze haar meest welsprekende vorm in een lapidair sonnet, tot 
de keizer gericht: 

Reeds nadert, Heer, of reeds is gekomen 
De gelukkige tijd, waarin volgens de belofte des hemels 
Er slechts één kudde en één Herder zal zijn ter wereld. 
Door het lot aan onze dagen voorbehouden . . . 8 ) 

Ook Italiaanse dichters verloren zich in hoofse bewondering. 
Weer wenste Tansillo aan Karel V toe, dat hij verwezenlijkte: 
„un pastor solamente ed un ovile". En toen in 1532 Ariosto zijn 
Orlando Furioso de keizer mocht aanbieden, bezong hij de grote 
ontdekkingen, de wereldmacht der Habsburgers en de triomfen 

i) J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen (Haarlem 19212) pp. 226 s.. 268. 
2) Door M. Menéndez y Pelayo. 
3) Ya se acerca, señor, o ya es llegada 

La edad dichosa en que promete el Cielo 
Una grey y un Pastor solo en el suelo. 
Por suerte a nuestros tiempos reservada. 
Ya tan alto principio en tal jomada 
Nos muestra el fin de vuestro santo celo 
Y anuncia al mundo nara más consuelo 
Un Monarca, un Imperio y una Espada. 

(Bij Montoliu, o.e., p. 92). 
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hunner wapenen in Italië als een plan der goddelijke Voorzienig
heid, die alle volken en staten in een grote godsdienstige familie 
wilde samenbrengen: als één schaapstal onder één Herder. 1) 
Pedro de Gante, Vlaams missionaris in Mexico, schrijft in een 
verzoek om bescherming voor zijn arme Indianen: „Ik bid dus 
Uwe Majesteit om, gelijk de Goede Herder, zijn blikken op zijn 
schapen te laten rusten . . . " 2) 

Wanneer in de tweede helft der zestiende eeuw Portugal met 
zijn uitgestrekte gebieden in het oostelijk halfrond voor zestig 
jaren bij Spanje wordt ingelijfd (1580—1640), is zijn wereldheer
schappij het verst uitgespannen. In de dichterlijke verbeelding 
van Lope de Vega ziet koning Filips het onmetelijke Azië aan 
zijn voeten uitgestrekt en vanwege zijn heilige wapenen het katho
lieke Geloof geëerbiedigd vanaf het schroeiendste klimaat tot 
het meest ijzige. 3) Zo ziet ook Tirso de Molina in La Santa 
Juana de legers van Karel V de wereld veroveren voor God. Van 
Cortés heet het: aan uw Spanje geeft hij een ander Nieuw-
Spanje, dood aan de afgoderij, wapenen aan de hemel, en aan 
zijn nageslacht een onsterfelijke heldendaad. 4) Ercilla, die in 
het epos La Araucana (1569—1589) de heldendaden der Span
jaarden vermindert door de schildering hunner wreedheid 
tegenover weerloze opstandelingen, schrijft aan een der con
quistadores toch als énige drijfveer de geloofsijver toe. 5) In de 

1) £ vuol che sotto a questo imperatore 
Solo un ovile sia, solo un pastore. 

(Bij Baumgartner, o.e., p. 277). 
2) Olbrechts, o.e., p. 91. 
3) Me parece, Felipe, que a tus plantas 

Ves del Asia el dilatado imperio, 
Y que al chino y al tártaro adelantas 
Las tuertas armas de tu cetro iberio, 
Y que por tu valor las llaves santas. 
La sacra nave del piloto hesperio. 
La religión católica se estima 
Desde el adusto al más helado clima. 

(Bij Montol iu, o.e., p. 94). 
*) Eerste en tweede deel; bij A. Miró Quesada S., Cervantes, Tirso y el Perú 

(Lima 1948) p. 125 s. 
В) Pues don Diego de Almagro 

A Chile caminó determinado 

D e estender y ensancher la fé de Cristo. 

(Canto 1; cfr. Prólogo; BAE, t. 17, Madrid 1945). 

62 



serie disticha, door Lope de Vega in zijn Arcadia opgenomen, 
luidt het: Ik gaf aan Spanje triomfen en lauweren in allergeluk-
kigste oorlogen, aan de koning talloze landen en aan God talloze 
zielen. 1) In een romance van Jerónimo Ramírez ter verheer
lijking van Cortés, wordt de caudillo gedreven door zijn deugd, 
zijn edel bloed en door zijn verlangen Christus' heilig Geloof 
te verbreiden; in een andere van Gabriel Lobo Lasso de la 
Vega haalt hij onverschrokken de afgodsbeelden neer, richt het 
Kruis op, preekt zelfs aan de onwetende Indianen het ware 
Geloof en de rijkdommen van Christus, want de christen aan
voerder moet steeds het eerst de belangen van zijn God beharti
gen. 2) In het derde bedrijf van El Nuevo Mundo descubierto 
laat ook Lope door een leek, Columbus' broer Bartolomé, gods
dienstonderricht geven aan een heidens hoofdman. 

De ontdekkers plachten bezit te nemen van een gebied door 
het planten van een kruis; ze gaven het ook een godsdienstige 
naam. Zo staat op een kaart van Ptolemeus, uitgegeven door 
De Lencho te Venetië in 1511, de Nieuwe Wereld nog aan
geduid als Terra Sanctae Crucis. Camoëns spreekt in de vijfde 
zang van Os Lusiadas (1572) van een voorraad kruisen, mee
genomen om als herkenningstekens der landingsplaatsen te die
nen. In Lope's drama groeit de zinvolle gebeurtenis uit tot een 
omstandige Kruisverering met gezangen van verheven schoon
heid. Columbus duidt het goddelijk teken als de vuurbaak, die 
over deze wereld nieuw Licht zal spreiden. En wanneer de tocht
genoten op zijn uitnodiging om de beurt een strofe aanheffen, 
klinkt het: Wijl het Bloed, dat U kleurde voor allen werd ver
goten, groei, waar onze christelijke durf U heeft geplant; bekeer 
tot Uwe liefde geheel dit onbeschaafde volk en wees ons in hun 
midden een banier en gids. 3) 

Zo stralen, vanuit lyriek en drama, vaak enkele verzen een 

i) Di a España triunfos y palmas 
Con felicísimas guerras, 
Al Rey, infinitas tierras, 
Y a Dios, infinitas almas. 

(Bij Montoliu, o.e., p. 98). 
2) BAE, t. 16 (Madrid 1945) pp. 145, 147. 
3) Bedrijf Π: 

Que este el farol ha de ser (v. 1564) 
Que dé al mundo nueva luz. 
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flitsend licht, soms brede taferelen een hemelse glans op het 
missionerend Spanje, dat onvermoeid zielen won voor Christus. 
Doch het machtigst wordt met onverholen fierheid zijn gods
dienstige wereldtaak bejubeld door Fernando de Herrera, de 
grote zanger van het imperium. In de prachtige ode La Victoria 
de Lepanto, geheel in Bijbelse stijl en beelden gesteld, neemt 
hij het Loflied van Mozes' zuster na de wonderbare zege op 
Pharao over, om Spanje te laten glanzen in de luister van Gods 
bijzondere bijstand en van zijn hoge zending: de geopenbaarde 
godsdienst over alle gebieden der wereld te verbreiden, i) 

Zonder een volkomen gelijkstelling te willen uitspreken, 
kunnen we zeggen, dat in Portugal eenzelfde apostolisch-imperia
listische geest heerste. Ook daar was door een eeuwenlange strijd 
tegen de Moren uitbreiding van het vaderland als vanzelf
sprekend verbreiding van het Christendom gaan betekenen. Toen 
Ximenes de bijstand vroeg van Portugal, om Christus' Rijk in 
de plaats van het mohammedaanse te stellen, verontschuldigde 
Jacobus I zich met de verzekering, dat zijn zeevaarders en ont
dekkers hetzelfde doel nastreefden: de uitbreiding van het Gods
rijk, méér dan rijkdommen. En wanneer Camoëns in Os Lusiadas 
de tocht van Vazco da Gama (1498) gaat verheerlijken, luidt het 
in de aanhef: ook de roemvolle gedachtenis dier koningen, die 
het Geloof en het Rijk uitbreidden, zal ik zingende verkonden. 
De jonge koning Sebastiaan, in wiens gebieden de zon niet 
ondergaat, noemt hij: vaste hoop ter vermeerdering der kleine 
Christenheid; wonder onzer dagen, door de albestierende God 
geschonken aan de wereld, om aan God een groot deel der wereld 
te geven; bloeiende rijs van een stam, door Christus meer be
mind dan enig andere in het Westen, hetzij keizerlijk hetzij 
allerchristelijkst genoemd. 

Pues la sangre que os teñía (ν. 1606) 
Por todos se derramó, 
Creced adonde os plantó 
Nuestra cristiana osadía. 

Convertid á vuestro celo 
Todo esto bárbaro polo. 

Sed nuestra bandera y guía 
Entre esta bárbara gente, 

i) Montoliu, o.e., pp. 57, 62, 96. 

(ν. 1618) 

(ν. 1628) 
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Als dan het ogenblik gekomen is, dat de Lusitaniërs Indie 
bereiken, juicht de dichter hun toe: gij, die zo'n kleine groep 
zijt in de broederlijke Schaapstal van Hem, die het hemelrond 
bestuurt; gij, die ten koste van velen uwer mannen de Wet van 
het eeuwige leven verbreidt, u roep ik toe: zó is door de hemel 
het lot beschikt, dat gij, gering in aantal, veel in de Christenheid 
tot stand brengt; hoezeer, o Christus, verheft Gij het geringe! 
In den brede schildert de dichter vervolgens het plichtverzuim 
van Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, in droeve tegenstel
ling tot het kleine Portugal. Zo wordt ook door Camoëns, even
als in de Spaanse litteratuur, de vaderlandsliefde, de zucht naar 
roem en rijkdom, onderworpen aan het grote doel der geloofs
verkondiging, i) 

In deze dichtkunst was wellicht veel conventioneels, al hoeft 
niet aanstonds van vals pathos sprake te zijn. Gedreven door een 
stroom van algemene geestdrift, bleven Spaans toneel en lyriek 
eenvoudigweg blind voor de uitputting en aftakeling van het 
imperium, die tegen het einde der zestiende eeuw reeds merk
baar werden. Waren de vorsten bij Lope de Vega vaders van hun 
volk. Calderón laat ze verschijnen in een majesteitelijke souve-
reiniteit, die de Spaanse almacht uitstraalt. En in de zeventiende 
eeuw gaan nog méér schrijvers zich erop toeleggen, om profetieën 
en voorafbeeldingen van het Oude Verbond op hun vaderland 
te betrekken. 2) Waar zij de nadruk legden op het groot aantal 
geloofsverkondigers, dat Spanje over de wereld uitzond, was hun 
roemzucht geen ijdele waan. 

De Benedictijn Peñalosa schreef boven een hoofdstuk van zijn 
boek over de vijf voortreffelijkheden van de Spanjaard de wijd
lopige aankondiging: „Hoe de Spanjaarden het katholiek Geloof 
verbreiden, eertijds taak en voorrecht van het uitverkoren volk 
Gods. Handelt ten eerste over de zegeningen, die God aan 
Abraham beloofde in het 28ste hoofdstuk van Genesis: Uw 
nakomelingschap zal zijn als het stof der aarde en zich uit
breiden naar het Oosten en Westen, het Noorden en Zuiden . . . " 
En in de tekst heet het: „Met meer gevolg zien we thans de 

i) Ed. Barruo Feio—Monteiro (Lisboa 1843) Canto I, 2—9; Canto VII, 2 ss. 
2) M. Herrero Garcia, Ideas de ios Españoles del siglo XVII (Madrid s.d.) 

p. 14 ss. 
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Spaanse natie deze bediening uitoefenen en de zegeningen ver
dienen, waarmede God Abraham en Jacob begunstigde . . ., daar 
in alle rijken der wereld talloze Spanjaarden het Evangelie predi
ken en aan het heidendom de wet der Genade verkondigen." 
De voorspelling van Isaías over het Nieuwe Jeruzalem (Hoofd
stuk LX) verklaarde Antonio Cervera de la Torre in zijn boek 
over de dood van Filips II als volgt: „Deze profetie is in ver
vulling gegaan, sinds de Portugezen de oostelijke Indien heb
ben ontdekt, en admiraal heer Christoffel Columbus de weste
lijke. Want de koningen van Castilië en Portugal hebben de 
tempels verrijkt en met grote jaargelden begiftigd." Een ver
rassende Schriftverklaring! Doch de feiten, waarop ze duidde, 
verdienen onze hoge waardering. In 1630 bekostigde Spanje in 
zijn koloniën: 6 kerkprovincies, met in totaal 32 bisdommen; een 
menigte hoogwaardigheidsbekleders en zielzorgers; meer dan 
70 000 kerken en kapellen, i) 

Een ander schrijver, die het psalmvers „Over heel de wereld 
weerklonk hun geluid en tot het einde der aarde hun woorden" 
toepaste op de Spaanse soldaten, had daarbij beter aan de geloofs
verkondigers kunnen denken en verwijzen naar Paus Gregorius 
XIV (1590—'91), die als Spanje's erfverdienste had geroemd: 
bewerkt te hebben, dat in de Spaanse taal de klank van het 
Evangelie over heel de aarde uitging. 2) 

De grootspraak der dichters werd door de werkelijkheid 
gevoed en min of meer gerechtvaardigd. Veel moet ook voor 
rekening komen van de vaderlandslievende schrijftrant, die in 
Spanje's Gouden Eeuw de letterkunde beheerste. Bovendien: 
wanneer niet alleen bij Lope de Vega, maar ook in de comedia's 
van Tirso Amerika meestal optreedt in de glans zijner rijk
dommen, dan is dit wel een tegemoetkoming aan de volksver
beelding. 3) Toch doet het goed, dat dezelfde pater Tirso, die 
in La Santa Juana de apostolische werkzaamheid van het impe
rium verheerlijkte, in een meer particulier werk, waar hij niet 
gebonden is aan de gangbare stijl en gewoonten, ook een ander 

i) A. Freytag S.V.D., in ZM 3 (1913) p. 19. 
2) Schmidlin, Gesch., p. 214. 
3) M. A. Morínigo, America en el teatro de Lope de Vega (Buenos Aires 1946) 

p. 55 ss. 
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geluid laat horen. Zijn vroegere loftuitingen herroept hij niet, 
wanneer hij in 1639 de geschiedenis van zijn orde voltooit. Doch 
schrijvende voor een vertrouwde lezerskring — dit werk bestond 
tot voor kort nog slechts in handschrift — blijft de Mercedariër 
meer zichzelf en heeft ook minder vleiende opmerkingen voor 
zijn landgenoten. Toen na de eerste periode der Conquista, zo 
schrijft hij, de edele bezieling plaats maakte voor stoffelijke 
strevingen, toen waren het niet meer de soldaten en ambtenaren, 
maar alléén de kloosterlingen, die Spanje's apostolische en cul
turele taak voortzetten. Dezen kwamen „voor de verovering van 
zielen, toen onze Spanjaarden overgingen tot die van hun rijk
dommen", en de Mercedariërs waren niet uit op ontdekking 
„van mijnen en schatten, waar de hebzucht naar snakt, maar 
van die ons Geloof zoekt en de Hemel waardeert", l) Een kost
baar getuigenis: de schrijver, die in officiële werken zich voegde 
naar smaak en gewoonte van zijn tijd, blijkt van een zuivere 
apostolische geest bezield te zijn, die hem noopt zijn landgenoten 
te laken. Met deze kritiek sloot Tirso aan bij een traditie van 
meer dan honderd jaren. Las Casas' felle aanklachten, in later 
eeuwen zo vaak misbruikt, hadden reeds weerklank gevonden 
op het Spaanse toneel. 

Bescherming van de Indiaan 

In 1541 verschenen te Burgos Joannis Maldonati quae-
dam opúsculo, waaronder een Somnium. Deze droom voert 
schrijver naar betoverde tuinen, op de maan, en ook in het pas 
bekeerde Amerika. In de loop van tien jaren blijken de Indianen 
zich de zuiverste rechtzinnigheid te hebben eigen gemaakt. Ze 
waren daar ook wonderwel op voorbereid door een paradijselijk 
leven, vrij van bedrog en schijnheiligheid. Hij woont hun gods-
dienstplechtigheden bij en ze vragen hem, of deze stipt volgens 
het christelijk ceremonieel worden verricht. Hij onttrekt zich 
aan de vraag met de verontschuldiging, dat hij zijn rituaal niet 
bij zich heeft. Wel kan hij hun verzekeren, dat hun diensten 
vroom zijn, en hij dringt erop aan, gewoon door te gaan tot de 

i) Miró Quesada, o.e., p. 184 ss.; ctr. pp. 121, 125 ss., 135. 
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Spanjaarden zullen komen, om hun alles nauwkeurig te onder
richten. In afwachting moeten ze God vurig smeken, dat hun 
eenvoud en zuiverheid van harte niet verloren gaan. i) 

Wat hier ironie, wat ernst is, valt moeilijk te onderscheiden. 
Doch Maldonado toont zich duidelijk geestverwant van Erasmus 
door zijn kritiek op uiterlijke godsdienstigheid. De scherpste 
aanvallen evenwel op het Spaanse missiebeleid komen niet van 
de zijde der humanisten, maar van de missionarissen zelf. 

Sinds de tweede reis van Columbus (1493) waren geregeld 
Franciscanen meegezonden naar de Nieuwe Wereld. Toen ech
ter in 1510 ook Dominicanen in de jonge kolonie aankwamen, 
begon meteen de strijd voor vrijheid en recht der Indianen, tegen 
slavernij en uitbuiting. 2) Hun overste liet in zijn begroetings
toespraak, voor de vergaderde Almirante en zijn ambtenaren, 
aanstonds een protest horen. Verder werd voorlopig pater An
tonio de Montesino, om zijn hartstochtelijke welsprekendheid, 
hun woordvoerder. Wellicht nooit is een koloniaal systeem zo 
onbarmhartig gegeseld als in zijn donderpreken, waarmee hij dan 
ook een storm van verontwaardiging opriep van de zijde der 
kolonisten. Maar de Dominicanen, slechts door een klein groepje 
gesteund, hielden eensgezind voet bij stuk. Española werd te 
klein voor het rumoer, dat zich weldra verplaatste naar Spanje, 
voor de troon van de keizer. 

Ondertussen werd Las Casas, die zich gelukkig prees bij de 
eerste toespraak aanwezig geweest te zijn, de felle aanvoerder in 
de grote strijd tegen zijn landgenoten. De edelste bedoelingen 
bezielden hem; in de kernkwestie, de vrijheidsrechten van de 
Indiaan, heeft hij de juiste kijk getroffen en ook zijn opvatting, 
dat het missiewerk diende losgemaakt van alle politiek, heeft 
in later eeuwen steeds meer de overhand gekregen. En toch is 
zijn leiding niet altijd even gelukkig geweest en heeft soms eer
der de goede zaak geschaad. Hij was een idealist, die de toestan
den slechts vanuit zijn eigen idee kon zien; één-en-al goedheid 
voor de inboorlingen, ging hij tegen zijn vijanden te keer met 
een blinde, niets ontziende hardheid. Deze onevenwichtigheden 
maakten hem tot een eenzijdig geschiedschrijver, die veralge-

i) Bataillon, o.e., p. 688. 
2) R. Streit O.M.I., Zur Vorgeschichte der 1. Junta von Burgos 1512 in ΖΛί 12 

(1922) pp. 165-176; De Sierra, o.e., p. 56 ss. 
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meende, overdreef en, vooral in de opgave van getallen, niet 
wordt vertrouwd; in deze hoedanigheid heeft hij slechts het gezag 
van een zwartkijkend boete-prediker, i) 

De Spaanse natie verdiende niet de smaad, waarmee Las Casas 
door zijn onbesuisde strijdschriften ze voor eeuwen heeft ge
schandvlekt in de ogen van Europa. Dit geldt vooreerst de 
Spaanse vorsten. Overeenkomstig de opdracht van de Paus heb
ben zij over het algemeen ernstig getracht de eeuwige belangen 
boven de staatkundige te stellen, het bekeringswerk boven de 
kolonisatie, menselijke behandeling der Indianen en hun opvoe
ding tot goede geloofsgenoten boven macht en rijkdom. Dat 
bewijst de onafzienbare reeks van hun opdrachten, wetten en 
strafverordeningen. 2) 

Daartegenover staan de onmenselijke wreedheden en de stapels 
onrecht, die de conquistadores en de na hen komende kolonisten 
tegen de Indianen bedreven hebben. Zonder die te willen recht
vaardigen, mogen we ons afvragen, hoe zulk een gedrag mogelijk 
was ondanks goedmenende machtdragers; en de schuldigen heb
ben er recht op, dat hun omstandigheden in aanmerking wor
den genomen. De voornaamste verklaring mag niet gezocht wor
den in de veronderstelling, dat zij louter avonturiers en fortuin-
jagers zouden zijn geweest. Voor velen is dit oordeel ongegrond. 
Wel ging baatzucht vaak samen met apostolische bezieling. Doch 
een der meest anti-katholieke geschiedschrijvers heeft moeten 
toegeven, dat over het algemeen bij de latere kolonisten minstens 
evenveel vreugde heerste over de aankomst van een missionaris 
als over de ontdekking van een zilvermijn. 3) 

De misdrijven der conquistadores dienen naar de tijdgeest 
beoordeeld. Door heel Europa werden gruwelen gepleegd. Van 
grote invloed is ook geweest, dat de Spanjaard opgegroeid was 
in de strijd tegen de Moren; en gedurende de zestiende eeuw 

1) Streit in ZM 7 (1917) p. 7s.; A. Freytag S.V.D., Spanische MissionspoUtik. 
im Entdeckungszeitalter in ZM 3 (1913) pp. 11—28; P. Charles S.J., Dossiers, pp. 
255—259; E. Fueter, Geschichte der Neueren Historiographie (München—Berlin 
1911) p. 298 s. 

2) De Sierra, o.e., passim; Freytag, I.e.; Odulphus van der Vat O.F.M., Een 
bladzijde uit Spanjes koloniale politiek in Het Missiewerk 8 ('s-Hertogenbosch 
1926/27) p. 223 ss. 

3) Pfotenhauer, Die Missionen der Jesuiten in Paraguay I (Gütersloh 1891), 
p. 73, geciteerd door Frey tag, I.e., p. 15. 
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bleef deze zijn krijgsschool. Tegen de fanatieke bedreigers van 
Geloof en vaderland was volgens middeleeuwse opvatting oor
log, moord en slavernij geoorloofd. Dit harde oorlogsrecht voerde 
de Spaanse soldaat mee over de Oceaan, waar hij voor een geheel 
ander soort ongelovigen kwam te staan, die geen vijanden van 
het Christendom waren. 1) Voor de nieuwe koers, aan het krijgs
volk dienovereenkomstig opgelegd, was het hardleers. De draag
wijdte en strekking van de nauwkeurig omschreven opdrachten 
ontging hun. Daarop moest in het moederland zelfs nog her
haaldelijk gewezen worden, has Casas verhaalt, hoe onze land
genoot kardinaal Adriaan, als Paus later de zesde van die naam, 
voor de Junta in Spanje betoogde, dat de Indianen „door vrede 
en liefde en langs evangelische weg . . . en niet door oorlog en 
slavernij" moesten worden bekeerd. „Hiermee, zo voegt Las Casas 
eraan toe, veroordeelde hij stilzwijgend de mohammedaanse weg 
(versta: de wijze van optreden tegen de mohammedanen), die ons 
Spaanse volk bij het betreden van deze gebieden gevolgd had." 
Een overeenkomstige algemene resolutie werd aangenomen. 2) 

Gebrek aan inzicht was er niet alleen bij de kolonisten. De 
wetgevers in Spanje hadden weinig begrip voor de vreemde 
samenleving der pas ontdekte volken, welke nauwelijks gemeen
schap heten kon. De min of meer mechanische overdracht van 
Spaanse verhoudingen op de Nieuwe Wereld moest faliekant wer
ken. Wat door rechtsgeleerden in samenwerking met theologen 
aan de groene tafel werd uitgestippeld, viel in de rauwe werke
lijkheid geheel averechts uit. Het stelsel der encomiendas, dat 
aan ieder kolonist een aantal inboorlingen toevertrouwde, leidde 
in de praktijk tot slavernij, al was het met de uiterste zorg voor 
de Indiaan uitgewerkt. Het requerimiento, d.i. de afkondiging 
der Spaanse rechten en der voornaamste christelijke waarheden 
met een uitnodiging tot vreedzame aansluiting, zonder welke 
men niet tot wapengeweld mocht overgaan, moest na enkele 
stuntelige pogingen een paskwil worden. 3) In Europa schijnt 
een soortgelijke wijze van contact nemen met de vijand vrij 
gebruikelijk te zijn geweest. Niets verplicht ons, de woordenstrijd 

1) A. Freytag S.V.D., Bartolomé de las Casas (Steyl 1915) p. 55 ss. 
2) De Sierra, o.e., p. 71. 
3) B. Biermann O.P., Das Requerimiento in der Spanischen Conquista ¡η .ΥΖΛΓ 

7 (1905) pp. 94-115. 
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die in de middeleeuwse epen aan het gewapende treffen vooraf
gaat, als louter litteraire fantasie te beschouwen. Zelfs de Turken 
lieten in 1683 voor de muren van Wenen een dergelijke plechtige 
uitnodiging afkondigen. Van het Spaanse requerimiento aan de 
Indianen zullen we bij Montaigne en andere schrijvers sporen 
vinden. 

Bij het uitvoerend bewind voor Indie, met zijn streven naar 
rendabiliteit, vonden de kolonisten maar al te vaak een gewillig 
oor, wanneer zij hun gedrag kwamen rechtvaardigen door klach
ten over weerspannigheid en afschuwelijke zedeloosheid der 
Indianen. Een weerspannigheid, die maar al te begrijpelijk, en 
een verdorvenheid, die maar al te werkelijk moet zijn geweest 
en, volgens toenmalige opvattingen, in naam der menselijke 
waardigheid om hard ingrijpen vroeg. Zelfs een missiebisschop 
Juan Quevedo van Darien, overigens een oprecht vriend der 
inboorlingen, verdedigde de slavernij, wijl hij geen andere weg 
zag om verdorven stammen, die meer op wilde, redeloze dieren 
leken, tot een levenswijze te brengen, die de natuur niet be
schaamde. En de bezonnen Jezuïet Acosta rekende vele Indianen 
tot de laagste klasse der natuurvolken, waarmee men evenmin 
vriendschap kon houden als met krokodillen en beren. Een der
gelijk ongunstig oordeel gaf de beroemde missioloog Thomas a 
Jesu, Carmeliet, en de Oratoriaan Bocius schreef hun een beest
achtig gedrag toe, waarin ze alle redeloze dieren overtroffen. 1) 
We zijn hier wel ver van een idealisering van de Indiaan door 
missionarissen, die — volgens litteratuurhistorici onzer eeuw — 
het publiek zouden hebben rijp gemaakt voor Rousseau's theorie 
van de goede wilde. 

Het vastzitten aan een oud oorlogsrecht, verachting voor de 
verdierlijkte Indiaan — reeds afgoderij was de Spanjaard, en 
iedere middeleeuwer een gruwel —, dergelijke gegevens helpen 
ons de bizarre geestesgesteltenis benaderen, waarin een conquista
dor 's morgens met oprechte godsvrucht mishoorde en commu
niceerde, om de rest van de dag te plunderen, brandstichten en 
moorden; waarin een Pizarro en een Benalcazar in Peru, te mid
den van hun bloedig handwerk, dat aan de Indianen alle mense-

i) Freytag in ZM 3 (1913) p. 25. 
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lijke rechten scheen te ontzeggen, voor hun opvoeding en be
kering Franciscanenkloosters stichtten. 

Maar het is niet te verwonderen, dat in deze omstandigheden 
de missie aanvankelijk weinig succes had. Het Spaanse zwaard 
wierp donkere schaduwen op het kruis in Spaanse handen en 
verschillende missionarissen hebben de misdaden hunner land
genoten met de dood moeten boeten. De Indische onderneming 
dreigde te ontaarden in een heksensabbath van wanbegrip, 
onervarenheid en hartstochten, waarbij de weerloze Indiaan tot 
bloedens toe werd vertrapt; en indien hij het leven wist te red
den, zijn dierbare vrijheid schoot hij meestal in. l) 

Dat de missionarissen het slachtoffer zijn te hulp gekomen, zal 
voor altijd een roemrijke bladzijde blijven in de geschiedenis 
der Kerk, en meer bijzonder in die der Dominicanen. Omwille 
van de inboorlingen, werden zij op hun beurt hard, maar dan 
met geestelijke wapenen, tegen eigen landgenoten. Hun mede-' 
broeders in Spanje werden welsprekende, invloedrijke bondgeno
ten op de kansel en universitaire leerstoel, tot in de Indische 
Raad en voor de troon van de keizer. Ook voor de Spaanse 
vorsten en hun volk blijft het een onbetwistbare eer, dat zij de 
stem van dit nationale geweten niet het zwijgen hebben opgelegd, 
maar naar best vermogen hun gedragslijn er naar richtten. 
Karel V vroeg voor koloniale aangelegenheden herhaaldelijk raad 
aan de Dominicaan Francisco de Vitoria, die te Salamanca in zijn 
rede bij de sluiting van het studiejaar 1539 vrijmoedig ver
klaarde: dat de meeste Spanjaarden niet uit godsdienstige bezie
ling naar Amerika waren getrokken, dat Paus en vorst zich ver
gisten, wanneer zij meenden de onderwerping van onschuldige 
volken te rechtvaardigen door de geloofsverbreiding. Daarom 
zocht hij een degelijker grondslag, hij als eerste, in de volken
rechtelijke eis tot vreedzame uitwisseling van geestelijke en 
stoffelijke goederen. 2) 

Nadat Paus Paulus IH in 1537 plechtig de menselijke rechten 
van de Indianen had afgekondigd, zag Las Casas zijn strijd be
kroond met de nieuwe Indische wetten van 1542. Deze waren 
wederom door samenwerking van juristen en theologen tot stand 

1) Streit in ZU 12 (1922) p. 173; Schmidlin, Gesch., p. 287 ss. 
2) Relectio de Indis van P. Mag. Fr. de Vitoria, vertaling en tekst, uiLg. in 

opdracht van de studentenmissiebeweging (Utrecht 1932). 
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gekomen en beoogden afschaffing der encomiendas. Doch van
wege onoverkomelijke moeilijkheden konden ze slechts langzaam 
en met veel uitzonderingen worden toegepast. 

Het geschrift waarin de voornaamste tegenstander, Sepúlveda, 
toch Karel's geschiedschrijver, de slavernij verdedigde, werd in 
Spanje verboden en daarom heimelijk buitenslands gedrukt. Maar 
Las Casas kreeg in 1552 verlof tot uitgave van zijn Brevísima 
Relación de la Destrucción de las Indias, waarin hij letterlijk 
schreef dat de Spanjaarden onder zachte lammeren waren ge
vallen als wrede uitgehongerde wolven, leeuwen en tijgers, die 
niets anders hebben gedaan en nóg doen dan doodsschrik aan
jagen, verscheuren en moorden. De toekomstige koning Filips II 
aanvaardde welwillend dit bloederige smaadschrift; aan de steller 
ervan werd een jaar later door de regering een jaarwedde toe
gekend, in 1560 nog verhoogd. 1) 

Toch geldt de Brevísima Relación als een minderwaardig ge
schrift, waarmee de edele Las Casas zijn vaderland en het Katho
licisme een slechte dienst heeft bewezen. Met walgelijke caricatu
ren nog ontsierd, werd het eeuwenlang door heel Europa ver
spreid: voor politieke agitatie tegen Spanje, of voor verlichte 
propaganda tegen godsdienstig fanatisme.2) 

Kortzichtig door nationale en anti-katholieke vooroordelen, 
hebben de meeste liberale geschiedschrijvers alleen oog gehad 
voor de ongunstige zijde van Spanje's Amerikaanse onderneming. 
De zedelijke grootheid, waarmee dit volk zijn taak heeft opgevat, 
onverbiddelijk hard voor zichzelf als voor anderen, hebben zij 
niet kunnen of willen zien. Deze eenzijdigheid heeft er stellig 
schuld aan, dat het begrip ethische kolonisatie in de negentiende 
eeuw opnieuw moest worden ontdekt. Eerst in de laatste 
decennia heeft de overtuiging de overhand gekregen, dat Hol
landers en Engelsen zich de moeite hadden kunnen besparen, bij 
een andere natie gegevens te zoeken voor een zwarte legende in 
de koloniale geschiedenis. Voor een lichte zijde hadden ze daar
entegen meer reden gehad het oog naar Spanje te richten, een 
natie die gedurende de hele zestiende eeuw in eigen boezem een 

i) Freytag, I.e., p. 13, η. 3; Charles, o.e., p. 257: „Un peuple qui accueillait si 
bien ces remontrances forcenées ne pouvait être le peuple monstrueux que Las 
Casas nous dépeint". 

2) Streit in ZM 7 (1917) p. 7. 
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openlijke strijd heeft gevoerd om gerechtigheid. De resultaten 
zijn geweest: dat Spanje zich los maakte van de geest der recon
quista op de Moren, zodat de conquista van Amerika zich tegen 
het einde der eeuw had gezuiverd tot pacificación; bezinning op 
betere rechtstitels voor de kolonisatie, waardoor Spaanse theo
logen de grondslagen hebben gelegd voor het moderne volken
recht; l) bezinning op de kersteningsmethode vooral, waardoor 
de missiewetenschap haar eerste bloei beleefde; en bovenal de 
ontzaglijke godsdienstige en culturele arbeid voor de opvoeding 
van de Indiaan tot evenwaardige burger van Spanje en van het 
Godsrijk. 

In Spanje zelf was de litteratuur evenmin doof gebleven 
voor de protesten der missionarissen. Las Casas' felle aanklachten 
vonden onmiddellijk weerklank in het Auto de las Cortes de la 
Muerte, samengesteld door Micael de Carvajal en Luis Hurtado 
de Toledo tussen 1552 en 1557. 

In dit spel verschijnen voor het gerechtshof van de Dood ook 
enkele Indianen. Ze tonen zich niet terneergeslagen voor het 
onvermijdelijke einde, daar zij aan hun slavenleven weinig zijn 
gehecht. Ook blijken zij weinig bevreesd voor de goddelijke 
gerechtigheid, wijl zij vast vertrouwen, dat het recht op hun 
zijde is. Zij betuigen dank aan God voor hun bekering tot het 
Christendom, maar doen hun beklag over het ellendig bestaan, 
hun sinds de komst der Spanjaarden beschoren. Oorlogen, plun
dering en doodslag waren onbekende rampen geweest, zolang zij 
onder de bescherming hadden gestaan van hun dierlijke, valse 
afgoden. Bovenal verdriet het hun, dat zij, te oordelen naar de 
behandeling, die ze ondervinden, blijkbaar verplicht zijn heel 
het mensdom te verrijken, terwijl de vervloekte gouddorst allen 
doet vergeten, dat zij evengoed behoren tot het menselijk geslacht. 
Geloven dan de Christenen, dat men met goud beladen ten 
hemel zal gaan? Hun hebben ze een andere weg voorgehouden; 
was er ooit zo'n tegenspraak tussen woord en daad? Al die wreed-

i) Vitoria et Sudrez, Contribution des théologiens au droit international mo
derne, Préface par J. Brown Scott, Introduction par Y. de la Brière (Paru 1939); 
C. Barcia Τ relies, Francisco de Vitoria et l'École moderne du Droit international 
in Recueil des Cours de l'Académie de Droit international 1927 II (Paris 1928) 
pp. 113-337. 
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heid, al dat onrecht, worden gepleegd omwille van het vuile 
goud, waarin de Indianen vanouds niet hun levensdoel hebben 
gesteld. Is dat de prijs, die zij ons vragen voor het wijzen van 
de weg ter zaligheid? 

De Dood erkent dat hun klachten maar al te gegrond zijn, 
maar troost hen: daar God ze, door de opname in Zijn Rijk, 
van de grotere demonen heeft bevrijd, zal Hij hen ook verlossen 
van de rovende wolven. 

Vervolgens treden de ordestichters der missionarissen op: 
Augustinus, Dominicus en Franciscus, die hen bidden geduld 
en vertrouwen te hebben. De drie heiligen spreken tenslotte 
hun vervloeking uit over het goud, dat deugd en geweten rooft 
en de weg naar Amerika doet leiden naar de poorten der hel. 
Maar Duivel, Vlees en Wereld, belust op bederf der zielen, 
komen de mensen aansporen de overtocht te wagen. 1) 

Dit pathetische spel, dat zijn herkomst uit de dagen van hete 
strijd duidelijk verraadt, werd in de zestiende eeuw dikwijls ver
toond en heeft ongetwijfeld de volksmening op de hand van 
Las Casas gebracht. Lope de Vega verwerkt omstreeks 1600 de 
oude grieven nogmaals in El Nuevo Mundo descubierto, maar 
hun scherpte hebben ze hier verloren. 

In het eerste bedrijf voert de Verbeelding Columbus naar de 
hemel, waar voor de troon der Voorzienigheid het vóór en tegen 
der ontdekking wordt bepleit door Godsdienst en Afgoderij. 
Deze laatste betoogt, dat de onderneming geen doorgang mag vin
den, daar Columbus en de zijnen, onder de schijn van vroom 
belang, slechts zilver en goud zoeken. Doch de Voorzienigheid 
beslecht: over de bedoeling oordeelt God; indien Columbus, door 
hebzucht gedreven, zielen wint, heeft de hemel er niettemin 
voordeel bij; dat ook aardse belangen worden gediend, doet er 
weinig toe. Trouwens koning Ferdinand, van wie de onder
neming uitgaat, staat boven alle verdenking. 2) 

In de Nieuwe Wereld aangekomen, berispt Columbus zijn 
gezellen om hun hunkering naar rijkdom. Van zichzelf verklaart 
hij: de zaligmaking van dit volk is mijn enige schat. Zij echter 
antwoorden, dat het geen zonde is goud te zoeken, trouwens een 

1) Morinigo, o.e., p. 42 ss.; cfr. 146 ss. 
2) ν. 773 ss. 
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billijke vergoeding voor al hetgeen zij hebben doorstaan. En als 
Fray Buyl hun verwijtend toeroept: wat! kust gij de goudstaven?, 
klinkt het haast brutaal: ja, tenvijl gij de Indianen in het Geloof 
onderricht. 1) 

Doch deze taakverdeling tussen priesters en leken blijkt in het 
derde bedrijf slechte gevolgen te hebben. Dezelfde man, die ze 
onbeschaamd voorstelde, heeft door zedeloosheid het bekerings-
werk te niet gedaan. Alleen Gods wonderbare tussenkomst weet 
de verbolgenheid der inboorlingen in nederige onderwerping te 
doen verkeren. 2) 

In het spel Los hermanos parecidos geeft Tirso de Molina een 
oplossing op hoog plan, die ons gevoel niet meer bevredigt: uit 
dankbaarheid voor het ontvangen Geloof, biedt Amerika vrij
willig zijn schatten aan. 3) Tirso Iaat hier de gevoelens van ver
ontwaardiging rusten, die in het Spaanse volksbesef tamelijk diep 
ingang moeten hebben gevonden. Wanneer een eeuw na de 
Dominicaan Vitoria weer een hoogleraar, de leek Solorzano in 
een lijvig werk de Indische rechten van zijn vaderland bepleit, 
herleidt hij alle goeds tot God en laat voor rekening zijner land
genoten de ongunstige schijn. Aansluitend bij een wijze van voor
stelling, die we al bij Lope hebben ontmoet, geeft hij de vol
gende uiteenzetting. „Ogenschijnlijk liet alleen de hebzucht de 
eindeloze afstanden naar Oost en West overwinnen; toch moet 
men stellig Gods wil hierin zien, die de Pausen het verlangen, de 
vorsten de ijver, de zeevaarders en soldaten moed en hoop, de 

1) v. 1969 ss. 
Fray Buyl: Qué, ¿ besas las barras? (v. 1991) 
Terrazas: І, 

Mientras les dices la fe. 
2) v. 2745 ss. 

Dulcán: ¿ Con falsa relación y falsos dioses. 
Nos venís á robar oro y mujeres? 

3) América: 
Y yo por tantos siglos escondida 
a la noticia oculta de la gente 
y después por España reducida 
a que la cruz de amor honre mi frente, 
mil parabienes doy a tu venida, 
mandándome mi fe que te presente, 
pues América soy, parias bizarras, 
la plata en cerros como el oro en barras. 

(Bij Miró Quesada, o.e., p. 122). 
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kloosterlingen zielenijver en werklust, vele vrome en brave man
nen de liefde ingaf, om de verste volken nader te komen. Terwijl 
derhalve de begeerte naar geld dreef tot het doorkruisen der 
zeeën, diende diezelfde begeerte God en Zijn dienaars, om die 
zeeën over te steken voor het winnen van zielen." 1) 

De schuld van eigen volksgenoten werd niet verdoezeld. Zoals 
de Spanjaarden op hun toneel de buitenlanders vrijuit Spaanse 
hoogmoed en werkschuw idealisme lieten veroordelen, 2) zo 
kregen ook de missionarissen en hun beschermelingen de volle 
kans om onaangename waarheden luid te laten klinken. De kijk 
op het missiewerk werd daardoor vergeestelijkt, maar ondanks 
alles bleef het vaderland bemind, dat groot was geweest in ont
dekking en bekeringswerk, groot ook door de apostolische bezie
ling die het aan andere landen had meegedeeld. 

Noord-Europa tot heidenbekering opgewekt 

Petrus Martyr d'Anghiera had in zijn Decades, van rege
ringswege verspreid vanaf 1510 tot 1530 ter algemene kennisgeving 
der ontdekkingen, Columbus' gunstig oordeel over de Ameri
kaanse inboorlingen door Europa rondgebazuind. De Spanjaard 
Vives, die te Brugge leefde, nam deze idyllische opvattingen over 
en daarmede kwamen ze in de vriendentrits, waartoe Erasmus en 
Morus behoorden. 3) 

Wanneer deze laatste zijn Utopia schrijft (Leuven 1516), plaatst 
hij het land, dat hij Nergens noemt, in de Nieuwe Wereld. Het 
verhaal wordt immers verteld door een Portugees, die op een 
der reizen van Vespucci afgedwaald was en bij een voorbeeldige 
heidense volksstam terecht gekomen. Morus denkt aan de be
woners van Amerika, wanneer hij sterk laat uitkomen, hoezeer 
zij hunkeren naar het Christendom. In de beschrijving van de 
godsdiensten der Utopiërs verklaart de Portugese zegsman, dat 
de meesten en verstandigsten een goddelijke macht vereerden, 

i) J. Solorzano y Pereyra, Disputatio de Indiarum jure sive de justa Indiarum 
occidentalium inquisitione, acquisition« et retention« (Madrid 1629) vol. I, 1. II, 
с III, η. 60s.; bij Freytag in ZM 3 (1913) p. 12. 

2) Herrero García, o.e., pp. 59 ss., 84 ss. 
3) Salvador de Madariaga in De Vlaamse Gids 35 (Brussel 1951) p. 707. 
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die het verstand te boven gaat. Deze werd ook door de anderen 
als de opperste god erkend; enkel uit vrees voor de wraak hun
ner mindere goden, durfden zij niet geheel en al tot de dienst 
van dat opperwezen overgaan. Maar het is ongelooflijk, met 
welke blijdschap zij hun instemming betuigden, toen het gezel
schap Portugezen hun sprak over Christus, Zijn leer, wetten, 
wonderen en over de niet minder wonderbare standvastigheid 
van zovele martelaren, wier vrijwillig vergoten bloed een groot 
aantal volken van alle delen der wereld voor Hem had gewonnen. 
Vele Utopiërs lieten zich dopen. „Maar omdat niemand onder 
ons priester was, hetgeen ik betreur, zegt de vrome reiziger, 
blijven zij, ofschoon in alle dingen van onze godsdienst ingewijd, 
verstoken van die sacramenten, welke ten onzent alleen priesters 
toedienen." Toch begrijpen de Utopiërs die, en verlangen ner
gens vuriger naar. Zelfs hadden ze na ernstig beraad het plan 
opgevat, om één hunner tot priester te kiezen, als er geen christen-
bisschop gezonden werd. Maar bij het vertrek der Portugezen 
waren ze nog niet tot handelen overgegaan. 1) 

In de inleidingsbrief aan Pieter Gilles, griffier van Antwerpen, 
verduidelijkt Morus zijn bedoeling nog. Schertsend deelt hij mee, 
dat na lezing der Utopia een der geleerdste priesters van Enge
land die brave mensen wil te hulp snellen. Ofschoon brandend 
van verlangen, bedenkt hij evenwel, dat hij, om zijn plan naar 
behoren uit te voeren, door de Paus gezonden moet worden. Hij 
rekent erop, dat deze zijn verzoek geredelijk zal inwilligen, daar 
het door godsdienstzin, en niet door eer- of baatzucht is inge
geven. 2) De patronaatsrechten van Spanje en Portugal worden 
hier vrij onverholen afgekeurd, de overheid tevens vermaand om 
geestelijke strevingen tot hun recht te laten komen. 

Thomas Morus liet het niet bij een aansporing tot de priesters, 

1) Thomas Моте, L'Utopie, texte latin, éd. M. Delcourt (Paris 1942) p. 184 ss. 
2) R. W. Chambers, Thomas More (London 1935) p. 122 ss. — Voornoemde 

uitg., p. 38 s.: sunt apud nos unus et alter, sed unus maxime, vir pius et 
professione theologus, qui miro flagrai desiderio adeundae Utopiae, non inani et 
curiosa libidine collustrandi nova, sed uti religionem nos tram, féliciter ibi coeptam, 
foveat atque adaugeat. Quod quo facial rite, decrevit ante curare ut mittatur a 
Pontífice, atque adeo ut creetur Utopiensibus episcopus, nihil eo scrupulo 
retardatus, quod hoc antistitium sit illi precibus impetrandum. Quippe sanctum 
ducit ambitum, quem non honoris aut quaestus ratio, sed pietatis respectus 
pepererit." 
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om uit te trekken naar het nieuwe veelbelovend arbeidsveld. 
Als humanist gaf hij hun ook de raad mee, bij de heidenbeke
ring niet op te treden met middeleeuwse voortvarendheid. Na 
de dringende nood aan priesters voor de bediening der sacra
menten te hebben uiteengezet, deelt de Portugees mede, dat 
daarginds de grootste verdraagzaamheid heerst inzake godsdienst. 
Alleen werd er een nieuwgedoopte in zijn tegenwoordigheid 
scherp terecht gewezen, omdat hij, met meer overtuiging dan 
wijsheid, dadelijk over het christelijk Geloof begon te redetwis
ten met zijn stamgenoten en daarbij zo heet aanliep, dat hij niet 
alleen onze godsdienst boven alle andere verkoos, maar uitermate 
minachtend en beledigend sprak over de heidense, als boosaardig 
en duivels. Hij werd het land uitgewezen als tweedrachtzaaier. 
Een der oudste wetten bepaalde immers, dat men mocht trachten 
anderen tot zijn godsdienst over te halen, maar dan vreedzaam 
en beleefd. Deze wet had koning Utopus gesteld, niet alleen om 
de rust te bewaren, maar ook omdat hij overtuigd was, dat daar
door de godsdienst werd bevorderd. De éne waarheid zou ten
slotte door eigen kracht blijken, voorzag hij, terwijl bij strijd en 
twist de slechten het hardnekkigst zouden zijn en de overhand 
krijgen. 

Morus' Utopia werd het meest gelezen op het vasteland; 
hier werd de passage over de heidenbekering ook actueel, door
dat de Spaanse vorsten de noordelijke gebieden van hun impe
rium in de kerstening van Amerika gingen betrekken. Zo waren 
de eerste geloofsverkondigers, die in 1523 Mexico doorkruisten, 
Vlamingen door Karel V uitgezonden. Negen jaar later wijst 
de provinciaal der Duitse Franciscanen zijn onderdanen op de 
plicht, het Christendom te helpen verbreiden, want een bezoek 
aan de Spaanse medebroeders had hem voor deze grote taak be
zield, i) 

In deze jaren verbleef Erasmus te Freiburg (1529—'35) en 
schreef er zijn Ecclesiastes sive Concionator Evangelicus. Dit 
vierdelige werk over de gewijde welsprekendheid, bestemd 
voor de zielzorgers in de christelijke landen, verrast ons 
door een breedvoerige uitweiding om de geestelijkheid op 

i) Nikolaus Herborn O.F.M., Epìtome convertendi gentes Indiarum (1532). 
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te roepen naar de nieuwe arbeidsvelden en hun bezwaren 
te weerleggen. 1) 

Het eerste boek legt vooral nadruk op de inwendige deugden 
van zelfverloochening en offervaardigheid, die de goede prediker 
vormen. Vrij plotseling komt Erasmus hier te spreken over de 
onmetelijke nog te kerstenen aardstreken, waarna hij terugkeert 
tot zijn eigenlijk onderwerp met de woorden: „Maar ook al gaat 
men niet naar onbeschaafde volken, niemand is geschikt voor 
het ambt van Prediker, of hij moet zijn geest zo hoog gestemd 
hebben, dat hij staat boven rijkdom, genot, zelfs dood en leven." 
Later wijst hij nog op de overvloed van predikers in de grote 
steden, doch „het roemvolste is, dáár het veld te bewerken en 
te zaaien, waar niemand zaait, in woeste gebieden, in onbeschaaf
de streken, waar veel te oogsten is, waar echter niemand het veld 
bewerkt." Door deze opmerkingen verbindt Erasmus zijn uitwei
ding met het behandelde onderwerp; hij doet dit echter achteraf, 
terwijl het begin tamelijk los met de voorafgaande tekst verbon
den is. Dagelijkse klachten over het verval van de Christenheid en 
haar klein gebied moesten hen, wie dit werkelijk ter harte gaat, 
aanzetten om te bidden voor roepingen tot geloofsverkondiging. 
Om hierop kolommen en kolommen aan het werk der heidenbe
kering te gaan wijden, moest Erasmus wel gegrepen zijn geweest 
door de grote vooruitzichten, die de ontdekkingen en de reeds 
begonnen kerstening openden voor het leven der Kerk. 

Komt de uitweiding vrij onverwacht, nog verrassender is de 
geestdrift, waarmee de oude humanistenvorst over het werk der 
geloofsverbreiding spreekt. Gewoonlijk kent men hem als critisch, 
koud letterknecht; zijn Enchiridion militis christiani zou Ignatius 
uit de hand gelegd hebben, wijl het zijn godsvrucht verkilde. In 
zijn levensavond op de achtergrond geraakt, had de gevierde ge
leerde de dingen misschien meer leren zien in het licht der 
eeuwigheid en boven de hooghartige spot, waarmee hij het te 
zeer veruiterlijkte Christendom had willen zuiveren, klonk hem 

l) J. Schmidlin, Erasmus von Rotterdam über die Heidenmission in ZM 4 
(1914) pp. 1—12; С. J. Huygens O.S.C, Bij een Eeuwfeest. Erasmus en de Missie 
in Het Missiewerk 17 (1935/36) pp. 198—213. Beiden geven de tekst met commen
taar en onderscheidenlijk Duitse en Nederlandse vertaling. We volgen de vertaling 
van Huygens. — G. Goyau, Erasme de Rotterdam et l'idée de mission in Garde, 
Studentenmissieblad I (Roermond 1936) p. 27 s.; idem, E.e.m., I, pp. 90—93. 
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nu het „IJdelheid der ijdelheden" tegen. Ter elfder ure is hem 
duidelijk geworden, dat hij op andere wijze zijn leven had kun
nen besteden met meer nut voor het Godsrijk. En wanneer hij 
verzucht, dat sterven als missionaris hem veel verkieslijker zou 
zijn dan als jichtlijder, dan is dat niet enkel een mooie vondst 
van de woordkunstenaar, die aan zijn humanistisch zelfbeklag 
in sierlijk Latijn nog een fraaie wending weet te geven. 

„Mijn God, zo roept Erasmus uit, welk een uitgestrektheid 
beslaan nog op aarde de velden, waar het zaad van het Evangelie 
óf in het geheel niet werd uitgestrooid, óf zó werd uitgestrooid, 
dat er thans meer onkruid dan tarwe groeit! Europa is het 
kleinste werelddeel; en hier zijn nog hele gebieden in de macht 
der mohammedanen." Daarna overziet hij Azië en Afrika en 
herinnert eraan, dat „nog dagelijks tot dusver onbekende landen 
worden ontdekt, en men zegt dat er nog meer zijn, waar nooit 
iemand uit onze streken is doorgedrongen." En dan wil hij maar 
zwijgen over de schijnchristenen, de afgescheidenen en de dwalen
den. Hoeveel zou onder al dezen voor Christus' zaak bereikt kun
nen worden, mits er ijverige en getrouwe arbeiders werden uit
gezonden, evenwel niet om voor zichzelf rijkdom te vergaren, 
maar om zielen te winnen voor de Heer. Vervolgens wijst Eras
mus Paus en vorsten op hun plicht. Dat hij hierbij feiten aan
haalt, die in de missiegeschiedenis niet thuisgewezen kunnen 
worden, mag ons niet al te zeer verwonderen. Vaagheid in aard
rijkskundige voorstelling deelde hij met zijn tijdgenoten, 1) en 
historische kennis was evenmin Erasmus' sterke kant. Om die 
feiten was het hem trouwens niet te doen, maar wel om een 
diplomatisch vertoog, waar hij de groten van zijn tijd in hun 
eer tast. Aan de Paus wordt zorgeloosheid verweten door een 
koning van Ethiopië. Uitbuiting van zekere Pilapiërs in het 
Noorden van Scythië door „ik weet niet welke christelijke vor
sten" — een onrecht waarover enige voortreffelijke mannen, vol 
ijver voor de voortplanting van het Geloof, hebben geklaagd — 
biedt Erasmus gelegenheid om dergelijke schanddaden te brand
merken, zonder Spanje of Portugal te noemen. Hij legt aan 
christenvorsten zelfs ten laste, dat ze Evangelie-predikers de toe
gang tot veroverde gebieden ontzeggen om ongestooid de onont-

i) Atkinson, Nouveaux horizons p. 310. 
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wikkelde volken te onderdrukken. Hierbij kan hij beide kolo
niserende machten niet op het oog hebben, óf hij vergist zich 
schromelijk, wellicht misleid door wilde beweringen van een of 
ander strijdschrift. Zijn aanklacht wordt trouwens met omzich
tigheid ingeleid: „Wanneer het waar is, wat mensen die deze 
landen bezochten, vertellen . . . " 

Van wat er rondom hem in de geesten leeft, blijkt Erasmus 
beter op de hoogte te zijn. En de propaganda voor geloofsver
kondiging is hem volle ernst, daar hij juist die bezwaren weer
legt, welke in de noordelijke landen de ijver voor het verre 
apostolaat inderdaad sterk hebben geremd. Het verwijt dat allen 
uitvluchten zoeken, is gesteld in bewoordingen, die aan de 
Heilige Schrift zijn ontleend, en bijgevolg niet al te letterlijk 
dienen verstaan. In hun algemeenheid zijn ze ook zeker onver
diend, maar toch moeten ze veel waars hebben bevat, daar Johan
nes Slotanus in De barbaris nationibus convertendis (Keulen 
1560) nog steeds verontwaardigd is over „omnibus excusantibus". 
De moeilijkheid der taal, de ontberingen en het levensgevaar, 
door Erasmus breedvoerig besproken, schijnen wel algemeen, 
veelvuldig en hardnekkig naar voren te zijn gebracht, omdat 
Slotanus, en later weer Acosta (1588) en Thomas a Jesu (1613) 
precies dezelfde opwerpingen blijven weerleggen. 

Anderzijds moet Erasmus erkennen, dat er talloze Franciscanen 
en Dominicanen zijn, brandend van Serafijnse gloed, bezield met 
Cherubijnse geest. Uit deze scharen kieze men mannen, die, vol
komen afgestorven aan de wereld, slechts leven voor Christus, 
om met zuivere mening aan de onbeschaafde volken het woord 
Gods te verkondigen. 

Door deze aansporingen stelde Erasmus zich ver van zijn 
protestantse tijdgenoten. Zelden heeft hij zich roomser getoond 
dan waar hij, evenals Thomas Morus, voor het recht en de 
plicht om geloofsverkondigers te zenden, wijst naar de Paus, de 
„Monarcha Ecclesiae". Hij doet dit niet alleen in volledig katho
lieke gedachtegang. Zijn taal wordt hier gestuwd door ware geest
drift, die tegen het einde een hoge vlucht neemt om de mede
broeders in het priesterschap met heilig vuur te bezielen voor 
de verheven levenstaak, die hem niet is beschoren geweest. 

„Op dan, gij helden, uitgelezen leiders van het ChristenlegerI 
Zet op de helm van het heil, en bekleedt u met het pantser der 
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vroomheid; grijpt het schild des Geloofs en het zwaard van de 
Geest, dit is het woord Gods. De lendenen omgord met de gor
del der zuiverheid, de voeten geschoeid met heilige verlangens, 
in één woord, met de gehele mystieke wapenrusting uitgerust 
om het Evangelie van vrede te prediken, vangt nu onverschrok
ken dat heerlijke werk aanl Slaat neer, keelt, slacht, niet de men
sen, doch de onwetendheid, de goddeloosheid en andere ondeug
den. Want zó doden is redden. Doet het niet om rijker van hen 
naar huis terug te keren, maar om die mensen met geestelijke 
schatten te verrijken. Beschouwt het als een rijke buit, wanneer 
gij zo vele zielen, verlost van de tyrannie des duivels, gewonnen 
hebt voor de Verlosser; wanneer gij een overgrote schare ge
vangenen hebt aangebracht om Hem in de hemel te bejubelen. 
Het is een zware taak waarvoor ik u oproep, maar tevens ook 
de allerschoonste en meest edele. Had de Heer mij zo een geest 
gegeven, dat ik verdiende in zulk een Hem gevallige arbeid 
mijn leven te wagen, liever dan in deze mijn martelingen lang
zaam weg te sterven." 1) 

Zo gloedvol sprak Erasmus over de missie, dezelfde die vroeger 
blijk had gegeven van een verregaande vergoelijking van het 
heidendom. In de voorrede van zijn Ciceronis Tusculanae 
Quaestiones gaf hij immers als zijn persoonlijke opinie dat Cicero 
wel in de hemel zou zijn, en in zijn Colloquia liet hij een der 
sprekers getuigen: „Ik kan me nauwelijks weerhouden te zeggen: 
Heilige Socrates, bid voor ons." 2) Humanistische waardering 
voor heidense deugd en wijsheid sloot gelukkig het ideaal der 
geloofsverbreiding niet uit. 

i) „Agite igitur viri fortissimi, exima Christianae mìlitìae duces, induite vos 
galeam salutis, loricam pietatis, assumile scutum fidei, et gladium spiritus, quod 
est verbum Dei, ас succìncti lumbos baltheo pudicitiae, calceati pedibus, qui sunt 
affectus, tota denique panoplia mystica praeparati ad praedicandum Evangelium 
pacis, intrepidis animis ad tarn praeclarum facinus accingimini, dejicite, jugulate, 
mactate, non homines sed ignorantiam, impietatem, caeteraque vitia. Sic enim 
occidere servare est. Non hoc agite, ut ab illis ditiores redeatis domum, sed ut 
illos locupletetis divitiis spiritualibus. Opimam praedam existímate, si tot animas 
a Satanae tyrannide ereptas redemptori vindicaveritis, si illi numerosam capti-
vitatem in caelum triumphandam adduxeritis. Arduum est ad quod adhortamur, 
sed idem est facinus omnium pulcherrimum atque optimum. Ut inani Dominus 
mihi dedisset talem spiritum, ut in tam pio negotio mortem oppetere mererer, 
potius quam in his cruciatibus lenta morte consumi." 

2) Capéran, o.e., p. 247 ss. 
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De invloed, die van Erasmus' krachtige wekroep is uitgegaan, 
moet men niet onderschatten. Juist omdat ze vervat is in een 
werk voor zielzorgers, is ze talrijke priesters onder de ogen ge
komen. Want de Ecclestastes werd enorm verspreid. Verschenen 
te Bazel in 1535, werd het werk nog datzelfde jaar ook te Ant
werpen gedrukt, en vóór de uitgave der Opera Omnia van 1540 
had het reeds vier herdrukken gekend. 

Na Erasmus hebben nog andere humanisten geijverd voor de 
geloofsverbreiding. De beroemde Clenardus, docent te Leuven, 
te Salamanca, te Coïmbra, leermeester van de Portugese troon
opvolger, was een gedegen arabist met apostolische bedoelingen. 
Hij stelde een lijvig manifest op aan de Christenheid, om de 
noodzakelijkheid van een vreedzame bekering der mohamme
danen te betogen, l) In de tweede helft der zestiende eeuw was 
het weer een Leuvens hoogleraar, Jean de Vendville, die aan 
Rome herhaaldelijk de plannen voor een grote missie-centrale 
voorlegde. 2) 

Onderwijl had Franciscus Xaverius met aandrang gevraagd 
om Nederlandse missionarissen voor de koudere streken in 
Japan. Vooral de Zuidelijke Nederlanden schijnen een dankbaar 
wervingsgebied te zijn geweest; reeds in die dagen ondernamen 
vele Vlamingen hun apostolische tochten. Maar zij voeren uit 
onder Spaanse of Portugese vlag, en het heeft vaak enig hoofd
brekens gekost, om hen te herkennen onder hopeloos verhaspelde 
namen. Pedro de Mura, van der Moere of Muure, uit Gent, ver
ried zich gemakkelijk zowel vanwege de roem zijner verdiensten 
en zijn verwantschap met Karel V, als door zijn andere naam 
de Gante. Moeilijker was het onder de Лога een van Auwera, 
onder Berdunck een Verdonk te ontdekken. Maar wie zou ver
moeden, dat Berwottuo eigenlijk Bervoets heette? 3) 

Evenals in de Duitse gebieden vonden in de Nederlanden de 
Spaanse werken over de nieuwe ontdekkingen meer verspreiding 
dan elders. Vooral te Antwerpen, Gent en Brussel werden ze veel 
gedrukt. Jan Huygen van Linschoten verzamelde er sinds 1580 
voor zijn Itinerario (1595); door hem was ook de Historie Natu-
rael ende Morael van de Westerse Indien (1598—1624) vertaald 

1) Olbrechts, o.e., p. 122. 
2) Goyau, E.e.m., I, pp. 55-89. 
3) Olbrechts, o.e., p. 19. 
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uit het Spaans van de Jezuïet Acosta (1590). Te Hoorn en 
te Amsterdam verschenen in 1595 twee Nederlandse drukken 
van het eerste grote Europese werk over China door de Augustijn 
Mendoza (1585). Bedenken we verder dat ook Pordenone's ver
werking in Mandeville's reizen in de tweede helft der zestiende 
eeuw hier haar meeste herdrukken beleefde, dan mogen we aan
nemen, dat Holland voor zijn ondernemingslust, die toen juist 
groeide, wel een-en-ander aan missionarissen te danken had. 1) 
De eerste protestantse zendingsbeweging, in de Republiek der 
Zeven Provinciën begin zeventiende eeuw, werd mede opgewekt 
door katholieke werken, ruim vertegenwoordigd op de Hollandse 
boekenplanken. 2) Uit koopmanschap zou de Oost-Indische Com
pagnie aan deze edele strevingen tenslotte te weinig kans geven. 
Aanvankelijk woog echter vooral de moeilijkheid, om de nodige 
zendelingen te vinden. 

In deze jaren gaf Grotius, die voor zijn volkenrecht werd voor
gelicht door het werk der Spaanse theologen, 3) zijn Bewys van 
den Waeren Godtsdienst (1622). Het was gedicht tijdens zijn 
gevangenschap (1620) met de bedoeling om de gewone zeelieden 
op te wekken tot bekeringsijver. 

't Is om een meerder saek, 't is om een grooter goed 
Dat God geboden heeft dat voor u soude wyken 
In 't ploegen van de zee des gantsche werelts ryken, 
Op dat gy brengen soud diep in 't versengde land 
Een aengenamer vier van Goddelyken brand, 
Op dat al waer men siet des hemels twaleff lichten 
Gy 't licht door twaleff boon ontsteecken soud gaen stichten. 
Op dat gy voeren soud tot aen het winter-huys 
En aen de zuyder asch 't Jerusalemsche kruys. 

Een der sterkste bewijzen ten gunste van het Christendom is 
zijn weergaloze verbreiding: „geen gelooff en heeft soo verr ge
lopen". 

1) Chinard, XVIe siècle, p. 239; G. J. Geers, Invloed van de Spaanse Literatuur 
in Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden III (Brussel—'s Hertogen-
bosch 1944) p. 65 s.; De Reis van Jan van Mandeville, uitg. N. A. Cramer (Leiden 
1908) Inleiding. 

2) Maurus Galm O.S.B., Das Erwachen des Missionsgedankens im Protestantis
mus der Niederlande (München 1915); G. Brom, Java in onze Kunst (Rotterdam 
1931) p. 1 ss. 

3) J. Kosters, Het jus gentium van Hugo de Groot en diens voorgangers (Am
sterdam 1924). 
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Maer die Messias leer de werelt openbaerden 
En waren niet versien van kroonen nogh van swaerden: 
Maer 't waren sleghte luy alleen in zee gewent 
Te visschen, of op 't land te werken aen een tent. 

Dringend vermaant hij zijn broeders toch eensgezind te zijn. En 
voor de heidenbekering venvacht hij veel van een voorbeeldig 
christelijk leven: 

Soo van 't gesonde woord als van een heyligh leven, 
Betoonende door 't werk de waerheit van de leer, 
En door der kneghten deugt de goetheit van den Heer. 

De heldere alexandrijnen glanzen niet altijd van schoonheid. 
Zijn opdracht aan Holland, bloem der Nederlanden, eindigt de 
dichter dan ook met het aandoenlijk verzoek: 

Verschoon veel liever 't werk dan dat gy 't bitter laekt 
En denk: och heer, het is te Louvesteyn gemaekt. 

In 1627 vertaalde hij zijn werk in Latijns proza, en onder de 
latere titel De Ventate Religionis Christianae is het beroemd 
geworden. Zelfs in het Hongaars en Arabisch vond het versprei
ding. Zo gaf Holland aan de wereld terug, wat het gedeeltelijk 
aan anderen te danken had. Wanneer immers Grotius zijn lezers 
verwijst naar menig edel geest, die vóór hem ter overtuiging van 
de dwalenden heeft geschreven, noemt hij twee Spanjaarden 
en een Fransman: „Remond Sebond, Ludovicus Vives, Philippus 
Mornaeus." i) 

Men zou de geschiedenis geweld aandoen door een herleiding 
tot Spaanse invloed van alle daadkracht en zendingsgeest, die 
zich in het kleine landje aan de Noordzee samentrokken en 
weer uitvloeiden naar de verste aardstreken. Doch veel van wat 
Holland groot heeft gemaakt, is voortgekomen uit de sfeer van 
deelgenootschap ?іап het wereldomvattend imperium, evenals uit 
bewust of onbewust ondergane invloeden van de Moederkerk. 

Weerklank der ontdekkingen in andere landen 

De Hollandse zendingsbeweging was gegroeid tegen de 
hoofdstroom van het Protestantisme in. De leiders der Hervor-

i) Hugo de Groot's Bewys van de Ware Godsdienst, uitg. J. de Vries (Amster
dam 1844) pp. 2, 60-66, 167, 3. 
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ming stonden in praktijk én beginsel onverschillig, zo niet af
wijzend tegenover het apostolaat overzee. Luther zweeg erover; 
zijn volgelingen bleven zich tot in de zeventiende eeuw veront
schuldigen met de stelling, dat Christus' missiebevel alleen tot 
de Apostelen was gericht. Calvijn zag de heidenbekering als een 
zaak, die alleen God aanging, zolang Hij ons niet anders be
duidde. Beza bestreed de Hollandse zendingsvrienden. Ook in 
Engeland wachtte men tot de zeventiende eeuw, alvorens tot de 
apostolische daad over te gaan. Het gevolg was, dat het pro
testantse volk merkelijk onkundiger bleef van de nieuw ont
sloten wereld dan het katholieke, i) 

Hiertoe werkten staatkundige verhoudingen mee. Alexan
der VI had de verovering en kerstening der ontdekte en te ont
dekken gebieden aan Spanje en Portugal toevertrouwd. Met hun 
geringe belangstelling voor verre ondernemingen viel het Enge
land en Frankrijk voorlopig niet zwaar, deze toestand te eer
biedigen. En mocht bij Frans I al de vraag opkomen naar het 
testament van ons aller stamvader Adam, waarbij zijn land zou 
zijn uitgesloten van bemoeienis met zo'n groot deel der mensen
familie, dan was daar de oppermacht van Spanje om hem te be
letten, deze aanspraken te doen gelden. 

Al deze omstandigheden verhinderen echter niet, dat 
we vooral Frankrijk node missen in de geschiedenis der missie-
gedachte gedurende bijna de gehele zestiende eeuw. De brieven 
van Columbus waren in 1493 onmiddellijk te Parijs verschenen. 
Maar terwijl ze in Italië werden opgenomen in de volkspoëzie, 
maakten ze in Frankrijk weinig opgang. Zelfs de tochten van 
Parmentier en Cartier verwekten in de natie geen brede geest
drift. Alleen Rabelais verraadt hier en daar herinnering aan deze 
reizen, alsook aan de Decades van Petrus Martyr, waarvan nog 
in 1532 een verkorte vertaling te Parijs was verschenen. In het 
vierde boek van Pantagruel kan men ook een paar groteske 
toespelingen ontdekken op het Spaanse missiewerk in de Nieuwe 
Wereld. L'Ile des Macréons is het laatste toevluchtsoord van de 

1) Maurus Galm, o.e., p. 7 ss.; F. Rousseau, L'idée missionnaire aux XVle et 
XVlle siècles (Paris 1930) pp. 17-42; Goyau, E.e.m., I, pp. 89-125; J. Schmidlin, 
Reformation und Gegenreformation in ihrem Verhältnis zur Mission in ZM 7 
(1917) pp. 257—270; Atkinson. Nouveaux horizons, pp. 305, 338, 419. 
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verouderde demonen, die hebben moeten wijken voor het Chris
tendom en hier met groot misbaar hun laatste adem uitblazen. 
In de buurt van Canada ontmoet Pantagruel een hele vloot 
monniken op weg naar hun vaderland om een kerkvergadering 
bij te wonen. Waarschijnlijk moeten we hierin een satire zien op 
de strijd over de behandeling der Indianen, welke strijd op zijn 
hevigst werd gevoerd juist in de jaren dat Rabelais zijn werk 
schreef (1535-1553). 1) 

Met deze schaarse en vrij onbeduidende echo's staat de Franse 
litteratuur in scherpe tegenstelling tot de Spaans-Portugese. Ter
wijl deze met geestdrift de grote odyssees van Columbus, Vazco 
da Gama, Cortés en Pizarro verheerlijkte, bezingen de dichters 
der Pléiade, wanneer ze een ogenblik de antieke goden en hel
den vergeten, liever de geneugten van de Franse grond en 
haard. ^) Ronsard heeft honderden toespelingen op de Trojaanse 
helden, maar vergeefs zoekt men bij hem een duidelijke en geest
driftige waardering van de ontdekkingen zijner eeuw. Hij is 
diep begaan met het lot van zijn vaderland, verscheurd door 
godsdienstige verdeeldheid en burgeroorlog. Deze treurige toe
standen grijpen hem smartelijk aan en doen hem in sommige 
ogenblikken wanhopen aan de moderne beschaving, bijna ook 
aan het katholieke Geloof. 

In zijn Discours contre Fortune (1559) bezweert hij Ville-
gagnon, die voor zijn protestantse geloofsgenoten een toevluchts
oord wilde stichten in Brazilië, deze onderneming op te geven 
en de Indianen met rust te laten. Die mensen immers, vrij en 
gelukkig in hun natuurstaat, beleven nog het gouden tijdperk, 
waarvan de Ouden hebben gezongen; beschavingspogingen zul
len hun niets anders brengen dan onze eerzucht, vijandschappen, 
processen en oorlogen. Laat zulk een geesteshouding al niet 
veel missieijver verwachten, in zijn Discours des misères de 
ce temps geeft hij de calvinisten sarcastisch de raad, om 
onder de wilden en niet in Frankrijk hun slachtoffers te gaan 
maken. 

1) Chinard, XVIe siècle, p. 60 ss.; Lebel, Litt, coloniale, p. 10 ss.; Martino, 
L'Orient, pp. 16, 39; Atkinson, Nouveaux horiions, pp. 312, 327; F. Rabelais, Le 
Quart Livre, éd. R. Marichal (Lille 1947) Introduction, p. XVIII ss.; chap. 
XXV s. 

2) Chinard, XVie siècle, p. I l i ss. 
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. . . Allez aux regions 
Qui n'ont ouy parler de nos religions, 
Au Pérou, Canada, Callicuth, Caníbales, 
Là montrez par effect vos vertus Calvinales. 

Ainsi vous sauverez la plus grand part du monde. 

Niet missieliefde maar getergd patriotisme is hier aan het woord. 
Wat Ronsard vóór alles ter harte gaat, is rust en vrede in zijn 
geteisterd vaderland. De godsdienstconflicten verafschuwt hij, 
ook omdat ze zijn christelijk-humanistische idealen te zeer 
kwetsen. 

Ne presche plus en France une Evangile armée. 
Un Christ empistollé (d.i. met pistool gewapend) tout noirci de fumée, 
Qui comme un Mehemet va portant en la main 
Un large coutelas rouge de sang humain. 
Cela desplaist à Dieu; cela desplaist au Prince. 

In zijn Remontrance au peuple de France klaagt hij, dat van 
een Christenheid vol onrecht en verdeeldheid geen werfkracht 
kan uitgaan. 

. . . qui seroit le Turc, le Juif, le Sarrasin, 
Qui voyant les erreurs du Chrestien son voisin, 
Se voudroit baptiser? le voyant d'heure en heure 
Changer d'opinion, qui jamais ne s'asseure? 

Le voyant Manichèe, et tantost Arrien, 
Tantost Calvinien, tantost Luthérien, 
suivre son propre advis, non celuy de l'Eglise? 

Et qui seroit le Turc lequel auroit envie 
De se faire Chrestien en voyant telle vie? 

Opmerkelijk is dat Ronsard, wanneer hij zijn oog over de gren
zen laat gaan, zich eerder naar het Nabije Oosten wendt. Voor 
hem, als voor Frankrijk in het algemeen, kan gelden, dat vooral 
daarheen hun belangstelling getrokken werd. Men verwachte 
echter niet een blijvende missieijver bij Ronsard; de klacht dat 
de onverkwikkelijke aanblik van de Franse Christenheid niet 
bijster uitnodigend was voor mohammedanen en Joden, was 
slechts een voorbijgaande opwelling van zijn geërgerd vader
lands gemoed, i) 

i) Éd. P. Laumonier (Paris 1914—19) t. V, p. 345, 340, 367 s.; Atkinson, Nou
veaux horizons, pp. 314 ss., 29, 250. 
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Ook bij de andere dichters der Pléiade zat de zorg voor 
geloofsverbreiding niet hoog. Alleen hun leermeester in Grieks 
en Latijn Daurat dient als een gelukkige uitzondering vermeld. 
Wanneer zij het niet beneden de waardigheid hunner antieke 
muze achten, lofdichten te leveren voor aardrijkskundige wer
ken, is Daurat de énige die in 1575 uiting geeft aan een bredere 
apostolische bezieling. Zijn gedicht Ad Henricum Tertium, 
Regem Galliarum, de Theveti Cosmographia eindigt met de 
volgende verzen: 

Sed flebis gentes nostro tot ab orbe remotas. 
Sub Christi nondum quae subiere jugum, 
Gaudebis tibi materiam esse relictam 
Quae proavis facial regibus esse parem. 
Ut non imperii fines modo Marte propagas, 
Sed Christo toto, qua patet, orbe fidem. 

Deze aansporing tot kolonisatie en missionering is zeer waar
schijnlijk de eerste in de Franse litteratuur. 1) Ze kan gelden als 
het antwoord op de overmoedige smaadverzen van de zanger van 
het Spaanse imperium, Fernando de Herrera. Deze vermaande 
Frankrijk, vroeger hoofd der Christenheid, om toch eindelijk het 
hoofd te buigen uit schaamte over zijn ellendig verval. 2) Maar 
het zou nog twintig jaar duren, alvorens het land der christelijk-
heroïsche chansons de geste in alle ernst zou gaan dingen naar 
zijn vroegere roemvolle plaats onder de naties, door de stichting 
van een Nieuw-Frankrijk aan de overzijde van de oceaan. Voor
lopig verloor het zijn krachten aan een inwendige strijd; hier 
en daar was zelfs de Franse geest gewond. 

Twijfelde Ronsard bijwijlen aan de waarde der christelijke 
beschaving, het Geloof zelf hield hij krampachtig vast. Bij Mon
taigne is het minder duidelijk, dat de godsdienstige overtuiging 
sterker bleef dan de twijfelzucht. 3) Ook hij werd door de wreed-

1) Chinard, XVIe siècle, p. Ili ss. 
2) Tú, que del Sacro Imperio de Occidente, 

Francia, fuiste cabeza, y del cristiano 
Valor, misera ya, el orgullo insano 
Pierde, y humilia al fin la yerte frente. 

(Bij Montoliu, o.e., p. 66). 
8) H. Janssen C.ss.R., Montaigne fidéiste (Utrecht 1930). 
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heid der godsdienstoorlogen diep geschokt. De primitieve mens, 
de kannibaal zelfs, verdedigt Montaigne in zijn Essais (1580) met 
een verwijzing naar, volgens hem, nog erger gruwelen, in naam 
der vroomheid door zijn landgenoten bedreven. En wanneer hij 
in 1588 ook het hoofdstuk Des Coches uitgeeft, blijkt hij hevig 
verontwaardigd over het onrecht en de wreedheid, de Indianen 
aangedaan. Dat de Spanjaarden bij hun veroveringen de geloofs-
verbreiding nastreefden, kan hij niet geloven. Dan zouden ze 
immers bedacht hebben, dat de godsdienst zich niet uitbreidt 
door verovering van grondgebied, maar door het overtuigen van 
mensen; en dan zouden ze niet die onnodige slachtingen hebben 
aangericht. Waren de grote ontdekkingen maar de Ouden te 
beurt gevallen! Die zouden met zachtheid het natuurlijk goede 
in de Indianen tot ontwikkeling hebben gebracht, de Griekse 
en Romeinse deugd hebben geënt op de oorspronkelijke deug
den van het land. De Spanjaarden daarentegen hebben de in
boorlingen uit hebzucht verdrukt, en bedorven door hartstoch
ten en onmenselijkheden „à l'exemple et patron de nos meurs". 

De wilden waren volgens Montaigne niet enkel beter, maar 
ook verstandiger dan wij. Met een duidelijke herinnering aan 
het requerimiento der Spanjaarden, stelt hij uit de antwoorden 
der Indianen vast, dat ze in natuurlijke helderheid van geest 
niet voor ons onderdoen. We kunnen een ogenblik genieten van 
Montaigne's vertelkunst, waar hij inboorlingen aan Europeanen 
de les laat lezen. „Certains Espagnols prirent terre dans une 
contrée fertile et plaisante, fort habitée, et firent à ce peuple 
leurs remontrances accoutumées: 'Qu'ils étoient gens paisibles, 
venant de lointains voyages, envoyés de la part du Roi de Castille, 
le plus grand prince de la terre habitable, auquel le Pape, repré
sentant Dieu sur la terre, avoit donné la principauté de toutes 
les Indes; Que, s'ils vouloient lui être tributaires, ils seroient 
très bénignement traités . . .; leur remontroient au demeurant 
la créance d'un seul Dieu et la vérité de notre religion, laquelle 
ils leur conseilloient d'accepter, y adjoutant quelques menasses'. 
La réponse fut telle: ,Que, quand à être plaisibles, ils n'en 
portoient pas la mine, s'ils l'étoient: Quand à leur Roi, puisqu'il 
demandoit, il devoit être indigent et nécessiteux; et celui qui 
lui avoit fait cette distribution, homme aimant dissention, d'aller 
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donner à un tiers une chose qui n'étoit pas la sienne . . . ' Voilà 
un exemple de la balbutie de cette enfance." l) 

Hier verschijnt reeds de vreemdeling, die krachtens zijn 
natuurlijk gezond verstand kritiek levert op Europese gedach
ten en toestanden; welke rol later zal worden overgenomen door 
de Turk, de Chinees, en Montesquieu's fameuze Pers. Montaigne 
heeft bovenstaande samenspraak overgenomen van Gómara, maar 
hij had ze ook kunnen vinden bij andere Spaanse geschiedschrij
vers. Want reeds Petrus Martyr liet een .naakte wijsgeer' op
treden. Deze schrijvers waren waarschijnlijk zó onwrikbaar vast 
in eigen overtuigingen, dat ze zich vermaakten met de antwoor
den der wilden, niet vermoedend dat nieuwlichters er naderhand 
een kwaadwillig gebruik van zouden maken. 

Bij Ronsard en Montaigne vinden we ook de goede wilde ten 
voeten uit geschilderd. Maar in tegenstelling tot Columbus en 
de vroegere humanisten beschrijven zij hem niet met de bij
gedachte dat hij gemakkelijk tot het hem ontbrekende Christen
dom te bekeren zou zijn. Nergens blijkt dan ook, dat deze groten 
der Franse litteratuur bij de missieverslagen te rade zijn geweest. 
Toch waren die in Frankrijk al druk aan het verschijnen en 
hielpen de geesten rijpen voor de Contra-reformatie, die elders 
reeds in volle gang was. 

i) Essais de Montaigne, ed. P. Villey (Paris 1922) t. I. Chap. XXXI, p. 271; 
t. Ill, Chap. VI, pp. 166—175; Atkinson, Nouveaux horizons, p. 325 ss.; Chinard, 
XVIe siècle, p. 193 ss. 
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DERDE HOOFDSTUK 

DE T I J D DER CONTRA-REFORMATIE 

Katholiek Herstel 

Toen het pauselijk hof en zijn omgeving het diepst ge
zonken waren, verenigden zich te Rome en elders in Italië reeds 
broederschappen van ernstige mannen, die bij elkander steun 
zochten voor een werkelijk christelijk leven, waardoor zij tevens 
een voorbeeld wilden zijn voor anderen. In Spanje werden soort
gelijke strevingen geleid en bevorderd door de wereldlijke over
heid. De ontzaglijke missiearbeid naar buiten, alsook de vol
ledige kerstening van zovele half-bekeerde mohammedanen op 
eigen gebied, eisten trouwens een krachtsinspanning, die tot 
sterker geloofsbeleving drong, l) 

De smartelijke scheuring, waartoe Luther de eerste ruk ga£, 
werd een sterke prikkel voor de katholieke hervormingsbewe
ging. Het Concilie van Trente omschreef het leerstellig stand
punt der Kerk en stelde een werkprogram op. De Christenheid 
werd innerlijk vernieuwd, stelde zich te weer tegen de bedrei
ging in Europa en verbreidde zich naar Oost en West. Deze drie
voudige werkzaamheid van herstel, afweer en verovering ken
merkt het kerkelijk leven van dit tijdvak, dat bijgevolg door de 
benaming Contra-reformatie eigenlijk slechts gedeeltelijk wordt 
gekarakteriseerd. Verschillende bloesems van deze wederopbloei 
werden immers gevoed vanuit wortels, die diep in eigen katho
lieke bodem hun levenssappen zogen. Nergens blijkt dit wellicht 
duidelijker dan in de wijde missiegeest, die de Kerk bezielde, 
terwijl de protestanten afzijdig bleven. Als diepste gronden dezer 
geloofsvernauwing kan men zien de harde leerstukken der voor
bestemming en der algehele menselijke verdorvenheid. Op deze 
beide punten sprak de Kerk zich te Trente uit voor een mense-

l) Streit in ZM (1913) p. S 
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lijker opvatting, welke Spanje en Portugal in hun missiepolitiek 
sinds lang als vanzelfsprekend hadden verondersteld. 

Een der voornaamste drijfkrachten tot katholiek herstel 
was de opleving van het kloosterwezen, met versterkte drang naar 
het werkzame apostolaat onder medechristenen en ongelovigen. 
De Heilige Ignatius (1491 of 1495—1556) heeft de geloofsverbrei-
ding in verre landen van het begin af in zijn geestelijk krijgs-
plan opgenomen. De Geestelijke Oefeningen, persoonlijk door
leefd te Manresa en grotendeels vóór 1525 neergeschreven, 
stellen ons in de Beschouwing van het Rijk (Tweede Week) 
Christus voor als Koning der Christenheid, die al Zijn onder
danen toespreekt: Het is Mijn wil, alle gebied der ongelovigen 
te veroveren. Aan deze oproep geen gehoor geven, het zou ver
achtelijk zijn. In de volgende Overweging der Menswording 
nodigt Ignatius ons uit, het oog te laten gaan over alle mensen, 
die de aarde bevolken: blanken en zwarten, gezonden en zieken, 
kinderen en stervenden. Vervolgens richt hij onze blik op de 
Heilige Drievuldigheid, welke besluit tot de Menswording voor 
het heil van alle geslachten, die blind verloren gaan. In de Over
weging der twee Standaarden moeten we ons voorstellen, hoe 
Christus Zijn Apostelen, leerlingen én anderen uitkiest en over 
de gehele wereld zendt, om Zijn heilige leer te verbreiden, i) 

Met deze wereldwijde veroveringsdrang toont Ignatius zich een 
Spanjaard, opgegroeid in de tijd der ontdekkingen; de militaire 
termen verraden nog de soldaat in hem. De krijgskunde leerde 
hem het grote belang van strenge tucht, welke alleen dan ge
waarborgd is, wanneer de bevelen uitgaan van hem, wie de 
opperste leiding rechtens toekomt. Misschien hadden ook protes
ten, als die van Morus en Erasmus, hem de ogen geopend voor 
het onjuiste der patronaatsrechten. In 1540 stellen Ignatius en 
zijn eerste gezellen zich ten dienste van Christus' Plaatsbekleder 
door aanbieding van de Formula Instituti. 2) Uitvoerig en met 
de grootste nadruk wordt hier de bijzondere gelofte beschreven, 
om alles wat de Paus beveelt voor het zielenheil of voor de 
geloofsverbreiding, onmiddellijk zonder enige bedenking uit te 

i) Ed. Marietti (Romae 1928). 
2) Thesaurus spiritualis Societatis Jesu (Bilbao 1887) pp. 625—631. 
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voeren, naar welke streken het hem ook believe de orde-leden 
te zenden, „hetzij naar de Turken, hetzij naar welke andere 
ongelovigen, ook die welke in de Indische gebieden wonen." 

Gezonden te worden door de Paus, o£ door eigen overheid, 
was voor Ignatius en zijn volgelingen van het hoogste belang. 
Het woord missie betekende door veelvuldig gebruik weldra niet 
enkel de ontvangen zending, maar werd ook overgedragen op 
de te verrichten werkzaamheden, waarvoor men buiten residen
ties of colleges werd gestuurd. De uitzendingen naar ongelovige 
volken werden, eerst bij de Jezuïeten, later in de hele Kerk, het 
veelvuldigst. En zo kreeg missie zijn tegenwoordige, haast uit
sluitende betekenis: apostolaat onder de heidenen buiten 
Europa, l) 

Niet alleen door nieuwe stichtingen, ook door de hervor
ming van oude kloosterorden herwon de Kerk haar levenskracht. 
Onder de vernieuwers waren Theresia van Avila en Joannes van 
het Kruis, wier geschriften gelden als hoogtepunten in de ge
schiedenis der Schone Letteren. 

De Heilige Theresia werd in haar werkzaamheid gestuwd door 
een brede apostolische bewogenheid. Op de eerste bladzijden 
van haar Weg der Volmaaktheid lezen we, hoe zij in de begin
tijd harer stichtingen had gehoord van de schade, die Frankrijk 
leed door de ketterij. Zij had wel duizend levens willen geven 
om een enkele ziel te redden van de vele, die verloren gingen. 
In haar machteloosheid had ze besloten het weinige te doen, dat 
in haar vermogen lag: volgens de Evangelische raden naar de 
volmaaktheid streven en anderen daartoe opwekken. Door te 
bidden voor de verdedigers der Kerk wilden zij en haar mede
zusters helpen, zoveel zij konden. 

Wanneer Theresia in een ander werk de geschiedenis harer 
stichtingen gaat verhalen, spreekt zij over haar geluk gedurende 
de eerste jaren. Bij het zien van de grote heiligheid der zusters 
begon zij te vermoeden, dat die rijkdom door God was geschon
ken voor een bepaald doel. En zij spoorde haar zusters aan, te 
ijveren voor het heil der zielen en de uitbreiding der Kerk. Ter-

l) J. Braam M.S.C., Missto und Missionarius im Römischen Brevier in Mis-
sionswissenschaft und Religionswissenschaft 4 (Munster 1941) pp. 207—216; idem, 
in ZM 8 (1918) p. 235. 
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wijl Theresia in deze gesteltenis leefde, kreeg zij bezoek van een 
pater, die uit West-Indië kwam. Hij was „een vurig dienaar Gods, 
zegt zij, en brandde van dezelfde verlangens voor het zielenheil 
als ik. Hij kon ze ook in daden omzetten, waarom ik hem zeer 
benijdde." De pater sprak haar over de vele millioenen zielen, 
die daarginds verloren gingen bij gebrek aan godsdienstonder
richt. Na zijn vertrek was Theresia over de ondergang van al 
die mensen zo diep bedroefd, dat zij haar smart niet kon be
dwingen. Zij zonderde zich af en onder een vloed van tranen 
vroeg zij God een middel, om een enkele ziel te redden, waar zo 
vele een prooi werden van de duivel. Zij smeekte, dat haar gebed 
tenminste iets zou vermogen, daar zij tot méér niet in staat was. 
Vurig benijdde zij degenen, die zich aan het zielenheil konden 
wijden, al kostte het hun ook duizendmaal het leven. En wellicht 
zich herinnerend, hoe zij als kind met haar broertje op weg was 
gegaan om bij de Moren de marteldood te zoeken, vervolgt 
Theresia: „daarom ook, wanneer wij in de levens der heiligen 
lezen dat zij zielen bekeren, boezemen zij me meer godsvrucht 
in, groter liefde en naijver, dan door al de martelingen die ze 
doorstaan. Want een ziel voor Hem gewonnen, is God meer 
waard dan al onze diensten." Treffend tonen deze woorden, hoe 
ridderlijk verlangen naar het martelaarschap tot moderne missie
geest groeide bij het uitzicht op de onmetelijke arbeidsvelden, 
door de ontdekkingen geopend. 

Terwijl Theresia door deze bezorgdheid gekweld werd, ver
scheen haar Christus en zeide: „Wacht een weinig, dochter, en 
gij zult grote dingen zien." Enige tijd later, bij een bezoek van 
de algemene overste, werd eindelijk haar grote taak geopenbaard. 
En na aldus in het eerste hoofdstuk te hebben uiteengezet, welke 
geest haar bezielde, gaat zij over tot het eigenlijk verhaal harer 
verdere stichtingen. Met dit hervormingswerk beoogde Theresia 
inwendige verdieping als naaste doel; daarop vooral zijn haar 
beroemde mystieke geschriften gericht. Het wereld-apostolaat 
verloor zij echter niet uit het oog. Naar een latere verklaring 
van haar biechtvader, zag zij haar hervorming uitgroeien tot een 
reusachtige boom, wiens vruchten niet alleen de beschouwende 
zielen zou voeden, doch ook allen, die nog in de schaduw leef
den van het ongeloof. En toen tegen het einde van haar leven 
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Filips II Carmelieten vroeg voor West-Afrika, zag zij een gouden 
droom in vervulling gaan. 1) 

Merkwaardigerwijze sprak Theresia het uitvoerigst over haar 
apostolische drang telkens in het begin van haar mystieke ge
schriften; zij stelde ze op de voorgrond als de aandrijving tot 
haar geestelijke werkzaamheid. 

Bij de Heilige Joannes van het Kruis zoekt men vergeefs 
naar teksten, die rechtstreeks op de heidenbekering betrekking 
hebben. In zijn jeugd door Theresia weerhouden om Kartuizer te 
worden, bleef hij zich toch geheel zijn leven getrokken gevoelen 
tot het beschouwende leven. Een vleugje zuivere liefde, achtte 
hij voor God en voor de ziel kostbaarder, en voor de Kerk van 
groter voordeel dan alle andere werken tezamen. Met deze woor
den verdedigde hij in het Geestelijk Gezang de contemplatie 
tegen het wereldse verwijt van nutteloosheid. Doch deze uitspraak 
betrof alleen hen, die de vereniging met God hadden bereikt. 
„Zolang de ziel nog niet tot de staat van liefdevereniging is ge
komen, moet zij zich oefenen in de liefde, zowel in het werkende 
als in het beschouwende leven." In de praktijk stond de heilige 
dan ook geenszins afwijzend tegenover apostolaat in verre landen, 
doch zijn geschriften deden nog minder dan die van Theresia 
verwachten, dat de Carmelieten weldra zo'n belangrijk aandeel 
zouden hebben in het missiewerk. 2) 

In dit opzicht verschilde Joannes van het Kruis veel van 
de Heilige Ignatius. Deze begon de regels voor hen, die in de 
zending werkzaam waren, met de woorden: „Het doel, door de 
Sociëteit nagestreefd, is, de verschillende werelddelen uit gehoor-

i) Camino de Perfección in BAE, t. LUI (Madrid 1923) p.318s.; Libro de Uu 
Fundaciones, ibidem, p. 182; Libro de su Vida, ibidem, p. 24; Tommaso di Gesù 
(Pammoli) O.C.D. in Studia Missionalia I (Romae 1943) p. 256 ss. 

2) Tommaso di Gesù (Pammoli) O.C.D., L'ideale missionario di S. Giovanni 
della Croce in Studio Missionalia I (Romae 1943) pp. 249—281; G. Goyau, E.e.m. 
IV, p. 61 ss.; Werken van de H. Joannes van het Kruis, vert, door Avertanus 
Hennekens O.C.D. e.a., II (Bussura 1951) p. 263; Obras de San Juan de la Cruz, 
ed. Silverio de Santa Teresa O.C.D. (Burgos 1931) p. 647: „ . . . es más precioso 
delante de él y del alma un poquito de este puro amor y más provecho hace a 
la Iglesia, aunque parece que no hace nada, que todas esas otras obras juntas." 
(In de opmerking die voorafgaat aan de 29ste strofe van Cántico espiritual: Pues 
ya si en el ejido . . . ) . 
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zaamheid aan de Paus of de overste der Sociëteit doorkruisend, 
het woord Gods te verkondigen." Het apostolaat van Franciscus 
Xaverius is dan ook sterk bepaald door de geest van de stichter, 
en zonder aarzelen hebben de Jezuïeten, naast herstel en her
overing in Europa, steeds de heidenmissie als hun bijzondere 
taak beschouwd, l) 

Missiepropaganda der Jezuïeten 

Ignatius' zonen hebben aan het kerkelijk leven ook de 
grote dienst bewezen, het verre bekeringswerk algemeen bekend 
en bemind te maken. Vroegere missionarissen hadden reeds brie
ven geschreven, die in Europa waren gedrukt en verspreid, af
zonderlijk of opgenomen in reisverzamelingen en andere wer
ken. Bij de Jezuïeten werden de missieberichten stelselmatig 
gepubliceerd. Oorspronkelijk door de stichter bedoeld als een 
reusachtige informatiedienst voor het hoofdkwartier, werd een 
gedeelte dezer inlichtingen en nieuwtjes weldra door de gehele 
christelijke wereld verspreid. De lekenvrienden der paters, aan 
wie men ze geregeld doorgaf, verwachtten ze met evenveel be
langstelling als zij zelf. Daarom werden ze dikwijls op verschil
lende plaatsen tegelijk vertaald en gedrukt. Deze missieboekjes 
maakten geweldig opgang. In Italië, Spanje, Portugal en Duits
land gingen ze van hand tot hand. Ze werden gelezen aan de 
koningshoven, voorgelezen vanaf de kansels, waren het onder
werp van gesprekken en brieven, wekten liefdadigheid en roe
pingen. Wie ontmoedigd was over de verliezen der Kerk, werd 
gesterkt door Gods zichtbare zegen op het overzees bekerings
werk. Voor brede lagen der bevolking werden eerst door deze 
missielectuur de middeleeuwse gezichtseinders verwijd. „Door de 
brieven der Jezuïeten, getuigt Lope de Vega, hebben wij Japan 
het best leren kennen." 

Van de gegevens der missionarissen ging de Sociëteit, evenals 

1) U. Milliez S.J., L'esprit missionnaire des Exercices spirituels et des Consti
tutions in Union Missionnaire du Clergé de France 17 (1941) pp. 192—200; 
I. Iparraguirre S.J., Los Ejercicios espirituales Ignacianos, el metodo misional 
de S. Francisco Javier y la misión jesuítica de la India en el siglo XVI in Studia 
Missionalia V (1949; Romae 1950) pp. 3—43. 
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andere kloosterorden, omvangrijke overzichten bijeenbrengen. 
Daarin vonden humanisten, aardrijkskundigen en zeevaarders 
steeds nieuwe verruiming hunner kennis, zodat de geloofsver
kondigers een niet genoeg te waarderen bijdrage hebben geleverd 
voor de ontwikkeling der wetenschap, van handel en scheep
vaart. Mét de wereldkennis verbreidden zij tegelijk de bezieling 
voor het wereldapostolaat. Toen Joan Blaeu de beschrijving en 
de kaarten van de China-missionaris Martini aan de bewindheb
bers der Oost-Indische Compagnie opdroeg, wenste hij de heren 
door dit werk veel voorspoed in het tijdelijke, doch tevens dat 
zij zich „een onwaerdeerlijcken schat bereyden in 't Geestlijck, 
door voortplanting van de christelijcke Religie, in het bekeeren 
der blinde Heydenen." 1) 

Evenzeer waren de onderwijsinrichtingen der Jezuïeten 
haarden, die Ignatius' apostolische gloed uitstraalden. Hier wer
den de zonen van hogere stand gevormd, om later op hun voor
name posten in de maatschappij de Kerk te steunen. Doch reeds 
nu droegen zij in optochten en feestelijke vertoningen de nieuwe 
bezieling onder het volk. En aan belangstelling ontbrak het hun 
niet, in een eeuw, die nog volop belust was op landjuwelen en 
blijde-inkomsten. Ook de wereldlijke overheid zag de leerlingen 
der paters graag optreden voor het volk, want hen beschouwden 
zij als de voornaamste medestanders in de strijd tegen protestantse 
invloed. Daarom verplaatste zich het schooltoneel naar kerk en 
plein. Toen omstreeks 1600 de colleges eigen aula's kregen, waar
in ook openbare voorstellingen werden gegeven, gingen de rege
ringen die vaak bekostigen en uitbouwen tot hof- of stadstheater. 
Voor de vorsten en hun hoge gasten werd gespeeld te Coïmbra, 
Gent, Brussel en München; later in de zeventiende eeuw aan 
de Oostenrijkse hoven te Innsbruck, Graz en Wenen. In Zwitser
land werd vooral de voorname burgerij uitgenodigd. Constantijn 
Huygens en Amalia van Solms gingen in Turnhout het Jezuïeten
toneel zien. 

Doch overal werd ook gespeeld voor het gewone volk, bijzon-

1) Lope de Vega, Triunfo de la fe en los reinos del Japón in BAE, t. ХХХ Ш 
(Madrid 1856) p. 159 s.; Joan Blaeu, Aerdrycksbeschryving IX (Amsterdam 1664) 
Tweede deel; F. de Dainville S.J., La géographie des humanistes (Paris 1940) 
pp. 103—137; Λ. Mulden, Missie en Wetenschap, Rede (Nijmegen 1946). 
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der bij grote festiviteiten, waarvan de leiding aan de paters was 
toevertrouwd. Zo kwam het, dat dikwijls de meerderheid der toe
schouwers niets verstond van de Latijnse teksten. Daarom werd 
vooraf de zogenaamde Periocha rondgedeeld, een korte inhouds
opgave in de landstaal. Dit programmaboekje, veelal het enige 
wat is bewaard gebleven, verhielp echter niet, dat de aanwezigen 
het stuk slechts als kijkspel konden genieten. De barokke kunst
opvatting kwam hun echter tegemoet, door ruim gelegenheid 
te laten voor huiveringwekkende spektakelstukken. Zo begon 
Avancini's Zelus sive Franciscus Xaverius Indiarum apostolus 
(1640) in het Weense hof theater met een volslagen donkere zaal, 
waar bliksems en zwavelvlammen hun flikkerlichten doorheen 
schoten. Dof omhoogwoelende muziek en klagende stemmen ver
hevigden de verschrikking, waaruit de toeschouwers plotseling 
werden verlost door een zee van licht over het luisterrijk toneel. 
Voor deze voorstelling werden uit de staatskas 13 000 florijnen 
neergeteld. 1) 

Ondanks dit effectbejag wisten verschillende Jezuïeten-drama
turgen de goede smaak te redden. Goethe bewonderde hen nog, 
toen hij op zijn reis naar Italië een uitvoering bijwoonde in het 
college te Regensburg. En dat men tegenwoordig hun werk weer 
waardeert, blijkt hieruit, dat men in de chronologie der letter
kunde de beginjaren van het openbare Jezuïetentoneel aangeeft: 
1556 in Oostenrijk, omstreeks 1572 in Spanje, 1596 te Wenen, 
1608 te Regensburg, 1611—'15 te Luzem, Freiburg en Erfurt. 2) 

Aanvankelijk hielden de Jezuïeten zich aan de gebruike
lijke onderwerpen; slechts geleidelijk werd als merkwaardigste 
vernieuwing de missie in hun drama's betrokken. De gewoonte 
eiste historische stof, maar hieruit liet men spoedig de algemene 

1) A. Poncelet S.J., Histoire de la Compagnie de Jésus dans les anciens Pays-
Bas II (Bruxelles 1928) p. 83; J. Müller S.J., Das Jesuitendrama in den Ländern 
deutscher Zunge vom Anfang (li!!) bis zum Hochbarock (1665) 2 Bde. (Augsburg 
1930) I, p. 31 ss., 95 ss.; W. Flemming in Reallexikon der deutschen Literatur
geschichte II (Berlin 1926— 28) i. v. Jesuitendrama; idem, Das Ordensdrama (Leip
zig 1930); B. Duhr S.J., Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge 
I (Freiburg i. Br. 1907) p. 247; J. Ehret, Das Jesuitentheater zu Freiburg in der 
Schweiz I (Freiburg i. Br. 1921) p. 85 ss. 

2) Goethes Werke, herausg. von K. Heinemann XIV (Leipzig, o.J.) p. 19; 
Répertoire chronologique des littératures modernes... sous la direction de P. van 
Tieghem (Paris 1927). 
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idee van geloofsverbreiding naar voren komen. Zo werd te Mün
chen in 1574 door een Constantijn-drama de zegepraal gevierd 
van het Christendom over de heidenwereld, in 1596 de strijd 
tegen de Islam door een toneelstuk over Godfried van Bouillon. 
Gezien het steeds dreigende Turkengevaar, waren deze drama's 
in strekking actueel. Een jaar later bood het massale Michael-spel 
gelegenheid om ook de eigentijdse missie op het toneel te bren
gen. Want niet alleen kwamen uit de straten der stad Romeinse 
keizers in prachtige wagens voorgereden, maar na de overwinning 
der Kerk traden alle volken der wereld op, in de vreemdste 
kleedsels en tooisels, om trouw te zweren aan het katholiek 
Geloof. 

De belangstelling voor helden uit de christelijke Oudheid 
krijgt omstreeks de eeuwwisseling een nationale inslag. De 
Jezuïeten gaan dan de apostelen van eigen land ten tonele voe
ren met dezelfde bedoeling, die onze Stalpaert van der Wiele 
de vermaning ingaf: 

Och houdt 
U vast aen 't oud. 
Het eerst is 't goede saed. 
Dit's Willibrordus raed. *) 

Te Fulda werd de Heilige Bonifacius met een spel vereerd in 
1583 en 1602, te Ingolstadt nogmaals in 1620; de Heilige Otto 
in 1613 te Bamberg. In een programmaboekje van 1615 werd 
de burgers van Luzern aangeboden een: „Summarischer Inhak 
der Comedi von dem heiligen Beichtiger Beato, welcher, von S. 
Pedro, dem obersten Apostel, in desz Schweitzerlandt geschickt, 
demselben Volck das Evangelium geprediget und viel zu Christo 
bekehrt hat". Het spel begon met een schildering van de heidense 
levenswijze der voorouders. Doch weldra kwam de beschermgeest 
van het Zwitserse volk hun de opgang van het Licht des Geloofs 
voorspellen. Rome-reizigers brachten er de eerste tijding van. 
Zij berichtten ook de aankomst van de Engelse edelman Beatus. 
Deze verscheen juist tijdens een af godsdienst, bekeerde door zijn 
machtig woord alle aanwezigen, genas zieken en overwon de 
afgoderij in eigen persoon. In de laatste bedrijven was men 

i) Guide-Jaers Feestdaghen (Antwerpen 1635) p. 1048. 

101 



getuige van zijn kluizenaarsleven en stichtende dood. 1) Derge
lijke middeleeuwse bekeringsgeschiedenissen bleven nog lang 
stof leveren voor het Jezuïetendrama. Zo gaf Avancini in 1647 
voor het Weense hof: Saxonia conversa sive Clodualdus Daniae 
princeps cum tota familia a Carlo Magno, superato Vitigindo, 
conversus. 

Gedramatiseerde heiligenlevens hadden intussen de weg be
reid voor de grote medebroeders uit de eerste dagen der Socië
teit. Reeds in 1589 was te Augsburg Franciscus Xaverius op het 
toneel verschenen, echter niet zozeer als missionaris, veeleer om 
onderwerping aan Oostenrijk te prediken. Althans de titel van 
het stuk luidde: Franciscus Xaverius dementis ad obsequia 
victricis Austriae imperans. 

Nog merkwaardiger was de aankondiging te Olmütz in 1611: 
Servus Abrahami Rebeccam Isaaco ex Mesopotamia deducens 
seu Franciscus Xaverius Sponsam Christi ex India magno labore 
adducens. De dienaar, die voor Isaac een bruid haalde in het 
Oosten, zag men als een voorafbeelding van de grote missionaris, 
die de Indische Kerk als bruid naar Christus voerde. De oud
testamentische dienaar en de nieuw-testamentische geloofsver
kondiger werden in het stuk beurtelings naar voren gebracht, 
als met de wendingen van een barokke kolom. Liet men hier 
twee gegevens, die in tijd uiteenlagen, náást en dóór elkaar 
spelen, een jaar later werd op hetzelfde toneel de ruimtelijke 
afstand overbrugd in de Res gestae В. P. Ignatii et Francisci 
Xaverii. De gelijktijdige behandeling van gescheiden gebeurtenis
sen was mogelijk, doordat het barokke toneel met al zijn uiter
lijke pracht tenslotte toch op het innerlijke was gericht. Want 
alleen in hun geestelijke achtergrond konden de uiteenlopende 
gegevens bijeen worden gebracht. 

Het was dus niet de eerste keer, dat Ignatius en Franciscus 
samen optraden, toen hun gelijktijdige heiligverklaring in 1622 
te Ingolstadt in één triomfspel werd gevierd. Te Antwerpen 
bereikten de feestelijkheden van dat jaar hun hoogtepunt in een 
ruiteroptocht, die met zijn pracht en omvang zelfs de Vlamingen 
verstomde. Aan de triomf van Ignatius trok die van Franciscus 

l) Ehret, o.e., p. 194 s.; J. Beckmann, Der Missionsgedanhe auf Schweizerbühnen 
des 17. und 18. Jahrhunderts in Bethlehem (Beckeniiedt 1932) pp. 292-296. 
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vooraf, en zijn zegepraal over de heidenwereld zal niet het minsi 
de aandacht geboeid hebben. In dit gedeelte reden de jongste 
leerlingen voorop, de catechumenen uitbeeldend, in bonte af
wisseling van uitheemse tooisels. Na hen volgde een hoge zege-
wagen, waarop de apostel van het Oosten troonde in gezelschap 
van de eerste martelaar der Sociëteit en van de Nederlander 
Caspar Berse, die een zijner vurigste medewerkers was geweest. 
Achter hen trok een menigte keizers en koningen met hun ge
leide, om de bekeerde volken te vertegenwoordigen. De koning 
van Armanguchi bereed een rhinoceros, welke groot en lelijk 
genoeg was om echt te lijken; de heerser van Bungo werd ge
dragen door een olifant, die van Travancore door een kameel, 
terwijl de wagen van de gebieder der Molukken door allerlei 
vreemde beesten werd omstuwd. De keizer van China voer op 
een boot van veertig bij twintig voet, welke de overgang vormde 
tot de vaartuigen van de verschillende soorten bijgeloof, die 
door Franciscus vanaf een admiraalschip werden voortgejaagd. 
Twaalf maal hield de stoet stil om in zwijgende of gesproken 
taferelen de zin van het feest te verkondigen en de bevolking der 
Scheldestad, waaronder een Rubens, te vertederen voor de 
nieuwe, verre medebroeders in het Geloof, i) 

Bij het honderdjarig bestaan der orde in 1640 gaf het Jezuïeten
toneel te Mechelen een „Verbeeldinge van der arbeijdt, ende 
vruchten, der Societeijt Jesu in haere eerste eeuwe door het be
schermen, ende vervoorderen des H. Geloof s in de vier deelen 
des werelts." Het eerste deel, Europa, vertoonde onder meer de 
„bijsonder belofte aen den Aposteleijcken Stoel, om ghesonden 
te worden in de uijtterste paelen des werelts, tot bekeeringhe der 
ongheloovighe." Het volgende deel eindigde met de kerstening 
van de „Keyser van Mooren-landt" en geheel zijn gebied. In het 
derde trok de leermeesteresse der Sociëteit, de Liefde, als koop
man vermomd naar het westelijk halfrond. Het bekeringswerk 
begon er met een „Coninxken der Americanen" en tenslotte 
kwam heel het werelddeel dank zeggen voor het ontvangen 
Christendom. Het vierde deel toonde nog hoe door het welslagen 
der paters Afgoderij stierf in Azië. Tot besluit schonk God aan 

i) A. Poncelet S.J., o.e., I, Wuxelta 1927) p. 4C3ss. 
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de Sociëteit de zegekroon en de Heilige Kerk „ordineert haer 
eenen hondert-jarighen triumph." i) 

In Frankrijk bood bij dit eeuwfeest het missiewerk eveneens 
de beste stof voor fleurige optochten. Door de straten van La 
Flèche trok een stoet, die het grote missie-epos uitbeeldde. Mee
gedragen opschriften gaven de étapes aan: In Oost-Indië, in 
1542; In Japan, in het jaar 1546; In het Rijk van Mogor; het 
jaar 1580 . . . en zo verder, elf groepen, die door kleur en tooi 
de hele wereld omspanden, van Japan tot Peru. In alle steden 
van Frankrijk, waar de Jezuïeten colleges hadden, zag men dat 
jaar de vier werelddelen ronddragen. Daaromheen trokken ver
tegenwoordigers van alle volken, aan wie missionarissen het 
Geloof verkondigden. En de sprookjesachtige uitheemse verschij
ningen keerden gedurende de zeventiende eeuw telkens weer 
terug in toneelstukken en balletten, te Parijs, La Flèche, Cahors, 
Dijon, Pon t-à-Mousson, Rijssel, Amiens, Caen en andere 
steden. 2) 

Want na de kerkvervolgingen in Japan, hadden de echte 
missiestukken met één slag het jezuïetentoneel veroverd. Werden 
in de Duitse landen Ignatius en Franciscus Xaverius een tien tot 
twintig keer voor het voetlicht gebracht, de Japanse martelaren 
van omstreeks 1600 verschenen er minstens zeventig maal. Te 
Graz voor het eerst in 1607, te Wenen in 1614, te Maastricht in 
1616, te Brugge in 1628, te Eichstatt in 1626, te Augsburg in 
1629.3) 

Aansluitend bij de martelaarslegenden uit de Romeinse tijd, 
gingen deze nieuwe bloedgetuigen anderhalve eeuw lang het 
voorbeeld geven van vol en sterk Geloof. De titels kondigden 
overduidelijk de zedeles aan, tot stichting van jong en oud. 
Quorundam Indicorum puerorum admiranda constantia (Mün
chen 1621); Ignatius Fortis Sago et Toga (Landshut 1631); Virilis 
pueritiae pugna et victoria in Piscarino Indo (München 1660); 
Purpúrala Japoniae magnanimitas in Simone Tachendo aulico 

i) R. van Aerde, Het Schooldrama bij de Jezuïeten (Mechelen z.j.) pp. 156—165. 
2) Dainville, o.e., p. 392 ss.; idem. L'idée missionnaire dans les collèges de 

l'Ancienne France in Union Missionnaire du Clergé de France 22 (Paris 1946) 
pp. 49—58; A. Cahour, Théâtre latin des jésuites à la fin du XVle s. et au com
mencement du XVIle in Etudes 7 (Paris 1862) pp. 460-479. 

3) Müller, o.e., II, tabellen; Poncelet, o.e., II, p. 91. 
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duce martyre expressa (Graz 1663); Fortitudo Japónica (Rotten
burg 1665); Manlius Sagandonus f idei catholicae in Japónica 
strenuus assertor (Freiburg i. d. Schw. 1681); Fortitudo Japónica, 
Das ist Christlicher Standhaftigkeit Dreyer Starkmütigen Bluet 
Zeugen Christi in Japonien (Brig in Wallis 1699). 

De openluchtvoorstelling van Christianomachia Japonensis te 
Luzem in 1638 begon met een proloog, waarin de Roomse Kerk 
klaagde, dat haar kinderen niet meer om wille van het Geloof, 
maar door vleselijke lusten het leven verloren. De Japanse Kerk 
troostte haar met de verzekering, dat dáárom in háár land het 
zaad der bloedgetuigen heerlijk ontkiemde. 

Gebeurtenissen uit andere missiegebieden werden slechts zel
den op het toneel gebracht. Met grote voorliefde bleef men de 
Japanse martelaren ten voorbeeld stellen, niet alleen om de 
barokke overgang van folterscènes naar hemels geluk, maar voor
al omdat de innerlijke godsdienstige grootheid, die de bloed
getuigen tot de overwinning voerde, het hoogste ideaal was der 
Contra-reformatie, i) Het verre missieland gold weldra als de 
weergaloze glorie der gehele Christenheid; en op het eeuwgetij 
van Franciscus Xaverius in 1652 dichtte Vondel: 

Noit eilant was met martelbloet gezegent, 
Geheilight als Japon; 
Daer schijnt de martelzon 

Ons starren doof en alle martelschriften.2) 

De Sociëteit van Jezus heeft aan het katholieke geestesleven 
onschatbare diensten bewezen, doordat zij niet schuwde een 
krachtige propaganda te voeren door geschriften en vertonin
gen. 3) Niet alleen onder het volk droegen de Jezuïeten de 
missiegedachte uit, maar door hun culturele strevingen beziel
den zij ook grote kunstenaars. Op hun aandringen gaf Lope de 
Vega hun missiebrieven een meer litteraire vorm in zijn geschied
kundig werkje Triunfo de la fe en los reinos del Japón por los 
años de 1614 y 1615 (gedrukt in 1618). Verschillende gegevens 
hieruit verwerkte hij nogmaals in het drama Los primeros már
tires del Japón, dat in 1619 te Manila werd gespeeld en de 

1) Muller, o.e., I, p. 70 ss. 
2) WB, V, p. 556 s.( v. 84 ss. 
3) L. Kilger O.S.B., in ZM II (1921) pp. 235-239. 
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Dominicanen, Franciscanen en Augustijnen verheerlijkte. 1) 
Ignatiaanse geloofsijver verbreidde zich door oud-leerlingen als 
Tasso en Corneille. Vondel bleef zijn leven lang een Jezuïeten
vriend en volgde hun feesten met lyrische gezangen, terwijl 
Rubens voor hen schilderde. 2) In 1654 verschafte Martini, pas 
uit China teruggekeerd, door zijn geschiedenis van de Tartaarse 
oorlog de stof voor Vondel's missiedrama Zungchin (1667), als
ook voor twee Duitse romans: Aeyquan, oder der Grosze Mogol 
(Amsterdam 1670) van Chr. W. Hagdorn en Der Asiatische 
Onogambo door E. B. Happel (Hamburg 1673). 3) Voor Calde
róne Gran Principe de Fez (na 1668), geheel in Ignatius' geest 
gesteld, werden de gegevens verstrekt door een geschiedwerk 
van de Jezuïet Tanner. 4) 

Na het protest der Spaanse geloofsverkondigers bewerkte de 
invloed der Jezuïeten, dat men de missionaris zelf ging bezingen, 
in plaats van de conquistador, die na het oorlogswerk godsdienst
onderricht geeft. Deze overgang was een kenmerkend verschijnsel 
in het kader der vergeestelijking, door de Contra-reformatie 
teweeggebracht. 

Niet alleen hebben de Jezuïeten andere kunstenaars ge
ïnspireerd, ook in eigen gelederen telden zij schrijvers van naam, 
die de missiegedachte hebben verbreid. Hieronder moet de 
dramaturg Avancini worden gerekend, en met evenveel recht de 
lyrische dichter Friedrich von Spe, die zijn Trutz-Nachtigall 
(1634) verrijkte met een Poetischer Gesang von dem H. Fran
cisco Xavier der Gesellschaft Jesu, als er in Jappon schiffen 

1) Triunfo... in BAE, t. XXXVIII (Madrid 1856) pp. 159-181; Los primeros 
mártires... in Obras de Lope de Vega, pubi, por la real Academia Española, t. V 
(Madrid 1895) pp. 507-539; H. Bernard S.J., Lope de Vega et l'Extrême-Orient in 
Monumenta Nipponica 4 (Tokyo 1941) pp. 278-283; A. R. Nykl, 'Los primeros 
mártires del Japon' and 'Triunfo de la fe en los reinos del Japón' in Modem 
Philology, vol. XXII (Chicago 1925) pp. 305-324. 

2) H. J. Allard, Vondel's Gedichten op de Sociëteit van Jezus in Studiën i 
('s Hertogenbosch 1868) pp. 1-141; G. Brom, Vondels Geloof (Amsterdam 1935) 
p . 321 ss.; J. F. M. Sterck, Oud en nieuw over J. v. d. Vondel (Amsterdam 1932) 
pp. 77-81. 

β) Tschamer, o.e., pp. 25 ss., 35 ss., 14. 
4) F. Lorinser, Calderons Grösite Dramen religiösen Inhalts II (Freiburg i. Br. 

18922) p. 115. 
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wollte, i) De Brabantse Jezuïet Poiriers joeg een Hollandse zee
wind door de „siel-suchten" van de onstuimige geloofsverkon
diger en toonde zich daardoor iets méér dan volkse zede-rijmer. 
Hij laat Franciscus' hunkering naar verre zielen de winzucht 
tarten in voortvarendheid. 

Laet vlieghen, sa matroos, u wimpels en u vaenen, 
Licht anckers, kabels los, en wacht geen volle maenen: 

Sal een gelt-suchtich hert voor my zijn af-gesteken? 

Laet seylen die 't belieft пае Banda en Molucken, 
En daer gaen soeten ooghst van not' en foeli plucken; 

Ah, die in kinderkens daer deucht en seden plant. 
Die wint de beste vrucht van 't specerijen landtl 2) 

Van de geschiedschrijvers der orde muntte de Portugees 
Joâo de Lucena uit door letterkundige verdienste. Zijn Historia 
da Vida do Padre Francisco Xavier (1600) geldt nog steeds als een 
klassiek werk der Portugese litteratuur. Antonio Vieira is de roem 
van zijn land in gewijde welsprekendheid. Op Driekoningen-avond 
1662 stelde hij in de koninklijke kapel te Lissabon de vraag, of 
de zwarten onze slaven moesten zijn, wijl ze dichter onder de 
zon geboren waren. Ook in Brazilië geselde hij onverschrokken 
het slavenstelsel en zijn gevolgen. Deze waren: de zedelijke onder
gang der arme slachtoffers en de eeuwige verdoemenis der heer
sers, die de grondrechten van de mens vertrapten en daardoor 
Gods wraak afriepen over Portugal; de afbrokkeling van gebied 
door heel de wereld was een straf voor de slavernij. 3) 

Het merkwaardigst was echter zijn preek tegen de Hollanders, 
die in 1640 Bahia hielden omsloten. Vrijmoedig herinnerde hij 
God, en tegelijk het uitgeputte volk, aan de geestelijke belangen, 
die op het spel stonden. Brazilië, waar de Portugezen ten koste 
van hun bloed en leven het Geloof hadden gebracht, dreigde nu 
een prooi te worden van Hollandse zeerovers, een bedorven en 
afvallig volk. „Matig, o Heer, uw kastijding, want wat zult Gij 
doen, als wij niet meer zijn? Laat Holland U dan apostolische 

i) Tschamer, o.e., p. 18. 
2) Den Spteghel van Philagie (1674), uitg. J. Salsmans S.J. (Leuven 1937) p. 73 s. 
3) R. Ricard, Etudes et documents pour l'histoire missionnaire de l'Espagne 

et du Portugal (Louvain 1931) pp. 189-203; Goyau, E.e.m. III, p. 242 ss.; H. de 
Lubac, Le fondement théologique des missions (Paris 1946) p. 62. 
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veroveraars geven, om de standaard van het Kruis overal ter 
wereld te planten. Laat Holland U Evangelie-predikers geven, 
om in barbaarse landen het zaad van de katholieke leer uit te 
strooien en het met hun eigen bloed te bevochtigen. Laat Hol
land de waarheid verdedigen Uwer sacramenten en het gezag 
der Kerk van Rome. Laat Holland kerken bouwen, altaren op
richten, priesters wijden en het Offer van Uw Allerheiligst 
Lichaam opdragen. Laat Holland tenslotte U even vroom dienen 
en eren als het nu doet in Amsterdam, Middelburg en Vlissingen 
en in andere plaatsen van het koude polderlandl" Zo sprak de 
vurige missionaris, niet vermoedend dat eeuwen later katholiek 
Nederland zijn bittere ironie in een ongewilde profetie zou doen 
verkeren.i) 

Dit indrukwekkend optreden in Bahia van een Portugees 
Jezuïet tegen de Hollanders tekent treffend, hoezeer de katho
lieke wereld, ook in Zuid-Europa en zelfs in de verre missies, 
was vervuld van de strijd tegen het Protestantisme. En naast vele 
andere dappere en kundige strijders stonden overal soldaten van 
Ignatius' Compagnie, welke naar het getuigenis van de Boze 
Geest in Calderón's Gran Principe de Fez de hel méér oorlogs
geweld aandeed dan vele legers. 2) Doch hun gevechtsterrein was 
het geestesleven, en hun strijdwijze geestelijk, al legden velen een 
felheid en verachting aan de dag, die ons tegenwoordig griezelen 
doet. In de Jezuïeten-orde was de Contra-reformatie belichaamd, 
en als we de missiegeest van deze tijd trachten te ontleden, moet 
het ons niet verwonderen, tegenover de protestantse ontkenning 
herhaaldelijk de Ignatiaanse bevestiging te ontmoeten. 

Missiegeest in de Contra-reformatie 

Na het Concilie van Trente nam Rome steeds meer de 
opperleiding in het kerkelijk leven, en zelfs in de christelijke 

i) Sermoru choisis, trad. par A. Poiret, 2 voll. (Paris 1866) pp. 312—389; M. G. 
Gonçalves, Pe. Antonio Vieira Sermôes e lugares selectos (Pòrto, s.d.) pp. 155—209; 
Frey Enrico O.F.M., Een ongewilde profetie van pater Antonio Vieira in Het 
Missiewerk 19 ('s Hertogenbosch 1938) pp. 159-162; J. Lemmen C.M. in St. Vin-
centius a Paulo 30 (Nijmegen 1940) pp. 61—63. 

2) BAE, t. IX (Madrid 1945) derde bedrijf. 
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kunst. In tegenstelling met hun voorgangers tijdens de Renais
sance gingen de Pausen zich ook het missiewerk sterk aantrek
ken, i) Pius IV (1559-65) en Gregorius XIII (1572-85) lieten 
drie grote galerijen van het Vaticaan beschilderen met landkaar
ten der gehele wereld; in de omlijsting zag men onder andere 
een oude missionaris afgebeeld, die een menigte oosterlingen 
doopte. 2) Uitheemse figuren kon men te Rome ook in levende 
lijve ontmoeten. In 1611 keerde Stalpaert van der Wiele naar 
zijn vaderland terug met een Album Amicorum, waarin de bij
drage van een bekeerde Japanner. Hierdoor wordt nog meer 
begrijpelijk, dat de vrome priester-dichter zich later niet weer
houden kon, tussen de heiligen van het kerkelijk jaar, ook zijn 
landgenoot Caspar Berse te verheerlijken, als 

... meed' Apostel van de gheenen 
Die d'Indianen heeft bekeerd.3) 

Wie van de westelijke of de oostelijke Indien kwam, werd met 
dezelfde naam genoemd, en voor allen straalde de hoofdstad der 
Christenheid een gelijke missieliefde uit. 

Met verschillende Nederlanders had Stalpaert te Rome ge
woond in het convict, waaruit enkele jaren later de Congregatio 
de Propaganda Fide voortkwam. 4) Door de instelling van deze 
wereldomvattende organisatie bevestigde Rome zich in 1622 als 
brandpunt van de apostolische beweging, voorgoed en welbewust. 
Innocentius X (1644—'55) liet Bernini aan een fontein onder 
het pauselijk wapen de vier werelddelen stellen in de allegorische 
figuren van Donau, Nijl, Ganges en Rio de la Plata. Op het voor
beeld der Jezuïeten verwijst ook Calderón naar Rome, wanneer 
in El gran Principe de Fez de bekeerde Moor het voornemen te 
kennen geeft, aan Innocentius X zijn gehoorzaamheid te gaan 
aanbieden, en hem de volmacht te vragen, om aan de verste 
heidenen het Geloof te prediken. 5) De Contra-reformatie zoekt 

1) Mâle, après le Concile, passim; Pastor IX, pp. 709—756; F. Rousseau, o.e., 
pp. 73-95. 

2) Dainville, o.e., p. 146. 
3) o.e., p. 973. 
4) G. J. Hoogewerff in Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut 

te Rome, 1950, 3e reeks, dl. VI, p. 50 ss. 
5) BAE, t. IX (Madrid 1945) derde bedrijf. 
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het hart der Christenheid, om vandaar over heel de wereld uit 
te stromen. 

God sluit immers niemand van Zijn heilswil uit. Wanneer 
te Madrid een nieuw gasthuis voor armen wordt gesticht, weet 
Calderón een sacramentspel te dichten, dat het gebeuren tot 
goddelijke hoogte verheft, vanwaar het de ganse mensheid be
reikt. God viert de bruiloft van Zijn Zoon met de menselijke 
natuur en niemand mag hierop ontbreken. 

Op deze koninklijke bruiloft wil 
Ik alle volheid van mijn oppermacht 
En grenzeloze goedheid openbaren, 
En richt mijn oproep voor het bruiloftsmaal 
Tot allen, allen, die het wereldrond 
Bevolken. Mijne tijding klinke dóór 
Tot in de zwartgeschroeide woestenijen, 
Tot in het ijsomschorst gebied der kou 
En winternacht. !) 

De overtuiging dat ieder tot de eeuwige zaligheid is geroepen 
en daarvoor van God voldoende genade ontvangt, dat de mens 
in vrije wil zijn eeuwig lot beslist, deze overtuiging, innig ver
groeid met de Spaanse volksgeest, vormde zelfs de diepere inhoud 
der schelmenromans. 2) Calderón laat de Boze Geest die in één 
zin uitdrukken: „Ik weet dat God gelijkelijk nadert tot de ge
lovige en de ongelovige." 3) 

Aansluitend bij Gods algemene heilswil wordt in de Kerk het 
verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de heidenwereld ver
levendigd. In de jaren van het Concilie van Trente waren de 
theologen bij hun polemiek met de protestanten steeds meer 
nadruk gaan leggen op de katholiciteit als kenteken der ware 
Kerk. En deze roomse leerstelling bij uitnemendheid werd door 
de Catechismus Romanus (1566) wijd en zijd verspreid. 

In de beeldende kunsten drukte men ze uit door de aardbol 
of liever nog de allegorische gestalten der vier werelddelen te 
plaatsen bij de figuur der Kerk, óf onder de kansel, zoals in 
kerken te Mechelen, Brugge, Antwerpen en Kamerijk. Ook werd 
de Kerk figuurlijk voorgesteld, de wereldbol op een altaarvuur 

i) El nuevo hospicio de pobres; Het nieuwe gasthuis der armen vert, door 
J. M. J. Knaapen (Tilburg 1927). 

2) Montoliu, o.e., p. 100 ss. 
3) El Gran Príncipe de Fez, eerste bedrijf. 
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leggend om hem geheel van het Christendom te doen door-
gloeien; of met de fakkel des Geloofs lampen aanstekend, die 
dan door engelen aan Indianen, negers en Moren worden uit
gereikt. 1) 

De nieuwe wereldkennis, door Christus' licht overstraald, 
zinderde van deernis met de arme kleurlingen. Driekoningen 
werd algemeen gevierd als de dag hunner roeping. Crashaw laat 
de Wijzen het goddelijk Kind begroeten als de ware zonsopgang 
voor heel de wereld: 

To Thee, thou Day of nightl thou east of westl 
Lo we at last have found the way. 
To thee, the world's great universal east, 
The General and indifferent Day.2) 

Wie zielen zoekt in verkommerde Indianenlichamen, bewijst 
daardoor werkelijk niets dan zielen te begeren, zo verzekerde 
Vieira zijn koninklijke toehoorders; hij noemde de verstotelin-
gen „mijn zieltjes". En tegenover de driest tierende slavernij 
wees hij op het Kindje Jezus, dat ook de zwarte koning niet aan 
Herodes' tyrannie had uitgeleverd, maar hem vrij naar eigen 
gebied had laten terugkeren. Alle mensen zijn gelijk, van nature, 
en méér nog door het Geloof. Wanneer een neger zich wast in 
de Zaïre-stroom, wordt hij enkel zuiver, niet blank; maar beide 
wordt hij door het doopsel. 3) 

Rubens laat de twee blanke koningen zich onbevangen tot het 
Goddelijk Kind keren, maar de zwarte, onwennig en bedeesd, 
staat midden in het schilderij: goedig rond, met schitterende ogen 
vol verwondering over zijn nieuw geluk. Alleen in de voorstel
ling, tussen 1618 en '20 vervaardigd, is ook hij neergeknield en 
buigt over het stralend Kind zijn roetzwart gezicht met de witte 
tanden in een glimlach van onzeglijke vertedering. 4) De meester 
schilderde hem blijkbaar met dezelfde genegenheid, die Crashaw 
deed dichten op de doop van de Ethiopiër (Hand. VIII): 

1) B. Knipping O.F.M., De Iconografie van de Contra-reformatie in de Neder
landen II (Hilversum 1940) pp. 158-170. 

2) R. Crashaw, Steps to the temple; Delights of the Muses and other poems, 
ed. A. R. Waller (Cambridge 1904) p. 208 ss. 

3) Sermons choisis, I.e. 
*) In Koninklijk Museum te Brussel; R. Oldenbourg, P. P. Rubens (Stuttgart-

Berlin 1921) p. 192; cfr. pp. 26, 162, 164, 277, 286. 
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Let it no longer be a forlome hope 
T o wash an Aethiope: 

Hee's washt, his gloomy skin a peaceful shade 
For his white soule is made: 

And now, I doubt not, the Eternal Dove, 
A black-fac'd house will love. *) 

De missie werd de roem der Kerk en graag herinnerde 
men zich het zestigste hoofdstuk van Isaías, waar de profeet 
de toekomstige heerlijkheid voorspelt van het Nieuwe Jeruza
lem. Tasso parafraseert deze wonderschone toekomstvisie, wan
neer zijn kruisvaarders voor het eerst de heilige stad aanschou
wen, waar de Zaligmaker voor aller heil gestorven is. „Welk een 
vreugde zal het voor u zijn, als gij de volken tot u ziet terug
gekeerd en de heidenen, zo wild en zo verscheiden, talrijker dan 
het zand der zee, tot u bekeerd. Uw gevallen muren zult ge zien 
opbouwen door zonen van doorluchtige vreemden." De strofen, 
waarin hij aldus de universaliteit der Kerk bezingt, zijn wel de 
verhevenste door Tasso in zijn eindredactie Gerusalemme Con
quistata aan de Liberata toegevoegd. 2) 

Vondel geeft van de algemene zending der Kerk een verras
send moderne omschrijving in het gebed, waarmee hij het tweede 
boek zijner Heerlyckheit der Kercke (1663) besluit: zolang niet 
alle heidenen in haar schoot zijn opgenomen, heeft de Kerk haar 
volle bloei nog niet bereikt. 

O goede vader, strael met uw genadige oogen 
Op dien verdwaelden hoop. Zie neder uit den hoogen 
Op al 't verbastert bloet, dat noch in schaduw duickt, 
En met de reen begaeft, de reden niet gebruickt, ' 
Noch oeffent onder 't wilt, en menschejaght en schennis; 
Schaf middelen: herbaerze, en brengze, ô Codt, tot kennis 
Van U en 't eeuwigh Woort, dat licht en duister scheit. 
Aldus bereicke uw Kerck haer volle heerlijckheit.3) 

i) Voornoemde uitg., p. 73. 
2) Na de acktste stanza van de derde zang. La Gerusalemme Liberata, ed. D. 

Carbone (Firenze 1924) in voetnoot: 
Qual gioia avrai (se il vero a noi s'inspira) 
Quando i popoli a te vedrai rivolti; 
£ le genti si fere e si diverse 
Più che del mar l'arena, a te converse? 

Edificar le tue cadute mura 
Figli vedrai di peregrini egregi; 

3) WB, IX, p. 860, v. 1079 ss. 
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Ziet Vondel wat er nog aan de Kerk ontbreekt, in de eerste 
tijd der Contra-reformatie duizelde men van de geweldige uit
breiding, die zij sinds de grote ontdekkingen genomen had. De 
algemeenheid als kenmerk van de ware godsdienst werd de 
protestantse sekten met hun nationale beperktheid voorgehou
den, niet zozeer als een vermogen en streven van het Katho
licisme, maar als een feit. l) 
Herhaaldelijk jubelde men in de laatste helft der zestiende eeuw, 
dat nu de voorspelling was vervuld: tot aan het einde der aarde 
zal hun stem gehoord worden. Dankbaar herdacht men hierbij 
het pionierswerk van Spanje. „Nog nooit te voren, zo schreef de 
Italiaan Bocius in zijn apologetisch werk De Signis Ecclesiae Dei 
(1591), nog nooit te voren zijn zo vele mannen naar onbekende 
streken getrokken. Uit liefde tot Christus heeft men de hele 
wereld omzeild; en van het uiterste Noorden tot het verste Zui
den wordt Christus bemind. Nog nooit sinds Adam heeft een 
volk zo vele naties, zo geheel verschillend in zede en geloof, tot 
erkenning van één-en-dezelfde godsdienst gebracht, als het 
Spaanse. Want nauwelijks iemand is in staat, alle volken op te 
noemen, welke Spanje heeft onderworpen en tot de aanbidding 
gevoerd van de éne ware God." 2) 

De godsdienstkaart in de uitgave door Hondius van Mercator's 
Atlas Minor (Amsterdam 1613) verraadt een wijd verbreide 
belangstelling voor de feitelijke verspreidheid van het Geloof, 
gewekt door de katholieke polemisten. 3) Tegenover de verliezen 
in Europa triomfeerde de Kerk met de grote aanwinsten in 
andere werelddelen. Geestdriftig schreven Jezuïeten en later ook 
Capucijnen over de massale bekeringen in hun missies. De 
stichtelijke lectuur verheerlijkte de zegetocht van het ware Ge
loof over de wijde wereld. *) Dit godsdienstig enthousiasme 
laaide het breedst en hoogst op tijdens het bezoek der Japanse 
gezanten aan Rome, wederom een initiatief van de Jezuïeten. 
Vanaf het vertrek uit Japan (1582) werd hun reis over Goa (1583) 

1) Maurus Galm, o.e., p . 10 ss.; G. Thils, La notion de catholicité de l'Eglise 
à l'époque moderne in Ephemerides theologicae Lovanienses 13 (Leuven 1936) 
pp. 5-74. 

2) Bij Freytag in ΖΛί 3 (1913) p. 12. 
3) Dainville, o.e., p. 146 ss. 
4) Atkinson, Nouveaux horizons, pp. 124 s. 222 ss., 262 ss. 
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naar Lissabon (1584), naar Madrid en Rome (1585) een door
lopende triomftocht van godsdienstige propaganda. Tot in het 
Noorden van Europa sloeg de uitbundige vreugde over; een 
Luikenaar bezorgde zijn landgenoten een Franse vertaling van 
de Latijnse rede, in naam der Japanse gezanten te Rome uit
gesproken. In zijn begeleidend woord jubelt hij: „Welk een zorg 
legt God aan de dag voor Zijn religie! Terwijl onze muitende 
geuzen en opstandige hugenoten God, de Kerk, de katholieke 
godsdienst en de Heilige Stoel bestrijden, werpt God in de 
Indien de afgoderij ter aarde en verzamelt de nieuwe, onbekende 
volken onder zijn heerschappij, zodat de aanwinst in de Nieuwe 
Wereld groter is, dan het verlies van onze raaskallende oude 
wereld." i) 

Dergelijke gezantschappen herhaalden zich en werden gerekend 
onder de roemrijkste gebeurtenissen van een pontificaat. Aan 
het graf van Paulus V (1605—'21) in Santa Maria Maggiore ziet 
men de Paus Perzische gezanten ontvangen; inscripties vermelden 
bovendien nog andere uit de Congo en Japan. In 1618 werden 
gedenkpenningen geslagen voor de ontvangst van de Congolese 
gezant; maar hij stierf enkele dagen vóór de plechtigheid. Zijn 
verscheiden is vereeuwigd door een fresco in de Vaticaanse biblio
theek; in het baptisterium van Santa Maria Maggiore vindt men 
zijn buste. 2) 

Lope de Vega zegt in Triunfo de la f e (1618), dat de geschiede
nis, die hij gaat behandelen, zich afspeelde in Japan, thans even 
bekend als vroeger onbekend, door de uitheemse gezantschap
pen der Jezuïeten naar Rome en die der Franciscanen aan de 
Spaanse koning. In Frankrijk had reeds Regius, omstreeks 1570 
professor in het Grieks aan de Parijse Faculteit, er op gewezen 
dat de Kerk zich overal verbreidde, ook nu weer onder de nieuw 
ontdekte volken. Een twintig jaar later is Charron door de 
algemene bezieling aangestoken. In zijn apologie Les Trois Véri
tés (1594) beroept hij zich op de grote aanwinsten van het Katho
licisme, dat door afval niet in werfkracht is verzwakt. Sinds 
honderd jaren, terwijl in het Westen en het Noorden verschil-

i) „... étant le profit qu'il fait au Nouveau Monde plus grand que n'est la 
perte de notre vieil monde qui radote". Bij Atkinson, Nouveaux horizons, p. 
110 ss.; Martino, L'Orient, p. 111. 

2) Goyau, E.e.m. V, p. 47. 
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lenden de banden van het katholiek Geloof ontspringen, nemen 
de verre volken van Indie, van Amerika en van alle uithoeken 
der aarde het christelijk Geloof aan met overgrote godsvrucht, 
zodat nu Christus' woorden in vervulling gaan, dat het Evangelie 
zou verkondigd worden aan alle volken over heel de wereld, i ) 

Spanje juichte sinds lang over de geweldige uitbreiding van 
Godsrijk en Imperium. Tirso ziet ze als schadeloosstelling voor 
de verliezen in Europa, die hij met minachting kleineert. Van 
de oude wereld schaart een klein hoekje zich onder de banier 
van Luther, maar onderwijl zijn twee caudillos, de Portugees 
Alonso de Albuquerque en de Spanjaard Hernán Cortés, het 
katholiek Geloof aan het verbreiden over onmetelijke gebieden 
van Azië en Amerika. 2) 

Zoals te verwachten was, trokken de protestanten de waar
de van deze geweldige terreinwinst in twijfel door te wijzen op 
de weinige diepgang van dit overrompelend bekeringswerk. En 
hierin hadden zij tot op belangrijke hoogte gelijk: met een mach
tig gebaar was door Spanje en Portugal de Kerk geplant, waren 
door de missionarissen voorposten uitgezet tot aan de gezichts
einders der bekende wereld, maar de verdieping van het geloofs
leven en de opvoeding tot volwaardig christen bleef een enorme 
taak. 

Doch de talrijke Japanse martelaren bewezen de kracht van 
jeugdig geloof; terecht was de Christenheid fier op hen. En in 
Calderón's Aurora en Copacabana dwingt de vurigheid van een 
Indiaans echtpaar aan Afgoderij de wrokkige bekentenis af: „In 
zulk een schrale grond als het Indianenhart schiet een plant van 
het Geloof zó vast wortels, draagt er bloemen en vruchten, dat 
haar groei niet wordt belet door de stormen van mijn woede 
of de guurheid van mijn geweld." 3) 

1) Le Roy, Des troubles et différends... entre les hommes par diversité des 
Religions (Paris 1573) en Charron, Les Trois Vérités (Bordeaux 1594), beiden bij 
Atkinson, o.e., pp. 338—339. 

2) Λ. Miró Quesada S., Cervantes, Tirso y el Perú (Lima 1948) p. 126. 
3) Calderón, La Aurora en Copacabana in ВЛЯ. t. XIV (Madrid 1945) derde 

bedrijf. 
Idolatría: „i Qué es esto, cielos? i Tan firmes 

Raíces prende, flores echa 
Y frutos brota una planta 
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Deze passage verraadt de bedoeling om de geestelijke kwali
teit der bekeringen te doen uitkomen; daarnaast werd ook dik
wijls de maatschappelijke hoge rang der nieuwe christenen naar 
voren gebracht. Door het streven om in de heidenlanden eerst 
de voomaamsten te winnen, kon men inderdaad tegenover de 
afvallige vorsten van Europa wijzen op een bekeerde negerkoning 
van de Congo, uitgebeeld aan het graf van Ignatius te Rome. 
Omtrent de keizer van China, die de missionarissen steunde, was 
bij sommigen de indruk gewekt, dat hij reeds zou zijn over
gegaan tot het katholiek Geloof. Aldus wordt hij dan ook voor
gesteld in Happel's roman Der Asiatische Onogambo. De titels 
van toneelstukken over Japanse martelaren vermelden veelal hun 
adelstand. Dit strookte geheel met het opvoedingswerk in de 
colleges, waar de hogere standen hun zonen aan de Jezuïeten 
hadden toevertrouwd. Bovendien sloot men hierdoor aan bij de 
klassieke gewoonte om bij voorkeur vorstelijk heroïsme te ver
heerlijken. 

De geest der Contra-reformatie was geneigd tot een uit
bundige bevestiging van hetgeen door de protestanten werd ont
kend. Vooral de Eucharistie lag de katholieken aan het hart. Door 
de loochening van dit hoogheilig Geheim zag Calderón ons 
werelddeel geschandvlekt. In Nuevo hospicio de pobres wordt 
de Barmhartigheid door God gezonden 

. . . naar Europa, waar Geloofsafval 
Van Apostaten 't bruiloftslied verscheurt 
Daar zij het menszijn van Gods Zoon belijden. 
Maar zijne liefdestaat in 't Sacrament 
Ontkennen durven . . . 

Met een beroep op de praktijk in de eerste eeuwen van het 
Christendom, spoorden de Jezuïeten de gelovigen aan zich dage
lijks te voeden met het Brood der sterken. De overwinning der 
Kerk werd gevierd als die van het Altaarsacrament. In opdracht 
van de Infante Isabella verheerlijkte Rubens de triomfen der 

De fe en tan arida tierra 
Como el corazón de un indio. 
Que no impiden á que crezca 
Ni el ábrego de mis iras 
Ni el cierzo de mis violencias?' 
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Eucharistie in een serie grote cartons, waarnaar Vlaamse wevers 
wandtapijten moesten vervaardigen voor een klooster te Madrid. 
De eerste overwinning maakte een einde aan bloedige offer
dienst; een engel hoeft het Allerheiligste slechts te tonen en een 
heidense offeraar slaat in verwarring op de vlucht. 
Wanneer in Lope's Nuevo Mundo voor het eerst in de Nieuwe 
Wereld de heilige Mis wordt opgedragen, ruimt de duivel 
machteloos het veld: 

Overwonnen hebt Gij, Christus; vergeefs was mijn verzet, 
U is de glorie, de triomf en de trofee. 
Nu ik in het blanke Brood U neer zie dalen. 
Om van het Indiaanse rijk bezit te nemen. 
Laat ik de heerschappij in Uw goddelijke hand.1) 

Om het protestants verwijt van brood-aanbidding te logen
straffen, beroept Vondel in Altaergeheimenissen zich op de 
eucharistische wonderen, waarmede God het ongeloof overtuigde 
van Christus' werkelijke tegenwoordigheid. 

Geen Afgodt heeft dan Afgoón uitgedreven: 
Maer Jesus zy dese eere toegeschreven.2) 

Volgens Stalpaert liet de Heilige Willibrordus zijn altaarsteen 
na, om de gelovigen eraan te herinneren: 

Dat ick de hel dee wijeken, 
Door d'offer vande Mis.3) 

Ook in de strijd tegen de Islam wilde men zich sterken door 
de Sacramenten. In Tasso's Gerusalemme Liberata brengt God
fried van Bouillon de dag vóór de beslissende strijd grotendeels 
door met vasten en bidden en laat al zijn strijders biechten en 
communiceren. •*) 

1) Lope de Vega, El Nuevo Mundo descubierto рот Cristóbal Colón éd. E. 
Barry (Paris, s.d.); derde bedrijf: 

Venciste, Christo, resistfme en vano. 
Tuya es la gloria, el triunfo y el trofeo. 

Ya que en el blanco pan bajar te veo, 
Л tomar posesión del reino indiano, 
Cedo el derecho á tu divina mano, 
Y bajo á las prisiones del Leteo. 

2) WB, IV, p. 743, v. 961 s. 
3) o.e., p. 1048. 
4) Achttiende zang, strofe 62. 
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Tegenover beeldenvrees stelde Calderón de kinderlijke 
verering der Indianen voor de beeltenis der Moeder Gods van 
Copacabana, niet zonder een katholieke uitleg in te lassen. Of
schoon de Indianen nog geen artistieke afbeelding hebben kun
nen vervaardigen, besluit de gouverneur hun probeersel toch 
in het heiligdom te plaatsen, „. . . want het Geloof is blind, ziet 
niet naar wat daar staat, maar naar hetgeen wordt voorgesteld."!) 

De Contra-reformatie streefde naar het zuiveren van de heili
genverering, daar middeleeuwse bijmengsels maar al te zeer 
aanleiding gaven tot protestantse spot. De alom gewekte missie
geest wilde de wonderdoeners weer liefst als geloofsverkondigers 
gaan zien. Sinds 1568 gaf te Leuven Molanus zijn lessen over 
christelijke kunst. De Heilige Christoforus, zo leerde hij, had 
werkelijk bestaan, maar in niets geleek hij op de reusachtige kolos 
der gebruikelijke voorstelling. Evenmin was de Heilige Georgius 
een ridder geweest, die op zijn dooltochten monsters doodde en 
prinsessen bevrijdde. Beiden hadden Christus gebracht aan hei
denvolken en het ongeloof verdreven. Als missionarissen ver
dienden zij in ere hersteld en nagevolgd te worden. 2) 

De Heilige Theresia had haar ontvluchtingspoging naar het 
Morengebied beschreven als een jeugdige sprong naar het marte
laarschap. In de zeventiende eeuw ziet men ze als een apostolische 
tocht. Een voorstelling uit die tijd in de Parijse Carmelietenkapel 
draagt nog het onderschrift: Gij verlaat het vaderlijk huis, 
Theresia, om aan de onbeschaafde streken ofwel Christus te 
geven, ofwel uw bloed. 3) En Crashaw dichtte nog als anglicaan 
in een prachtige lofzang op zijn vurig vereerde heilige: 

She'l to the Moores; And trade with them, 
For this unvalued Diadem. 
She'l offer them her dearest Breath, 
With Christ's Name in't, in change for death. 
She'l bargain with them; and will give 
Them God; teach them how to live 

i) Derde bedrijf: 
„Sí ha de entrar; que la fe es ciega 
Y no mira á lo que es. 
Si no á lo que representa." 

2) J. Molanus, De Historia SS. Imaginum et Picturarum, ed. J. N. Paquot 
(Lovanii 1771) pp. 317 ss.; 277. 

3) Goyau, E.e.m. V, p. 179. 

118 



In Him: or, if they this deny. 
For Him she'l teach them how to Dy. 
So shall she leave amongst them sown 
Her Lord's Blood; or at lest her own. !) 

De rozenkrans van Franciscus Xaverius was voor Vondel een 
„Heiligh Kerckjuweel". Zo luidde de aanspreking in het gedicht 
Op het Pater-noster des zaligen Vaders en Apostels van Oost-
Indien, toen Maria de Medicis het heilig pand van Amsterdam 
had meegenomen naar Keulen en het aan de Jezuïeten aldaar 
vermaakt. Aan het slot toont Vondel zich bewust van de juiste 
betekenis van relikwieën, waarbij hij meteen te kennen geeft, 
hoe China reeds in 1642 door het Westen als evenwaardig werd 
geschat: 

Hoe worstelde zijn hoop, 
Om, zonder bloet, en slagh, 

Te winnen 't nieuwe Euroop, 
Men hoort dien helt noch spreken 
Door dit Gebedeteken.2) 

Hier is niets meer van de ijdele verzamelwoede der middel
eeuwen; de relikwie spoort Vondel aan tot gebed voor de bekering 
van China, tien jaren vóór hij in zijn heerlijk gedicht op het eeuw
getij van Franciscus' dood de grote missionaris zal vergelijken 
met Mozes, die stervend het Beloofde Land aanschouwt. Een 
kwart eeuw later zal dezelfde Vondel Zungchin brengen, mis
schien het eerste Europese drama over het verre China. 3) 

Vijf-en-zestig jaar lang waren er geen heiligverklaringen 
geweest, van Adrianus VI tot Sixtus V. Na deze tijd van bezin
ning werden ze door de zeventiende eeuw des te uitbundiger 
gevierd. De pracht en praal, die steden en welvarende kloosters 
dan ontvouwden, wedijverde vaak met het voorbeeld, door Rome 
gegeven. Vooral in Spanje waren er grote volksfeesten met dicht
wedstrijden, toen in 1622 op één dag vier landgenoten, waar
onder Ignatius en Franciscus Xaverius, tot de eer der altaren 
werden verheven. Poussin schilderde taferelen uit hun leven in 
opdracht van de Jezuïeten te Parijs, Rubens voor de Ignatius-

i) Voornoemde uitg. p. 267 s. 
2) WB, IV, p. 325. 
3) J. J. L. Duyvendak, China in de Nederiandsche Letterkunde in Jaarboek van 

de Maatschappij der Nederiandsche Letterkunde (Leiden 1938) pp. 3—15. 
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kerk te Antwerpen, terwijl door de straten uitheemse stoeten 
trokken, die we het best als de voorlopers onzer Kindsheid-optoch
ten kunnen zien. Door dit alles zijn de heiligverklaringen der 
zeventiende eeuw jaartallen geworden in de kunsthistorie én in 
de geschiedenis der missiegedachte. 1) 

Gods wonderen kregen hierbij meer betekenis, als bewijzen 
van bijzonder welgevallen jegens Zijn dienaren. Tevens wonnen 
ze dikwijls aan waardigheid, doordat ze het bekeringswerk dien
den. Terwijl de protestanten hun nalatigheid verontschuldig
den door mét het ophouden der tekenen ook de zendingsplicht 
beëindigd te achten, meldden de missionarissen mirakelen in 
overvloed. De litteratuur volgde. In Lope's Nuevo Mundo be
werkt God de bekering der verbitterde Indianen door de ver
schijning van een stralend kruis op de plaats van dat, wat zij 
hebben uitgerukt en in zee geworpen. Ter ere van de nieuwe 
keurvorstin Adelheid van Savoye voerde de Jezuïet Heinrich te 
München in 1652 viermaal met grote bijval een stuk op, waar
van de titel luidde: Ferdinandina, die Mexikanische Insel, durch 
beihilf der Gottesgebärerin Maria zum christlichen Glauben 
bekehrt. 2) In het tweede bedrijf van Calderóne Aurora in 
Copacabana verklaart Pizarro, dat op voorspraak der Moeder 
Gods zijn leven is behouden, zodat hij de geloofsverbreiding kan 
voortzetten. Om dezelfde reden genieten de Spaanse troepen 
Maria's wonderbare bescherming. Wanneer hun stad Cuzco door 
toedoen der Indianen aan alle kanten brandt, verschijnt in de 
lucht de Heilige Maagd van Copacabana en laat dauw en sneeuw 
neerdalen, die de vlammen doven. Dezelfde beeltenis en het 
kruis vertonen zich aan de inca Yupanguí en de zonnemaagd 
Guacolda, redden hen van de dood, en geven zo de eerste aan
leiding tot hun bekering. 

i) Répertoire chronologique des littératures modernes... sous Ia dir. de P. van 
Tieghem (Paris 1937): 
1615 Concours poétiques роит la béatification de sainte Thérèse, à Madrid, 

Saragosse, Seville etc. 
1622 Concoure poétique роит la canonisation de saint Isidro, à Madrid: Pedro 

Calderón obtient un prix. — Autre en l'honneur de saint Ignace de Loyola 
et de saint François Xavier; Calderón poète couronné. — In 1671 nog voor 
Franciscus Borgia en 1691 voor Joannes de Deo bij gelegenheid van hun 
heiligverklaringen. 

2) Müller, o.e., II, p. 34. 
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De eenvoudige Indianen en Spanjaarden geloofden grif aan 
dergelijke wonderen. Zelfs Garcilaso Inca de la Vega en de 
Jezuïeten-provinciaal Acosta vermelden de verschijning, die het 
Spaanse leger redt van de vuurdood. l) Maar wat voor de massa 
als echt gebeurd gold, werd voor ontwikkelden wellicht een sym
bolische uitbeelding van de verborgen werking der kracht Gods. 
Aan het graf van Ignatius in de Gesù te Rome ziet men aan éne 
zijde de figuur van het Geloof triomferen over de Ketterij. Aan 
de andere houdt de Christelijke Godsdienst zegevierend kelk en 
pateen omhoog, voor haar voeten verzinkt de verslagen Afgoderij, 
terwijl een negerkoning, door de Jezuïeten bekeerd, aanbiddend 
neerknielt. Wat op het eerste gezicht de uitbeelding van een 
wonder lijkt, dient hier volgens de allegorische code van die tijd 
opgevat als symbool van een geestelijk gebeuren. 

We treffen nu ook plaatsen aan, waar de innerlijke kracht van 
het Christendom bekeringen bewerkt. In Calderón's Gran Prin
cipe de Fez wordt de wijze vorst geboeid door de Menswording 
en de Onbevlekte Ontvangenis, waarvan hij in zijn Koran mel
ding vindt. Dit brengt hem tot het lezen van Ignatius' levens
beschrijving, waarbij inwendige verlichting hem de oplossing 
geeft en het sterke vermoeden, dat in het Christendom de waar
heid ligt. Maar een wonder moet tenslotte toch de doorslag geven 
tot zijn bekering. 

Paulus' brieven openen voor Eugenia, de Evangeliën voor 
Chrysanthus de weg naar het Christendom, onderscheidenlijk in 
El José de las mujeres en Los dos amantes del cielo, twee toneel
stukken van Calderón. Op ruimer plan zien we de geloofsver-
breiding reeds meer vergeestelijkt in Lope de Vega's Nuevo 
Mundo. De verovering van Granada en de ontdekking van 
Amerika worden hier in één drama gevierd, niet zozeer als triomf 
der Spaanse wapenen, doch veeleer als de zege van de godsdienst 
over afgoderij. 

Achter het ongeloof zag de Contra-reformatie helse machten 
aan het werk. Voor Stalpaert van der Wiele is de missionaris dan 
ook een bestrijder van de duivel. 

i) F. Lorinser, Calderoni Gröszte Dramen Religiösen Inhalts III (Freiburg i. Br. 
19012) p. 279. 
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Verblijd u Eyland vander Goes! 
Verblijd u wel met goede reden; 
Die ons een vyand vanden Droes, 
Zoo groot gaeft uyt uw' kleyne steden, 
'k Segh Gasper Baers, die sulcke roven 
Ghebuyt heeft op de swarte hel. i) 

Heidense praktijken, die de christelijke zó getrouw nabootsten, 
dat ze alleen als duivelsbedrog verklaard konden worden, waren 
haast een gemeenplaats in de toenmalige missielitteratuur. Von
del laat in Zungchin de rey van priesteren zingen: 

De paradijsslang schort het noch 
Aen logen tael, noch nabootzeeren 
Van waerheit: want zy kan stoffeeren 

Met glimp, en lokken met bedrogh. 
Dat tuigen offers en gebeden, 

Gebedentellers, kerkgebaer, 
De priesters, het geschoren haer, 

De kloostemonnen, zuivre zeden, 
Gestrengheit, vasten, feest op feest. 

De bedevaert, de pelgrimsstappen, 
Inwydingen, en broederschappen. 

Zoo geestigh momt de logengeest: 
Doch waer de heilzon quam te schijnen 

Verloor het bygeloof zijn kracht. 2) 

Evenals in de middeleeuwen is het bekeringswerk een gigan
tische strijd tussen God en de duivel; nu echter wordt hij door 
wapens van de geest beslecht. 

De deugden en wonderen, door God in Zijn dienaren gewerkt, 
stonden uitvoerig omschreven in de bulle der heiligverklaring. 
Deze tekst werd nauwkeurig gevolgd door banieren en schilde
ringen, die ze het volk tijdens de plechtigheid in de Sint Pieter 
voor ogen stelden. En deze afbeeldingen waren weer richtsnoer 
voor de verdere iconografie. Daarop gaan terug de twee wonderen 
van Franciscus, die zo dikwijls de schilders tot onderwerp hebben 
gediend: de opwekking van een dode in Indie, door Poussin 
voor de Jezuïeten van Parijs en door Rubens voor die van Ant
werpen uitgebeeld; de krab, die het kruis, door Franciscus op 
zee verloren, tussen haar scharen aan land brengt, werd te Napels 

i) o.e., p. 973. 
2) Tweede bedrijf, v. 431 ss., WB, X, p. 348; Atkinson, Nouveaux horizons, 

p. 86. 
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en Genua geschilderd. Door gravures en plaatwerk in boeken 
werden deze episodes algemeen verspreid. Als wonderdoener is 
Franciscus dan ook weldra volksheilige en schutspatroon gewor
den, waardoor de missiegedachte soms op de achtergrond ge
raakte. 

Om zijn vurige liefde uit te beelden, werd hij naar het voor
beeld van Rome voorgesteld, zoals hij zijn kleed voor de borst 
opende, om verkoeling te vinden voor de inwendige gloed. 
Stalpaert laat de heilige verzuchten: 

Jesu die de Maget droeghl 
't Is genoegh, 

Sluyt uw' ongemeten' schatten: 
lek en kan den rijeken oost 

Van uw' troost, 
In mijn ziel voort-aen niet vatten.1) 

Wanneer in 1654 de stad Luzern de apostel van Indie en Japan 
als beschermheilige huldigt, wordt in de zegestoet de groep der 
scholieren aangekondigd met het opschrift Xaverius triumphator. 
Als trofeeën begeleiden hem echter geen werelddelen of kleur
lingen, maar de overwonnen Cupido, Luxuria, Superbia en ten
slotte Orbis indicus. 2) Het verwondere ons ook niet, hem voor
gesteld te zien met een lelie in de hand. 3) Dezelfde Stalpaert 
verschaft ons uitleg: 

. . . u lichaem onbedurven. 
Tot dat ghy weerom verrijst. 

Noch bewijst. 
Dat ghy Maget zijt gesturven. 

Franciscus houdt aldus de jongelingschap de deugden voor, die 
de grondslag vormden van zijn vruchtbaar apostolaat. 

De inwendige vorming van toekomstige missionarissen was 
een voorbereiding op het martelaarschap; dit is een middel
eeuwse trek, door de Contra-reformatie sterker uitgewerkt. Voor
al een zoon van Ignatius mocht als goed soldaat niet terugdein
zen voor de dood. De zaal, waar de novicen te Rome hun ont
spanning namen, was geheel gedecoreerd met foltertaferelen. 

l)) o.e., p. 1149. 
2) Beckmann, I.e., p. 293. 
3) S. Schüller, La figure de saint François-Xavier dans l'art occidental et oriental 

in Illustrazione Vaticana 9 (193Θ) p. 405 ss. 
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Wanneer pater Richeome met behulp van deze schilderingen de 
roemrijke overwinningen der medebroeders over de tyrannen 
beschrijft, bereikt hij een epische grootheid van stijl. De novicen, 
voor wie zijn Peinture spirituelle bestemd was, vermaant hij ten
slotte: „Dit zijn de afbeeldingen uwer broeders, gedood vanaf 
het jaar 1549 tot 1606. Zij werden in deze zaal gerangschikt, 
niet alleen om hun gedachtenis te eren, maar om u tot voor
beeld te dienen." l) Onder deze helden waren drie Japanse 
Jezuïeten, in 1597 gekruisigd en doorstoken; Rudolphus Aqua-
viva, die in 1583 met vier gezellen was vermoord in Indie; en 
de veertig medebroeders in 1570 op weg naar Brazilië gedood. 

Dat de Imago primi saeculi van de Antwerpse Jezuïeten bij 
het eerste eeuwfeest der Sociëteit één loflied werd, is goeddeels 
te verklaren door de propaganda voor het apostolaat. Na een 
beschrijving van gevaren en folteringen, die hun om Jezus' wil 
te wachten staan, roept de schrijver zijn medebroeders toe: „Wat 
zullen wij doen, wapenmakkers, zullen wij terugdeinzen? Solda
ten, zullen wij onze generaal in de steek laten?" 2) 

Vanuit Rome, waar voortdurend nieuwe catacomben werden 
ontdekt en als bidplaatsen gebruikt, verbreidde zich de devotie 
tot het martelaarschap. Kardinaal Paleotti schreef: „Men moet 
niet bang zijn, de folteringen der christenen in al hun afschuwe
lijkheid weer te geven: de raderen, roosters, pijnbanken en 
kruisen. De Kerk wil op die wijze de moed der martelaren ver
heerlijken, maar ook de geest van haar kinderen ontvlammen." 3) 
Bij andere kloosterorden vond men dezelfde bloedige schilde
ringen als bij de Jezuïeten. Het doodshoofd werd door de monnik 
meegedragen, evengoed als het brevier of de rozenkrans. Ook 
Franciscus Xaverius zag men ermee afgebeeld. Geen ogenblik 
mocht een missionaris terugschrikken voor de dood, indien hier
mee het Godsrijk gediend werd. Wanneer in Happel's Asiatische 
Onogambo tegen de Chinese keizer het zwaard wordt gezwaaid, 
werpt pater Robertus van Milaan zich er onmiddellijk vóór. 
„Dieser gottsförchtige Mensch wuste wol, dasz an diesem christ
lichen Käyser in Betrachtung der Fortpflantzung des Weinbergs 
Christi mehr als an ihm gelegen, besann sich demnach nicht, 

1) Bij Mâle, après le Concile, p. 112 ss. 
2) Imago primi saeculi (Antwerpen 1640) p. 191. 
8) De Imagtmbus sacris (1594) cap. XXXXV, bij Mâle, I.e. 
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seinen Kopf vor ihn zu lassen." 1) De opvatting der Contra
reformatie over een missieroeping wordt door Calderón volledig 
omschreven, waar hij de grote prins van Fez zijn plannen laat 
ontvouwen. Hij zal aan de Paus de zending vragen voor ge
loofsverkondiging tot aan het einde der wereld en voortaan zijn 
leven en geest bieden aan het vuur, het mes of het koord. 2) 
Niets verbaast een niet-katholiek geleerde tegenwoordig zozeer 
als de opoffering en geloofsmoed, waarvan de missiebrieven der 
zestiende en zeventiende eeuw getuigen. Verzakend aan alle 
genoegens des levens, gingen de geloofsverkondigers hardheid 
en foltering tegemoet, ofschoon Franciscus Xaverius reeds ge
waarschuwd had, dat de Japanners, voorlopig vriendelijk, hun 
mettertijd naar het leven zouden staan. 3) 

Missie zonder martelaarschap werd niet gauw verheerlijkt. 
Daarom werd het bekeringswerk in China pas in de tweede helft 
der zeventiende eeuw onderwerp voor een drama. En eigenlijk 
heeft Vondel's Zungchin iets ongewoons, daar de handeling zon
der vervolging verloopt. De ondergang der Ming-dynastie, die 
in het heidendom volhardt en daardoor hemelse bescherming 
mist, is de barokke lotswissel, waartegenover de missionarissen 
in hun gunstige staat gehandhaafd blijven om hun berustend 
godsvertrouwen. Maar op het einde verschijnt de schim van 
Franciscus Xaverius, die ook de China-missie vervolging voor
spelt. 4) Waar ter wereld de boom van het Geloof wordt geplant. 

i) Tschamer, o.e., p. 37. 
2) Calderón, El gran Príncipe de Fez BAR, t. IX (Madrid 1945); derde bedrijf: 

Á besar al papa el pie; 
Y dándole la obediencia. 
Suplicarle que me dé 
Licencias y pasaportes 
Para que pueda volver 

Á predicar de su ley 
_ La verdad, no solamente 

Λ1 moro, pero al infiel 
Más remoto, desde aquí 
Sacrificando mi ser. 
Mi vida y alma, á la llama, 
Al cuchillo ó al cordel. 

3) Atkinson, Nouveaux horizons, p. 125. 
4) R. Jans in Vondelkroniek 10 (Amsterdam 1939) pp. 249-255; L. С Michels, 

ibidem, pp. 19—24. 
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moet hij groeien uit bloed; dit zijn de eerste woorden in Lope's 
relaas van de zegepraal in Japan. En Vieira kende geen geboorte 
van Christus zonder dat een tyran er zich mee bemoeide. 1) 

Het missiewerk gold in de Contra-reformatie niet als iets 
bijkomstigs in het kerkelijk leven. Het wereldapostolaat eiste 
een krachtige geloofsbeleving, om geroepenen te kweken voor 
het harde ideaal. Omgekeerd werden de resultaten als aanspo
ring gebruikt, niet alleen door de Jezuïeten. Reeds in 1567 gaf 
Maarten Donck, pastoor te Delft, missiebrieven uit; met een 
forse vermaning stelde zijn voorwoord de pas bekeerden aan 
eigen gelovigen ten voorbeeld. 2) Het leven van Franciscus 
Xaverius werd door De Lucena sterk moraliserend beschreven. 
Daardoor komt hij ertoe bladzijden en bladzijden van zijn onder
werp af te dwalen. Een dispuut met een heiden groeit uit tot 
een volledig apologetisch handboek. Tijd en plaats worden hier
bij geheel verwaarloosd, hele hoofdstukken eenvoudigweg ver
zonnen. Doch we kunnen de schrijver veel vergeven om de een
voud, waarmee hij verklaart, dat dergelijke dingen nu eenmaal 
bij zijn stijl passen, en vooral omdat hij het bewuste boek, het 
achtste, begint met de vriendelijke waarschuwing, dat de lezer 
het desgewenst wel kan overslaan en meteen aan het negende 
beginnen. 3) Ondertussen blijkt uit deze eigenaardige werkwijze, 
hoezeer de missionarissen en hun vurige bekeerlingen in het 
godsdienstig leven van Europa werden betrokken. 

Waarschijnlijk werden de gemoederen nog steeds vooral 
bewogen door de strijd tegen de Islam. De geweldige uitbreidin
gen onder sultan Soliman de Prach tl ievende beroerden Europa 
meer dan de ontdekte gebieden. 4) Nog een laatste maal ver
enigde zich het grootste deel der Christenheid voor een kruis
tocht-onderneming, welke bekroond werd in de slag bij Lepanto 
(1571). Deze schitterende overwinning, enkele jaren na het Con-

i) Voornoemde vert., p. 329. 
2) Die vruchten der ecclesie Christi (Leiden 1567); cfr. Odulphus van der Vat 

O.F.M., Martinus Duncanus als Missie-apologeet in Het Missiewerk 11 ('s Her-
togenbosch 1929/30) pp. 84-88. 

8) G. Schurhammer S.J., in ZM 12 (1922) p. 160 s. 
*) Atkinson, Nouveaux horizons, p. 250 ss. 
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cilié van Trente verwekte vooral in Zuid-Europa een onge
kende geestdrift. De hoge christelijke epiek werd door Tasso's 
Gerusalemme Liberata (1581) in haar oude waardigheid her
steld. Sterk wordt de nadruk gelegd op de innerlijke grootheid 
van de aanvoerder, Godfried van Bouillon. Niets dan hoog 
idealisme had God in hem ontwaard, toen Hij over de wereld 
en in aller harten schouwde om Zich een waardig leider uit te 
kiezen: 

Hij ziet hoe Godfried van verlangen dorst 
Om Salems erf te ontworstelen aan de Heiden; 
En, van geloof en ijvervuur doorblaakt, 
Naar heerschappij noch boze Mammon haakt. 

Elk veroverd gebied betekende uitbreiding van Gods rijk: 
Hij ziet hoe Bohemont onafgebroken 
De zuilen van zijn Antiochisch rijk 
Al hoger optrekt op de vastigheden 
Van Orde en Wet en Kunst en Christenzeden. !) 

Het geestelijk veroveringswerk aan de overzijde van de oceaan 
wilde Tasso niet onvermeld laten. Wanneer Carlo en Rinaldo 
de Straat van Gibraltar uitvaren, vindt de dichter gelegenheid 
om Pulci's voorspelling te herhalen. Hun leidsvrouwe onthult 
aan de twee ridders, dat aan de overkant nog een andere wereld 
ligt, goddeloos en barbaars. Op de vraag of die van Gods ver
lossingswerk zal verstoken blijven, stelt zij hen gerust: christelijk 
Geloof en beschaving zullen er ingevoerd worden, na de moedige 
ontdekkingstochten van de grote Genuees Columbus. 2) 

„Niemand is goed soldaat, die geen goed christen is," ver
maande Calderón. Immers „wat zal een christen onder moren 

i) Vertaling uit: J. J. L. ten Kate, Jeruzalem Verlost, heldendicht in twintig 
langen van Torquato Tasso (Leyden 18632). 

Canto primo; stanza 8 
Vede Goffredo che scacciar desia 
Dalla santa città gli empi Pagani, 
£ pien di fé, die zelo, ogni mortale 
Gloria, impero, tesor mette in non cale. 

stanza 9 
£ fondar Boëmondo al novo regno 
Suo d'Antiochia, alti principii mira, 
E leggi imporre, ed introdur costume 
Ed arti e culto di verace nume. 

2) Vijftiende Zang; stanza 28 ss. 
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doen, die nog moor is onder christenen?" i) Deugd en Geloof 
werden zwaar beproefd, wanneer men in mohammedaanse gevan
genschap viel. De Barbarijse en Marokkaanse zeeroverij was een 
plaag die de gehele Christenheid eeuwenlang teisterde. De vrij
koop der slaven betekende een liefdewerk, nauw verwant aan 
de ondersteuning der heidenmissie. Tot in Engeland werden 
er 's Zondags bedelpreken voor gehouden en talrijke bevrijdings-
verhalen in druk verspreid, om de gelovigen tot vrijgevigheid 
aan te sporen. 2) In een tijd dat er in Noord-Afrika duizenden 
renegaten leefden, verscheen Calderón's drama El Principe con
stante (1635). Hierin werd de standvastigheid verheerlijkt van 
de Portugese Infante Fernando, die als gijzelaar voor de terug
gave der stad Ceuta in wrede gevangenschap gestorven was 
(1443). De zachtzinnige duider is bij Calderón een krachtfiguur, 
die wel duizend levens zou willen geven om één kerk van de 
Onbevlekte Ontvangenis in Ceuta voor het Christendom te be
houden. Zijn standvastigheid komt voort uit apostolische bezie
ling; toen hij met het Portugese leger voor het eerst Afrikaanse 
grond betrad, had hij uitgeroepen: „Het Geloof van God komen 
wij verbreiden." 3) 

Zo bleef ook tijdens de Contra-reformatie godsdienstige uit-
breidingsdrang een stuwkracht in de strijd tegen de Turken, die 
Europa voortdurend bezighield. Deze beslommering was echter 
niet de voornaamste reden, waarom Frankrijk zo lang ten achter 
bleef in godsdienstig herstel en missieijver. 

Ontwaken van de Missiegeest in Frankrijk 

Tien jaren nadat in Duitsland Erasmus de zucht naar 
geld en genot had aangeklaagd als fnuikend voor apostolische 
ijver, striemde Franciscus Xaverius de jacht naar beneficies. Als 
oud-student der Sorbonne richtte hij zich vooral tegen de geest, 
die daar heerste. Zijn eerste brieven werden te Parijs onmiddel-

1) Gran Principe de Fez, tweede bedrijf. 
2) R. Lebel, Le Maroc chez les auteurs anglais du Xl'le au XIX siècle (Paris 

1939) p. 79 ss.; Olbrechts, o.e., p. 148 ss. 
3) El Principe constante in BAE, t. VII (Madrid 1944), eerste bedrijf: 

La fe de Dios á engrandecer venimosl 
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lijk vertaald en gedrukt in 1545. Daarin onderbrak hij plotse
ling het eenvoudige relaas van zijn bekeringswerk. Dikwijls be
vangt hem de lust, zo schrijft hij, om het uit te schreeuwen 
tegen de universiteiten, bijzonder tegen die van Parijs. Luid zou 
hij zijn stem willen verheffen tegen hen, die méér studeren om 
geleerdheid dan om daarmee anderen te dienen, die onze hulp 
zo hard nodig hebben. Overal hoort men hetzelfde praatje: Ik 
ga Letteren studeren om in de Kerk een goed beneficie te krij
gen, daarna zal ik leven voor God. Voor wie zich zó zeer door 
hebzucht en zinnelijkheid laten overheersen, kent de vurige 
missionaris geen betere benaming dan: redeloze dieren. 1) 

Terwijl de Contra-reformatie in andere landen een edelmoedi
ger geestelijkheid verwekte, slaagde het gallikaanse Frankrijk er 
niet in, zich te hervormen. Godsdienstoorlogen teisterden het 
land. De werkzaamheid der Jezuïeten werd er eerst na 1600 alge
meen geduld. De decreten van Trente vonden pas in 1615 toe
passing, nadat Hendrik IV rust en orde had gebracht. Nu daagde 
ook in Frankrijk iets van een breder apostolische bezieling. 2) 

Tot dan toe had men zich tevreden gesteld met reisverhalen 
en missieverslagen van buitenlanders. De Indische brieven ver
schenen sinds 1578 bijna jaarlijks ook in het Frans; een twaalf
tal, waarvan vier meer dan 550 bladzijden telden, waren geschre
ven door de Vlaamse Jezuïet Louis Froes en werden negentien 
maal herdrukt. 3) Bij vele Fransen hadden ze belangstelling en 
liefde voor de missie gewekt, maar dezen konden niet uitkomen 
boven de sterke anti-Spaanse en Jezuïeten-vijandige stroming, die 
zelfs het werk der heidenbekering met verguizing overspoelde. 

La Satyre Ménippée (1594), een politiek vlugschrift, tevens 
litterair meesterwerk, handelde over het Spaans-Jezuïetische 
Catholicon, d.i. geneesmiddel tegen alle kwalen. Deze wónder-
medicijn bestaat in het voorwendsel van geloofsijver, waarmee 
men zich alles veroorloven kan. 4) De satire werd dikwijls her
drukt tezamen met het Supplément au Catholicon (1595), een 

i) Schurhammer in ΖΛί 12 (1922) p. 129 ss.; Atkinson, Nouveaux horizons, p. 45; 
Dainville, 'o.e., p. 123 ss. 

2) G. de Vaumas, L'éveil missionnaire de la France, d'Henri IV à la fondation 
du Séminaire des Missions Etrangères (Lyon 1942) p. 35. 

3) Atkinson, Nouveaux horizons, p. 24. 
4) Éd. Ch. Read (Paris 1876). 

129 



klein werkje, waarin de kritiek op het missiewerk grof werd 
samengevat. De Dédicace à la Majesté Espagnole des PP. Jésuites 
verraadt reeds de toon en geest van dit kwaadaardig geschrift. 
„Il n'y a personne de votre Royaume qui ne sache que la plupart 
de ce qu'il vous a plu nous commander, a été si dextrement 
manié par nous, que vous en avez reçu profit et honneur. Si 
vous y avez fait une dépense, la proie et le butin la valent. C'est 
par nos travaux et nos subtilités que vous êtes maintenant le 
Seigneur des Indes, desquelles vous tirez les doublons qui vous 
ont servi, avec nos sermons et nos artifices, à vous rendre le 
paisible possesseur de tant d'autres royaumes, dont les couron
nes vous chargent tellement que vous en êtes tout courbé et 
contrefait. Ces doublons vous servent de charme si souverain, 
qu'avec lui vous pouvez ensorceler et faire rendre à vous les plus 
farouches et sauvages peuples." 1) 

De wreedheid van de Spanjaarden in Amerika was tegen het 
einde der eeuw legendarisch geworden door protestantse pamflet
ten, maar ook door schrijvers als Montaigne en Charron. Dezen 
stelden bovendien tegenover de godsdiensthaat in eigen land, de 
verdraagzaamheid, tucht en soberheid der Turken . De linguist 
Postel had ze al verdedigd in zijn République des Turcs (1560) 
en in de tweede uitgave van 1575 ging hij nog veel verder. Hij 
wees op de vele overeenkomsten in leer en streven van Joden
dom, Christendom en Mohammedanisme. Hierop voortbou
wend, verblufte hij zijn tijdgenoten met de stelling, dat de 
mohammedanen, bereid te sterven voor leerstukken gelijklui
dend met die van het Christendom, de verbreiding van het Ge
loof hebben vergemakkelijkt. „Dieu, sans que nul y pense, a 
fait que les dix douzièmes du monde soient déjà à demi con
vertis, et quasi Chrétiens." 

Protestanten en katholieken waren even verontwaardigd, wel 
een bewijs, dat zijn meningen niet als tijdgeest mogen gelden. 2) 
Maar iets ervan werd toch levendig gehouden door de afkeer 
van godsdienstige verdeeldheid bij een Montaigne en Charron. 
Daarbij kwam nog een godsdienstige onpartijdigheid uit poli
tieke en zakelijke overwegingen, zoals in Hollandse kringen 

i) Bij Atkinson, Nouveaux horizons, p. 308 s.; cfr. p. 384. 
2) ibidem, pp. 384 ss., 245. 
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omstreeks de eeuwwisseling heerste. Zo weet men omtrent per
sonen uit die tijd soms niet goed, of ze protestant dan wel 
katholiek waren. Deze weigering om kleur te bekennen, staat 
ver van de vurige geloofsbeleving der Contra-reformatie, maar 
eigenaardig genoeg: ze sluit niet alle apostolisch streven uit. Tot 
degenen, wier godsdienstige gezindheid niet duidelijk blijkt, be
hoort de toneelschrijver en industrieel Antoine de Montchrétien. 
Deze wilde zijn vaderland uit het verval verheffen door de 
bedrijvigheid, die hij in Holland gezien had, ten voorbeeld te 
stellen. Hij deed dit in zijn Traicté d'(Economie politique 
(1615), opgedragen aan Lodewijk XIII en Maria de Medecis. 
Met de Spaanse nationale geestdrift wilde hij zijn landgenoten 
zien wedijveren, waar het de heidenbekering in Amerika gold. 
„S'il appartient à quelque nation du monde d'y mettre la main, 
c'est à la française; à laquelle est demeurée comme en propre la 
gloire des lettres et des armes, des arts et de la civilité, et 
davantage, du vrai christianisme, quoi que les autres préten
dent." i) 

Ook omtrent Marc Lescarbot, een mislukt advocaat en dichter, 
maar merkwaardig leken-missionaris, heeft men lange tijd getwij
feld, of hij misschien half protestant was. Daartoe gaf hij aanlei
ding door de zendingspogingen van een Frans hugenoot zonder 
voorbehoud te prijzen. Met een verwijzing naar Paulus' woorden: 
„als Christus maar gepredikt wordt", meende hij te kunnen af
rekenen met de bezwaren, geopperd door „quelques hommes 
sots et trop scrupuleux." Duidelijk blijkt echter Lescarbot's be
doeling in Histoire de la Nouvelle France (1609). Om zijn ge
loofsgenoten tot wedijver te prikkelen, geeft hij hoog op van de 
dominees te La Rochelle, die in hun bijeenkomsten dagelijks 
bidden voor de bekering der arme wilden. De katholieke geeste
lijkheid dierzelfde plaats had hem afgewezen, toen hij in 1606 
medewerking vroeg voor missiewerk in de jonge nederzetting 
van Canada. Zijn slechte verzen in Adieu à la France (1606) leg
den een nog slechter toestand bloot: 

Prélats que Christ a mis pasteurs de son église 
A qui il a partant parole commise 
Afin de l'annoncer partout cet univers... 

i) Bij De Vaumas, o.e., p. 33. 
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Sommeillez-vous, hélas! Pourquoi de votre zèle 
Ne faites vous paraître une vive étincelle 
Sur ces peuples errants qui sont proie à l 'enfer.. . 
Pourquoi n'employez-vous à ce saint ministère 
Ce que vous employez seulement à vous plaire .. ,1) 

Drie jaar later, weer terug in Frankrijk, moest hij de klacht 
van Franciscus Xaverius herhalen en de bittere vraag stellen, 
wáárom zo vele hoogwaardigheidsbekleders, kerken en inkomsten 
werkeloos en nutteloos bleven, terwijl hele volken nog wachtten 
op de Blijde Boodschap. 2) 

Deze leek, die in de Franse kolonie zijn landgenoten des Zon
dags een godsdienstige opwekking gaf en ook de wilden enig 
begrip van God trachtte bij te brengen, stond onder invloed der 
Contra-reformatie. Hij had vroeger verschillende werkjes van 
Baronius en Carolus Borromeus vertaald. Anderzijds was hij 
slachtoffer van de pamfletten, die de Jezuïetenmissies kleineer
den. Evenmin als de leiders der kolonie wilde hij paters der 
Sociëteit in de onderneming betrekken: om niet mee te werken 
aan een nederzetting die Spanje zou zijn toegedaan, verklaarden 
zij. Van Spanje's koloniale geschiedenis was Lescarbot zó onkun
dig, dat hij de rechtsvraag nog afdeed met de stelling: ongelovi
gen hebben geen recht van bezit. 3) 

Toen in 1610 een priester naar Canada was overgestoken en 
Lescarbot's geloofsleerlingen had gedoopt, meenden de Sorbonne 
en de Jezuïeten deze overhaasting te moeten afkeuren. Maar de 
geestelijke vader der blijde gebeurtenis jubelde het uit in een 
gedenkschrift, getiteld: La Conversion des Sauvages qui ont été 
baptisez en la Nouvelle France, cette année 1610. In deze proza
werken, veel beter geschreven dan zijn gebrekkige verzen, ligt 
de grote verdienste van Lescarbot. Hij hield niet op, de natie 
wakker te roepen tot missiegeest, en trachtte ook de regerende 
vorsten voor zijn politiek-godsdienstige uitbreidingsplannen te 
winnen. Mede door zijn toedoen gingen Lodewijk XIII en 
Richelieu het voorbeeld geven aan hun onderdanen. 4) 

Lescarbot's wekroep vond echter het eerst gehoor bij de nieuw 

i) ibidem, pp. 42 ss. en 236 ss. 
2) In zijn Histoire de la Nouvelle France (1609; herdrukt in 1611 en 1618). 
3) Chinard, XVIe siècle, p. 100. 
*) De Vaumas, o.e., pp. 57 s.; 170 s.; cfr. Atkinson, Nouveaux horizons, p. 312-s.s.' 
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gevestigde buitenlandse kloosterorden, vooral bij Capucijnen 
en Jezuïeten, die door hun publicaties reeds druk bezig waren 
de ongunst der openbare mening te overwinnen. Ondertussen 
beleefde de Franse geest een mystieke ontplooiing, daarbij voor
gelicht door kardinaal de Bérulle. Was door het beneficie-stelsel 
de zielzorger eeuwenlang aan een klein gebied gebonden ge
weest, de hoge opvatting van Bérulle herstelde het priesterschap 
in zijn apostolisch karakter. De zending van Gods Zoon in deze 
wereld was immers oorsprong, heiliging en voorbeeld van alle 
apostolaat. Vandaar dat in de kringen der Parijse priesters druk 
gesproken werd over het bekeringswerk overzee. Lazaristen en 
zelfs kloosterzusters trokken naar de missie, waarmee voor het 
eerst sinds de Angelsaksische missionering vrouwen weer hun 
kostbare hulp verleenden, i) 

Le père Joseph was voor de Capucijnen en voor heel Frankrijk 
de meer rechtstreekse baanbreker naar te bekeren volken. Als 
novice had hij een lofzang gedicht op de Heilige Jozef, waarin 
hij betreurde, dat zijn grote patroon geen missiewerk had kun
nen doen: 

Quel bonheur à Joseph si, selon son courage. 
L'ange l'eût envoyé publier le message 
Ou Messie arrivé. 

Hij droomde van wereldapostolaat en wilde dat zijn missiever-
langens: 

Comme coursiers ailés volant par l'univers. 
Au milieu des combats et des peuples divers, 
Pussent porter au ciel les dépouilles exquises 
Des âmes, dans le fond de la terre, conquises. 

Het gedicht eindigde met de wens, het Kruis te zien zegevieren 
tot in de vier uithoeken der wereld. 

In de jaren 1617 en '18 trok le père Joseph rond, om de 
Christenheid te winnen voor een nieuwe kruistocht tegen de 
Turken. Onder de vermoeiende tochten en onderhandelingen, 
behield hij nog genoeg geestdrift om een lang Latijns epos te 

i) De Vaumas, o.e., p. 239 s.; G. Goyau, La première Française missionnaire, 
La vocation canadienne de Marie de l'Incarnation in E.e.m. V, pp. 95—127; 
H. Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France II (Paris 1921) 
p. 272 ss. 
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dichten, waarin Christus, de Apostelen en heiligen voor zijn 
grote plannen optraden. Het oude roemvolle Frankrijk was hem 
verschenen in een droom en had hem verzekerd, dat aan het 
vervallen Frankrijk toch beschoren zou zijn, het Mohammeda
nisme te vernietigen: „Servari Francis Mahumetica fuñera fatis." 

Zodra le père Joseph inzag, dat Europa niet meer tot een 
gezamenlijke strijd te verenigen was, richtte hij zijn gebeden en 
ondernemingen weer op het missiewerk. Op de achtergrond van 
deze kruistochtplannen had trouwens gestaan de kerstening van 
Afrika, waartoe het Mohammedanisme de weg versperde. In 
1622 zond hij de eerste Capucijnen naar de Levant. En later in 
zijn Exercices spirituels voor de door hem gestichte zusters Bene
dictinessen van Calvarië, schreef de grijze Eminentie in dezelfde 
geest als Bérulle: „Il n'y a point d'oeuvre, ni de fin plus exceliente 
que celle de la Mission, instituée par le Père Eternel en la per
sonne de son Fils qui est venu au monde pour annoncer le 
royaume de Dieu." Het mysterie der missie, door de engel 
Gabriel aan de Maagd Maria toevertrouwd, daarna aan Joannes 
de Doper overgedragen, was nu het erfdeel van verschillende 
kloosterorden, i) 

De Jezuïeten wekten geestdrift voor de heidenbekering in hun 
colleges en parochies, maar vooral door hun Relations du 
Canada. Zij riepen niet alleen missionarissen op, maar ook leken: 
boeren en ambachtslui. Hun uitnodigingen waren echter bij 
lange geen verlokkelijke reclame; ieder moest rekenen op een 
hard leven, dat men alleen voor God kon aanvaarden. Vele land
verhuizers waren dan ook bezield met de heldhaftige, apostolische 
geest van een Polyeucte. 2) 

Naast de kloosterorden begonnen omstreeks 1640 geestelijken 
en leken missiepropaganda te voeren, verenigd in de Compagnie 
du T.S. Sacrement. Het genootschap bereikte door vlugschriften 
en inzamelingen de hoogste en de laagste standen. In brede krin
gen der wereldgeestelijken kwam het overzees apostolaat in het 
brandpunt der belangstelling te staan door een levendige discus-

i) G. Goyau, Le pére Joseph et les missions capucines in E.e.m. V, pp. 63—94; 
De Vaumas, o.e., p. 240. 

2) F. de Dainville, L'idée missionnaire dans les collèges de l'Ancienne France 
in Union Missionnaire du Clergé de France 22 (1946) pp. 49—58; De Vaumas, 
o.e., p. 162. 
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sie over de vraag, of Canada, in de geest van die tijd Nieuw-
Frankrijk geheten, al dan niet onder de kustbisdommen zou 
blijven ressorteren. Hun ijver, ook voor de missie in het Oosten, 
moet wel groot geweest zijn, aangezien ze omstreeks 1660 leidde 
tot de stichting der Missions Etrangères. Hiermede herwon de 
oudste dochter der Kerk haar roemvolle plaats onder de christen
volken. 1) 

Ondertussen had Frankrijk, met Engeland als mededinger, ook 
de politieke en intellectuele leiding genomen in Europa. Des te 
meer valt het te betreuren, dat de eigenlijke litteratuur zich niet 
door de alom oplevende apostolische bezieling heeft laten be
roeren. In het klassieke gezichtsveld was alleen plaats voor het 
algemeen menselijke, dat niet met de dagelijkse werkelijkheid 
mocht verbonden zijn, zelfs niet door een uitgesproken katho
liciteit. Met verkeerd opgevatte eerbied voor de godsdienst en 
daartegenover ook met onderschatting der kunst, dicteerde 
Boileau in zijn Art poétique (chap. Il l ; 1674): 

De la foi d'un chrétien les mystères terribles 
D'ornements égayés ne sont point susceptibles . . . 

Zelden weerspiegelden de Schone Letteren zó onvolledig het 
gelijktijdige geestesleven. Terwijl aan het hof en in de salons het 
overzees apostolaat met levendige belangstelling gevolgd werd, 
bleef de grote litteratuur daarover het stilzwijgen bewaren. Mét 
de godsdienst was ook de missie van het toneel verbannen. Na 
voorlezing van zijn Polyeucte in hôtel de Rambouillet werd 
Corneille het waagstuk ontraden, om zo'n christelijk onderwerp 
voor het voetlicht te brengen. En juist oude martelaars- en be
keringsgeschiedenissen hadden voor zijn leermeesters de Jezuïe
ten de overgang mogelijk gemaakt naar soortgelijke onderwerpen 
uit de eigentijdse missie. 2) 

Wel wist het werk der geloofsverbreiding door te dringen tot 
de randgebieden der letteren. Malherbe schrijft in 1613 her
haaldelijk in zijn brieven over de wilden, door Razilly naar Parijs 

1) De Vaumas, o.e., passim; G. Goyau, Les appels à l'opinion publique du dix-
septième siècle français en faveur des missions in E.e.m. IV, pp. 109—125. 

2) Dainville, o.e., p. 363; G. Goyau, Missions et missionnaires (Paris 1931) p. 105; 
Atkinson, Nouveaux horizons, pp. 252 ss., 302 ss.; Martino, L'Orient, p. 40 s.; 
Lebel, litt, coloniale, p. 17; A. Cahour, Le théâtre latin des Jésuites à la fin du 
XVIe siècle et au commencement du XVIIe in Etudes 7 (1862) pp. 460—479. 
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meegebracht. Ook de Mercure François maakt er melding van, 
geeft trouw verslag van de feestelijkheden der Jezuïeten in 1622 
en 1640, neemt zelfs beschrijvingen op van Capucijnen en 
Jezuïeten over hun missies in Brazilië (1613) en Nieuw-Frankrijk 
(1615, '33). Op een landkaart van 1657 wordt Canada in de hoek 
verlucht met een schets van de gevangenneming en marteldood 
der paters Lallement en Brébeuf. Desmarets heeft in het symbo
lisch paleis van zijn Délices de l'esprit (1658, '75, '87) een kamer 
ingeruimd voor l'Amour de l'extension de la foi. l) Een avon
turenroman als de Polexandre (1629) van Gomberville verenigt 
de zwervende held ten laatste met zijn geliefde op het Ontoe
gankelijke Eiland, welks bewoners hij in de christelijke gods
dienst onderricht. 2) 

Het enige gebied, waar de grote litteratuur aan godsdienst 
en missie vrije toegang gaf, was de gewijde welsprekendheid, 
uiteraard een trefpunt van kunst en religie. De eerste Franse 
missiepreek danken we aan een priester, van wie men ze aller
minst zou verwachten. Het is althans minder bekend, dat l'abbé 
Antoine Godeau, „nain de Julie" in hôtel de Rambouillet, bis
schop is geworden, en nog wel een goede. Niet alleen voor eigen 
diocees droeg hij voortreffelijk zorg. Lid van de Compagnie du 
T.S. Sacrement, trad hij in de jaarlijkse assemblée du clergé 
meermalen op in het belang der verre missies. Als dichter publi
ceerde hij in 1654 het ontwerp van een epos over de Heilige 
Paulus, waarin een engel voor de Apostel der heidenen een 
prachtig vergezicht ontvouwde van de toekomstige uitbreiding 
der Kerk. Drie jaar later schreef hij zijn rede Over het Nut der 
Missies. Ze werd nooit uitgesproken, maar gelukkig gedrukt in 
1658. 3) 

De lengte van deze preek zou in onze dagen het geduld der 
beminde gelovigen zwaar op de proef stellen. Overigens worden 

1) Dainville, o.e., p. 365 ss.; Α. Monod. De Pascal à Chateaubriand (Paris 1916) 
p. 141. 

2) Chinard, XVIIe et XVШе siècle, p. 57 s. 
8) Goyau, E.e.m. IV, pp. 134—153. De volledige titel luidde: De l'utilité des 

missions роит porter la lumière de l'Evangile dans le pays des infidèles et de 
l'obligation qu'ont les chrétiens d'y contribuer par leurs aumônes. Volgens De 
Vaumas, o.e., p. 247 ss. zou deze verhandeling in 1654 geschreven zijn. 
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er gedachten ontwikkeld, die op de moderne kansel nog zeer goed 
dienst kunnen doen. Na gewezen te hebben op verplichtingen 
tegenover het hemels vaderland en tegenover de Kerk, welke 
de gelovigen met weldaden heeft overladen, laakt hij de onver
schilligheid voor de uitbreiding van het Godsrijk. Ondanks grote 
terreinwinst, heerst Christus nog maar over een zeer klein ge
deelte van de wereld. Kan een waar kind der Heilige Kerk 
daarbij koud blijven, terwijl wij toch in staat zijn, Christus in 
al die gebieden van duisternis binnen te voeren? Vervolgens 
bespreekt Godeau de vooruitzichten der verschillende missie
gebieden over de wereld, prijst de missionarissen, bereid om 
hun leven te geven voor het onderwijs der heidenen, die echter 
de steun nodig hebben van iedere christen. „C'est notre royaume 
qui s'augmente, c'est le corps dont nous sommes les membres, 
qui s'accroît." De nieuw ontdekte gebieden staan wijd open om 
Christus te ontvangen; alle velden staan rijp om gemaaid te wor
den, als er maar werklieden genoeg komen. Over het verlies van 
deze grote oogst zal God derhalve rekenschap vragen aan hen, 
die arbeiders kunnen uitsturen. 

De heidengebieden, zegt Godeau, wanneer hij de naasten
liefde als missiedrijfveer behandelt, de heidengebieden zijn 
massagraven, waarin de mensen worden bedolven onder af
goderij. De ongelovigen zijn als arme bedelaars aan de deur 
van christelijk Europa, maar van de meeste christenen kan men 
zeggen dat ze slechte rijkaards zijn in het geestelijke. De missie 
is het liefdewerk bij uitnemendheid. Maar verwonderlijk is het, 
hoe bekrompen de harten blijken, die der rijken vooral, in een 
aangelegenheid waar ze zo breed moesten zijn. De ware liefde be
mint niet alleen de broeders die men ziet; we behoren allen tot 
één Lichaam en hebben slechts één Hoofd. 

Gevoelige godsvrucht zonder missieijver is zelfbedrog, weelde 
een liefdeloosheid tegenover de heiden, „si en même temps 
vous êtes insensibles à la perte de tant de millions d'âmes, que 
vos meubles et vos bijoux pourraient mettre dans le ciel." De 
trouwe bezoeker van hôtel de Rambouillet kent zijn mensen, 
durft ze ook op de man af, zelfs op de vrouw af, toespreken. 
Om ze tot heilige wedijver te prikkelen, wijst hij op het hoge 
voorbeeld van sommige Parijse missie vrienden. 

Wie het Christendom naar waarheid beleeft, is dankbaar aan 
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God. Hij wil zich aan Gods weldaden gelijkvormig maken, het 
ontvangen Geloof als 't ware teruggeven door het anderen mede 
te delen. Voor de rijken en priesters van dat Europa, waar het 
aantal maaiers groter is dan de oogst, laat Godeau de smekingen 
horen van verre heidenen: „Venez, venez en l'Amérique et en 
l'Inde, où il y a une grande moisson et point de moissoneurs!" 

Zes jaar later preekte Bossuet, vriend en raadgever der 
Missions Etrangères, bij de inwijding van de eerste kapel, l) Als 
tekst koos hij: „Paratura cor meum Deus, paratura cor meum". 
Tot welke hoge bezieling hij de toekomstige missionarissen wist 
op te voeren, is helaas niet te achterhalen, daar de preek niet 
werd bewaard. Andere toespraken kunnen ons nauwelijks schade
loos stellen voor dit verlies. Bossuet's verheven gedachten over 
de algemene zending der Kerk komen slechts moeilijk los uit 
theologische opvattingen van een Augustijnse gestrengheid. De 
glorie der Kerk is: op aarde een vreemdelinge te zijn, die rond
trekt om de uitverkorenen, naar de vier windstreken verspreid, 
te verzamelen.2) Toch zijn alle mensen geroepen; en het streven 
der Kerk om de ongelovigen tot zich te trekken, komt niet alleen 
voort uit Christus' bevel, is veeleer een innige hartewens: „Pour 
les hommes, ils sont tous quelque chose de très intime à l'Eglise, 
qui voit en eux l'abîme d'ignorance et de répugnance aux voies 
de Dieu, dont elle a été tirée par grâce. Ils exercent son espérance, 
dans l'attente des promesses qui les doivent rappeler à l'unité 
de la bénédiction en Jésus-Christ, et ils font le sujet de la dilata
tion de son coeur". 3) 

De verbreiding van het Christendom was op de eerste plaats 
het werk van God zelf. Gaarne verwijlde Bossuet bij de uitver
kiezing der Apostelen. Uit zichzelf waren zij niets. Toch werden 
ze gezonden, om met bovenmenselijke durf de wereld eerbied 
te gaan bijbrengen voor de vernederingen van het mensgewor-
den Woord, en om boven het Romeinse rijk dat van God te 
stellen: „C'est une création. L'Eglise tirée du néant . . . " . Door 
hun welslagen gingen Christus' woorden in vervulling: wie in 

i) G. Goyau, Bossuet et l'apostolat missionnaire in E.e.m. I, pp. 157—191. 
2) Lofrede op de heilige Thomas Becket (1668). 
3) Brief van 1659. 
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Hem geloofde, zou groter werken doen dan Hijzelf, l) Bossuet 
was nog overtuigd van een plotselinge verbreiding der Kerk; 
daardoor werd de grootse schildering der heidenbekering een 
hoogtepunt in zijn Discours sur l'histoire universelle (1681). 2) 

De Kerk als verzamelplaats van alle volken was door de jonge 
Bossuet te Metz reeds verheerlijkt in een preek voor Kruisver
heffing (1653). „In waarheid, beminde gelovigen, welk een vreug
de, te zien hoe Barbaren en Grieken, Scythen en Arabieren, en 
de Indianen en alle volken der aarde, allen tezamen een nieuw 
Rijk vormen, dat het Evangelie als zijn wet zal erkennen, Jezus 
als zijn Hoofd, en het Kruis als zijn standaard!" In de geschie
denis der mensheid volgt Bossuet Gods voorbereidende bescher
ming van Adam tot het Nieuwe Verbond, daarna de verbreiding 
van Christus' Rijk tot in de tijd van Karel de Grote. Zonder om 
menselijke hulp te bedelen, was de Kerk reeds volledig gevestigd, 
vóórdat zij aardse koningen als leerlingen, later als verdedigers 
kreeg. Bij de bouw zijner Kerk had God hun hulp niet ingeroe
pen, doch eerst na de voltooiing: als een gunst. 3) 

De menselijke bijdrage aan het verlossingswerk over heel de 
wereld is vóór alles het offeren van eigen bloed, waaraan de 
goddelijke Meester een stem verleent, die hemel en aarde ont
roert. De Heilige Paulus roept zijn gezellen toe: „Allons, mes 
frères, à Tessalonique; nous avons assez répandu de sang pour 
oser entreprendre quelque grand dessein!" 4) Het martelaarschap 
zag Bossuet niet als een toevallig begeleidingsverschijnsel, maar 
als de verborgen drijfkracht der geloofsverbreiding. Zijn hele 
lofrede op de Heilige Thomas Becket wilde doen uitkomen, dat 
er bloed nodig is, om de werkzaamheid der Kerk kracht bij te 
zetten. Zichzelf opofferen, als voortzetting van Christus' verlos
singswerk, is tevens de overtuigende uitbeelding ervan voor de 
ogen van de ongelovige. „L'image du mystère de la Rédemption 
lui fit adorer l'original," zegt Bossuet van een mohammedaan, 
bekeerd door de liefde van Petrus Nolascus. Even later vervolgt 
hij: „Hélasl si l'on voyait reluire en l'Eglise cette charité dés-

1) Kerstpreek van 1665; Preek over de Roeping op het feest van Sint Andreas, 
1668; Méditations SUT l'Evangile: la Cène, Ire partie, 88e journée. 

2) Chap. 11-13; cfr. Monod, o.e., p. 90 ss. 
3) Preek over de Godheid van Christus (1665). 
*) Lofrede op de Heilige Paulus (1657). 
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intéressée, toute la terre se convertirait." Vervolging en ver
schrikking moesten de Kerk in haar ware geest bewaren; in deze 
gedachtegang alleen kon hij enige troost en begrip putten bij 
het zien van het geweldige krijgsgeluk der Turken: God wilde 
dat de Christenheid het Mohammedanisme over zich dreigen 
als „un océan indomptable toujours prêt à l'inonder", l) Nog 
dieper sneed hem de inwendige verdeeldheid in de ziel en na 
zijn preek over de Kerk (1660) verliet hij zijn toehoorders met 
de smartkreet: „O France qui étais autrefois exempte de monstres, 
l'hérésie t'a cruellement partagée." De bekering der protestanten 
was het grote ideaal van zijn leven; en als de teleurstellingen 
onloochenbaar voor hem oprijzen, zal hij zich troosten met de 
gedachte, dat de Kerk zich elders uitbreidt, wanneer zij hier in 
Europa terrein verliest. 

• Eenzelfde behoefte om zich tot de hoopgevende missie-
velden te wenden, verhoogde ook de vreugde, waarmee Fénelon, 
daags vóór Driekoningen 1687, zijn preek begon over de Roeping 
der Heidenen, in de openbare crypte van de kapel der Missions 
Etrangères. 2) In zijn jeugd had Fénelon erover gedacht om 
missionaris te worden, evenals zijn broer in Canada. Met vol
doening moet hij de stijgende belangstelling voor de heidenmissie 
hebben gevolgd, en de algemene geestdrift gedeeld, toen in 1684 
en 1685 Siamese gezanten Lodewijk XIV verzekerden, dat hun 
koning niet ongenegen was het Christendom aan te nemen. „C'est 
donc dans un transport de joie que je parle aujourd'hui de la 
vocation des gentils, dans cette maison d'où sortent les hommes 
par qui les restes de la gentilité entendent l'heureuse nouvelle," 
aldus kondigde hij zijn onderwerp aan. 

Na de Drie Koningen komen anderen mét hun heidenvolken 
Christus aanbidden; deze vreugde viert hij in het eerste deel van 

1) Lofrede op Petrus Nolascus (1665). 
2) Œuvres de Fénelon, éd. Aimé-Martin, t. II (Paris 1857) pp. 366—374; Goyau, 

E.e.m., IV, pp. 157-161; H. Sy M.E.P., in RHM 12 (1935) pp. 321-338, stelt de 
juiste datum vast: 5 Januari 1687; vroeger meende men ten onrechte, dat de 
preek twee jaar eerder was gehouden, in tegenwoordigheid van de Siamese 
gezanten; de dood van Mgr. Fallu, waarover Fénelon zo ontroerd spreekt, werd 
echter eerst in 1686 te Parijs bekend. Ch.—M. des Granges heeft een gedeelte van 
deze preek uitgekozen, als een der beste van Fénelon, voor zijn Morceaux choisis 
des auteurs français (Paris 1934) pp. 629—632.. 
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zijn preek. Na de onweerstaanbare zegetocht van Christus en Zijn 
Kerk in de eerste tien eeuwen te hebben geschetst, gaat Fénelon 
over op de vijftiende en zestiende. „Mais que vois-je depuis deux 
siècles? Des régions immenses s'ouvrent tout à coup . . . Gardez-
vous bien de croire qu'une si prodigieuse découverte ne soit 
due qu'à l'audace des hommes. Dieu ne donne aux passions 
humaines, lors même qu'elles semblent décider de tout, que ce 
qu'il leur faut pour être les instruments de ses desseins... La 
foi plantée dans l'Amérique, parmi tant d'orages, ne cesse pas 
d'y porter des fruits. 

Que reste-t-il? Peuples des extrémités de l'Orient, votre heure 
est venue." De liefde der missionarissen drijft hen verder voort, 
dan de hoogmoed van de veroveraar Alexander. Geen zengende 
woestijnen, geen gevaren der zee kunnen hen tegenhouden. 
Reeds hun onbaatzuchtig optreden is voor de heidenen een 
lichtende openbaring. Aan de Jezuïeten, bijgestaan door de 
Portugese natie, kent Fénelon de eer toe, de roemrijke paden 
naar Indie te hebben gebaand. 

Siam ziet hij als de doorgang, waarlangs het Evangelie zich 
over het Oosten zal verspreiden. En in een oratorische wending 
richt hij zich tot de koning van dat land en smeekt hem, zijn be
kering niet langer uit te stellen. De gezanten verzoekt hij, de 
vrome bedoelingen van de Franse koning aan hun vorst bekend 
te maken. Moge de geschiedenis over Lodewijk melden, dat 
Indiërs hun rijkdommen aan zijn voeten zijn komen leggen uit 
dankbaarheid voor het Geloof, dat zij door zijn zorgen ontvin
gen. En geve de hemel, dat de Indiërs verhalen kunnen van een 
koning Lodewijk, die er naar streefde de overwinningen van 
Christus veel verder te doen strekken dan de zijne; die nieuwe 
apostelen zond, door wie zij het Christendom deelachtig werden. 

Na aldus de koning tot het verre apostolaat te hebben aan
gespoord, wekt Fénelon bisschoppen en priesters op, om heen 
te trekken, met de zending en bezieling die onophoudelijk van 
Petrus' opvolger uitgaat. „Allez donc, anges prompts et légers; 
que sous vos pas les montagnes descendent, que les vallées se 
comblent, que toute chair voie le salut de Dieu. Frappe, cruel 
Japon; le sang de ces hommes apostoliques ne cherche qu'à 
couler de leurs veines, pour te laver dans celui du Sauveur, que 
tu ne connais pas. Empire de la Chine, tu ne pourras fermer 
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tes portes." En dan volgen ontroerde herinneringen aan de be
zoeken en de dood van Mgr. Fallu; alleen diepgevoelde smart 
kan zulke levende schoonheid verwekken. Doch de droefheid 
over dit verlies moet zwijgen voor Gods raadsbesluit. Fénelon 
gaat over tot de apologie. Door het missiewerk doet God de 
heiligschennende verwijten der atheïsten verstommen. Hierdoor 
opk tonen wij aan onze dwalende broeders in het Christendom 
de ware Kerk. Alleen zij kan erop roemen, Christus te verkondi
gen aan de volken in afgoderij. Fénelon dringt bij de zielen
herders aan, dat zij de ketterij tot de laatste wortel zullen uit
roeien. Maar tevens moet de geestelijkheid medewerken aan de 
geloofsverkondiging buiten Frankrijk: zij die in de zielzorg zijn 
geplaatst, door hun gebed; wie nog vrij is, door uit te trekken. 
Misschien hebben alle oosterse volken tezamen niet eens zo veel 
priesters als een enkele stadsparochie. „Paris, tu t'enrichis de la 
pauvreté des nations." Hen die Gods roep naar verre landen 
kunnen volgen, prijst Fénelon gelukkig; en ook zichzelf, als hij 
erin slagen mocht, in het hart van één priester de vlam der 
missieliefde te ontsteken. 

De gewone gelovigen spoort Fénelon aan door hun het leven
dig Geloof der jonge christenen ten voorbeeld te stellen: in hen 
herleeft de vurige vroomheid der eerste tijden. Na een idyllische 
schildering van de vrede en de hemelse verlangens der pas
bekeerden, klinkt het: „O aimable simplicité! ô foi vierge! ô joie 
pure des enfants de Dieu! beauté des anciens jours que Dieu 
ramène sur la terre, et dont il ne reste plus parmi nous qu'un 
triste et honteux souvenir! Hélas! malheur à nous! Parce que 
nous avons péché, notre gloire nous a quittés, elle s'envole au 
delà des mers, un nouveau peuple nous l'enlève. Voilà, mes 
frères, ce qui doit nous faire trembler." 

Met deze aandoenlijke overgang komt Fénelon aan zijn tweede 
punt. Evenals het Joodse volk, evenals de bloeiende Christen
heden van Klein-Azië, evenals de noordelijke landen van Europa, 
dreigt ook Frankrijk het ware Geloof te verliezen. „Le flambeau 
de l'Evangile, qui doit faire le tour de l'univers, achève sa 
course . . . Le fleuve de la grâce ne tarit point, il est vrai; mais 
souvent, pour arroser de nouvelles terres il détourne son cours, 
et ne laisse dans l'ancien canal que des sables arides. La foi ne 
s'éteindra point, je l'avoue; mais elle n'est attachée à aucun des 

142 



lieux qu'elle éclaire; elle laisse derrière elle une affreuse nuit 
à ceux qui ont méprisé le jour, et elle porte ses rayons à des 
yeux plus purs." 

Diep ontroerd eindigt Fénelon, met Gods barmhartigheid af 
te roepen over de Kerk van Frankrijk, moeder van die in het 
Verre Oosten. 

Met deze sombere slotrede volgde Fénelon in 1687 een 
traditie van tientallen jaren; en door de ontkerstening der acht
tiende eeuw werden zijn droeve voorspellingen maar al te zeer 
bewaarheid. God verhoorde echter ook zijn smeekbede. Wan
neer ondanks alles Frankrijk nog zo'n voorname plaats inneemt 
onder de christelijke naties, dan is dit goeddeels te danken aan 
zijn vele offers voor het missiewerk. 
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VIERDE HOOFDSTUK 

DE TIJD DER VERLICHTING 

Sombere Voorgevoelens Verwezenlijkt 

De overwinningsroes der Contra-reformatie bedaarde 
geleidelijk tot heilzame bezinning, die vooral in de achttiende 
eeuw zou afrekenen met vrome vooroordelen en blind optimisme. 
Reeds in de zeventiende kreeg bij sommigen een zekere mis
moedigheid de overhand. De zegevierende roep: voor elk ver
loren hoekje winnen we een werelddeel terug, sloeg over in 
angstkreten om de dreigende ondergang der Europese Christen
heid. Ontsteld gaf de Heilige Vincentius — en na hem Bossuet 
en Fénelon — een opsomming van al de landen, die zich van de 
Kerk hadden losgescheurd: Engeland, Denemarken, Noorwegen, 
Zweden, gedeeltelijk de Nederlandse en Duitse gebieden. Deze 
machten ziet Vincentius onrustbarend opdringen, en hij waar
schuwt de medebroeders, dat Christus Zijn bescherming beloofd 
heeft aan de Kerk in het algemeen, niet aan die van Frankrijk 
of Spanje in het bijzonder. 

Maar méér nog dan de voldongen scheiding beangstigen hem 
het toenemende zedenbederf en de voortwoekerende Janse-
nistische dwalingen. Over nogmaals honderd jaar is Frankrijk 
zelf misschien geheel ontkerstend, vreest hij. Doch deze droeve 
vooruitzichten zijn voor Vincentius een spoorslag tot missieijver. 
Hij prijst allen gelukkig, die de Voorzienigheid mogen helpen 
bij het overplanten van het Godsrijk naar andere werelddelen. 
Herhaaldelijk komt hij omstreeks het midden der zeventiende 
eeuw op deze gedachten terug, i) 

Bossuet sluit erbij aan in zijn preek Over de Eenheid der Kerk, 
uitgesproken in 1681 voor de vergaderde geestelijkheid. Het 

1) P. Coste СМ., Saint Vincent de Paul; Entretiens XI (Paris 1923) pp. 352— 
356, 309; Correspondance 111, pp. 35, 153 ss., 182; V, p. 418. 
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eerste deel is een lofrede op de pauselijke voorrechten. Hierin 
verheerlijkt Bossuet Rome, dat in zijn ouderdom niet uitgeput 
raakt, doch de verste volken blijft verzamelen aan het bruilofts
maal, waar allen één worden. Op de machtige roepstem van 
Rome komt het Verre Oosten in beweging en schijnt een nieuwe 
christenheid te zullen voortbrengen, om de verwoestingen der 
jongste ketterijen te herstellen. Dat is, naar het woord van de 
Apocalyps (II, 5), de bestemming der Kerk: Movebo candela
brum tuum. Christus dooft niet het Licht, Hij verplaatst het, 
draagt het over naar gunstiger klimaat. Maar wee, en nogmaals 
wee wie het verliestl Het Licht gaat zijn weg en de Zon vol
eindigt haar baan. 

Vijf jaren later begon de Zwitserse Capucijn Rudolf Gasser 
een werk te publiceren, dat we de eerste missie-roman zouden 
kunnen noemen. Het handelde immers over de kerstening van 
China en was daardoor in die dagen hoogst actueel. Een gods-
dienstige-wetenschappelijke missie van Franse Jezuïeten was in 
1685 naar Peking vertrokken en hoopte mét het keizerlijk hof 
het hele Chinese rijk te bekeren. Maar in wezen is de roman 
een allegorie. Het heidense China is niets anders dan de ver
dorven wereld, die door de geloofsverkondigers en de goddelijke 
genade tot een bovenaards paradijs wordt omgevormd. Het hele 
werk is opgevat als een strijdschrift tegen ongeloof en zeden-
bederf, dat in de romans van die tijd zijn weg vond naar het 
publiek. De titel laat aan duidelijkheid niets te wensen over: 
„Auszforderung mit aller-demütigst gebottnem Vernunft-Trutz 
an alle Atheisten, Machiavellisten, gefährliche Romanen, und 
falsch-politische Welt-Kinder zu einem Zwey-Kampff, auff dem 
Plan kurtzweiliger Dichtung, mit dem Schwerdt der sonderbaren 
Beweiszthumben: Also ein Gedichte, mit Wahrheit besprengte 
Historia von Philologe einem Portugesischen Cavalieren, und 
Carabella einer Käyserin in China", i) 

Dit verhaal over China's kerstening is eigenlijk uitgelokt door 
het ongeloof van Europa. De eindeloze redetwisten, waarin de 
held Philologo de godsdienstvijandige Chinezen tot betere in
zichten brengt, zijn gericht tegen uitheems verklede Euro
peanen. 

i) Tschamer, o.e., p. 38 ss. 
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Deze roman in zes delen (1686—'88) was nog aan het verschij
nen, toen Fénelon zijn beroemde missie-preek hield, waarvan 
het tweede deel een noodkreet werd tegen de ontkerstening van 
Frankrijk. Wat was gebeurd? Het ongeloof, reeds omstreeks 1600 
aangekondigd door godsdienstige kleurloosheid, was onder de 
katholieke opbloei van de officiële Franse wereld blijven door
stromen, gevoed door schrijvers van de tweede rang. Nu kwam 
het te voorschijn als een breed om zich heen grijpende mode; 
de laffe en onwaardige christenen, waarvan Fénelon sprak, waren 
er het slachtoffer van: mét of tegen hun zin. De „honnête 
homme", vroeger bewonderd als de man, die over alles zijn 
licht kon laten schijnen, belichaamde gaandeweg een geheel 
ander ideaal: namelijk dat van de twijfelzuchtige wereldling, die 
in gezelschap onbeschroomd met de ernstigste overtuigingen 
spotte en zich aanmatigde om de diepste kwesties met een aar
digheid af te doen. Een formele aanval op de godsdienst durfden 
zij nog niet te ondernemen. Daarvoor hadden zij hun rustig en 
lustig leventje te lief. i) 

Het Noorden echter, zo waarschuwde Fénelon, hield niet op 
monsterachtige dwalingen voort te brengen, die het Christen
dom in zijn grondslagen aantastten. Spinoza en later Bayle ver
schaften vanuit Holland wapens voor een aanval. Terwijl de 
wetenschap empirisch werd, vergeleken de reisbeschrijvingen 
van Thévenot (1664, 74), Tavernier (1676, 77), Chardin (1686) 
en Bernier (1699) de oosterse godsdiensten herhaaldelijk met de 
christelijke. 2) Hierin vonden de nieuwlichters naar believen 
materiaal om hun theorieën met voorbeelden te staven. Zonder 
het licht der Openbaring ging daarginds alles anders en, vol
gens hun naïeve begoochelingen, ook beter dan bij ons. La 
Bruyère voorzag de slechte gevolgen van dit soort exotisme, toen 
hij het hoofdstuk Des esprits forts schreef voor zijn Caractères 
(1688). Bij het zien van zo veel verschillende godsdiensten en 
leefwijzen, zo zeide hij, verliezen sommige reizigers het beetje 
Geloof, dat hun nog restte. Ze zijn als mensen, die zonder vast 
bepaalde voorkeur een winkel binnengaan en, nadat hun aller-

1) A. Monod, De Pascal à Chateaubriand (Paris 1916) pp. 13, 62. 
2) P. Hazard, La crise de la conscience européenne, 16S0—17H (Paris 1935) 

t. I, chap. HI; R. Lebel, Histoire de la Littérature Coloniale en France (Paris 
1931) p. 16 ss. 
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hande stoffen zijn getoond, helemaal niet meer weten wat ze 
willen. 

Bij dit scepticisme bleef het niet. Enkele jaren later verschenen 
te Den Haag de door Gueudeville bewerkte Dialogues van 
Lahontan. Deze berooide baron werd niet moede, zwervend door 
Amerika en Europa, zijn wrok uit te krijsen tegen een samen
leving, die zijn vaderlijke bezittingen onder de hamer had ge
bracht. Zijn samenspraken met een Indiaan, die Europa door 
eigen aanschouwing kent, spuien alle grieven, welke uit de studie 
van primitieve volken te putten zijn. Tegenover het Evangelie 
stelt de goede wilde Adario triomfantelijk de natuurlijke gods
dienst, tegenover de Europese wetgeving de natuurlijke moraal, 
tegenover de gevestigde maatschappij een gemeenschap van 
goederen, die tegelijk geluk en rechtvaardigheid waarborgt, l) 

Vaardig en onstuimig geschreven, wordt dit werk ontzaglijk 
veel gelezen. De geesten verliezen alle houvast. 

Schrijvers van mindere rang gaan onmaatschappelijke indivi
duen, wier vrijheidsdrang alle normen doorbreekt, als helden 
vereren. Het zijn de boekaniers van Zuid-Amerika, de zeeschui
mers van de Antillen en de woudlopers van Canada. Het publiek 
is verward; het terrein ligt klaar voor een stelselmatige ontkerste
ning. En wéér zullen een Voltaire, een Montesquieu en de 
Encyclopedisten munt slaan uit reisbeschrijvingen en zelfs uit 
missieverslagen. 

Was in de zestiende eeuw de nieuwe volkenkennis opge
vangen door het Europese meerderwaardigheidsgevoel en de 
geloofsovertuiging der meeste humanisten, beiden waren schro
melijk verzwakt, nu de achttiende eeuw zich druk ging bezig
houden met vreemde zeden en godsdiensten. De nieuwe geest is 
als die van een opstandige puber, zich tegen vaderlijk Geloof 
en gebruiken beroepend op zijn kennis van de wijde wereld, 
een kennis die hij niet tot een vaste levenshouding heeft weten 
te verwerken. In Frankrijk kon men niet zo vrijmoedig spreken 
als Lahontan. Oorlogsellende, maatschappelijk onrecht, in stand 
gehouden door een willekeurig absolutisme, waarmee de Kerk 

1) Hazard, o.e., t. I, p. 16 ss.; Chinard, XVIIe et XVUIe siècle, pp. 168 ss.; 
244 ss. 
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zich maar al te nauw verbonden had, kweekten ontevredenheid. 
Vanwege de benauwende censuur zocht deze des te sterker uit
weg langs de exotische litteratuur. Utopieën en ook beschrijvin
gen der verre werkelijkheid werden verholen aanvallen op christe
lijk Frankrijk. Liever nog verplaatste men zich in de geest van 
uitheemse bezoekers, om vandaaruit de Europese samenleving 
op de korrel te nemen. 

De Italiaan Maraña met zijn roman over een Turkse spion, 
die zijn ervaringen geregeld overbrieft naar zijn opdrachtgever, 
brengt de vreemde waarnemer in zwang, welke ons met zijn ver
baasde opmerkingen vermaakt, terwijl hij ons veroordeelt. 1) 
Deze veroordeling kan onschuldig, maar desgewenst ook kwaad
aardig zijn. Dit is wel de reden waarom de litteratuur van ge
heel de achttiende eeuw onophoudelijk vreemdelingen uitnodigt, 
om Europa, vooral Frankrijk, met een kritisch bezoek te onteren. 
En toch werd de bediller door het publiek als een interessante 
verschijning ontvangen, telkens wanneer hij werd aangekondigd 
onder titels als Lettres persanes of chinoises of d'une péruvienne 
of ook wel hollandaises; als Citizen of the world door Goldsmith 
of Letters from Xo Ho door Horace Walpole; of als l'Ingénu 
van Voltaire of zelfs Arlequin sauvage op het kermistoneel. 2) 
Op aanstoken van Swift, vertelde de goedmoedige Addison in 
zijn Spectator, zogenaamd uit de nalatenschap van een Indiaans 
vorst, hoe deze te Londen wel een tempel, maar geen vroomheid 
had gezien. 3) Dat was één manier om de Europeanen hun zelf
verzekerdheid te ontnemen. 

Door andere talentvolle schrijvers werd daaraan meer recht
streeks gewerkt. Zij perverteerden de missiegedachte en lieten 
de vreemdeling het ongeloof preken in Europa. Montesquieu's 
Usbek weet de ontkerstening zo geraffineerd te verspreiden, dat 
men eerst een dertig jaar later ernstig zal protesteren tegen het 
verkapte ongeloof in de Lettres persanes (1721). Het interessante 
geval en de koddige naïeviteit verguldden het bittere gif, bezorg
den het boek een massa lezers en talrijke navolgingen. Dit succes 
werd bovendien verzekerd door een gewaagde tegemoetkoming 

i) Franse vertaling van 1684, L'espion du Grand Seigneur. 
2) Martino, L'Orient, p. 273 ss.; В. Bissei, The American Indian in English 

Literature of the Eighteenth Century (Londen 1925) Chap. III. 
3) Hoxie Neale Fairchild, The noble savage (New York 1928) p. 42 ss. 
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aan ongezonde nieuwsgierigheid: allerlei bijzonderheden over 
eunuchen en serails had Montesquieu ontleend aan oosterse reis
verhalen. Sinds Galland in 1704 de eerste Franse vertaling had 
bezorgd van Duizend-en-één Nacht, waren veler ogen met alles
behalve christelijke belangstelling naar het Oosten gericht. 
L'Orient voluptueux werd traditie in de roman; op het toneel 
hing de zwoele sfeer van slavenmarkten en harems, terwijl in de 
ogen der toeschouwers de schermen uitpuilden van al de onzede
lijkheid, die daarachter werd verondersteld. 1) 

Grote Belangstelling voor China 

Was sinds omstreeks 1600 de aandacht van Frankrijk voor
al op Canada gericht geweest, in de tweede helft der zeventiende 
eeuw ging men ze meer naar het Oosten wenden. Van politieke 
en commerciële betrekkingen werd druk werk gemaakt en de 
gezantschappen uit Turkije, vierde men te Parijs met luister
rijke ontvangsten, welke door schilderstukken, brochures en 
toneel lang bleven heugen. Evenals de Turkse ceremonie in de 
Bourgeois Gentilhomme, de Bajazet (1670, 1672) en later Vol
taire's Mahomet (1742), volgden de Lettres persanes kort na zo'n 
ambassade (1721). Bij deze gelegenheid werd ook de missie-
gedachte op straat uitgezongen in een fris volksliedje, waarvan 
de gemakkelijke rijmen de charme verhoogden. Het eerste en 
het laatste couplet gingen als volgt: 

Or venez voir, petits et grands. 
L'ambassadeur des Ottomans. 
Il arrive de la Turquie, 
Et a porté de l'Arabie, 
Un rare et superbe présent, 
Pour notre monarque puissant. 

Or prions notre grand Sauveur 
Pour le salut du grand Seigneur; 
Qu'il reconnaisse le Messie, 
Et que son âme convertie. 
Sortant de son aveuglement. 
Bientôt renonce à l'Alcoran. 2) 

1) P. Martino, L'Orient, p. 61 ss. 
2) ibidem, p. 100. 
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De missiegedachte was dus niet dood, ondanks veldwinnend 
ongeloof en zedeloosheid. Dat zij juist bij het volk nog sterk 
leefde, is niet te verwonderen, gezien de geweldige opgang van 
de Lettres édifiantes et curieuses, l) Deze missiebrieven werden 
op initiatief van de Assemblée du Clergé sinds 1702 bijna jaar
lijks uitgegeven en er was onmiddellijk zoveel vraag naar, dat de 
eerste bundels drie, vier maal moesten worden herdrukt. De ge
wone man vond daarin onopgesmukte, steeds interessante beschrij
vingen van een vreemde wereld. Ook de ontwikkelde en zelfs de 
letterkundige werd niet teleurgesteld. Want sommige brieven 
waren niet anders dan inlichtingen, oorspronkelijk voor geleer
den van naam bestemd. Een aangename stijl werd overal gewaar
borgd door het ingrijpen van een bekwaam verzorger, die ook 
door schifting en ordening een afwisselend geheel wist te ver
krijgen. De leidende tijdschriften, het Journal des Savants even
goed als de Mémoires de Trévoux, en zelfs de Nouvelliste du 
Parnasse, volgden de uitgaven met een loffelijke bespreking. 
Roman- en toneelschrijvers behoefden geen aansporing, om er 
nieuwe gegevens uit te putten. Zonder de Lettres édifiantes et 
curieuses is ieder beeld van het achttiende-eeuwse geestesleven 
onvolledig. Fontenelle, Montesquieu, Voltaire, Turgot, Raynal, 
Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand verwijzen ernaar. En 
toen in 1776 met de 34ste bundel de uitgaven stokten, werd van 
1780 tot 1783 de gehele verzameling opnieuw uitgegeven, hetgeen 
zich tot in de negentiende eeuw enkele malen herhaalde. Nooit 
heeft een missietijdschrift zoveel lezers getrokken, door de onuit
puttelijke schat van wetenswaardigheden uit verre landen, waar 
deze eeuw bijzonder op gesteld was. Wellicht was ook nog nooit 
zo algemeen de aandacht gevestigd op het missiewerk. Want over
eenkomstig de titel was de inhoud even stichtend als boeiend, 
tot grote ergernis van de ongodsdienstigen, die deze publicaties 
nu eenmaal moesten benutten om van hun tijd te zijn. 

China had de ruimste plaats in deze missieberichten. Het 

l) Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères par quelques 
missionnaires de la Compagnie de Jésus (Paris 1702—1776, 34 vol.); A. Rétif S.J., 
Brève histoire des Lettres édifiantes et curieuses in NZM 7 (1951) pp. 37—50; 
idem. Les Jésuites Français en Chine d'après les Lettres éd. et cur. in Λ'ΖΛί 4 
(1948) pp. 175-187; Martino, o.e., pp. 104-130. 
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succes der Lettres édifiantes blijft dan ook onvoldoende ver
klaard, zolang ze niet gezien worden in verband met de heersende 
China-mode. De reisbeschrijvingen van Nieuhoff (1665) en Dap
per (1670) waren in het Duits en Engels vertaald. Porcelein en 
allerlei snuisterijen, door de Hollanders aangevoerd, hadden ook 
in Frankrijk aftrek gevonden en er de belangstelling gaande 
gemaakt voor alles wat Chinees was. i) Door eigen Franse han
delsbetrekkingen werd ze versterkt. Sinds 1660 missioneerden in 
het Verre Oosten naast de Jezuïeten ook de Missions étrangères. 
Deze instelling was een stichting van de wereldgeestelijken en 
door hen moeten de verslagen dezer nieuwe missionarissen een 
ruime verspreiding gevonden hebben. Na de werken der Jezuïe
ten Martini (1654, '55, '58) én Kircher (1667) schreven Vossius 
en Pascal over de chronologie der Chinese oudheid. De Mercure 
Galant onderhield zijn lezers meermalen over het leven der 
missionarissen. De Jezuïeten, met hun geleerde relaties, werden 
in 1684 door de Académie Royale des Sciences uitgenodigd om 
een wetenschappelijke missie naar Peking te zenden. Een jaar 
later vertrokken vijf goed onderlegde paters als correspondenten 
der Académie en mathématiciens du Roy. Hun reis werd voor 
de koning van Siam aanleiding om door een gezantschap in 
1686 een dergelijke missie te verkrijgen voor zijn land. 2) Onder
tussen gaven de reeds in China aanwezige missionarissen de wijs
heid van Confucius aan Europa door in een Latijnse vertaling: 
Confucius Sinarum Philosophus, sive Scientia Sinensis latine 
expósita (1687). De rationalisten zullen hier een ondankbaar ge
bruik van maken. In 1696 werden de eerste resultaten gepubli
ceerd van de nieuwe missie in Peking; het waren de Mémoires 
sur l'Etat présent de la Chine door pater Lecomte. Het jaar 
daarop gaf zijn ambtgenoot Bouvet gekleurde platen uit van 
Chinese costuums en hielp daardoor de schilderkunst op oosterse 
paden. Chinese tuin- en huis-architectuur werden van Engeland 
overgenomen, waar Chambers ze in de mode had gebracht. In 
de parken werd men aangenaam verrast door de ranke zwier van 
kleine paviljoentjes, die onmiddellijk aan pagoden deden den
ken. De bevalligheid der Rokoko was mede geïnspireerd door 

i) J. J. L. Duyvendak, I.e. 
2) Dainville, o.e., p. 451 ss.. 359 ss. 
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Chinese kunstvoorwerpen, weldra half Europees nagevolgd in 
de chinoiserieën aan schoorsteenmantels, op tochtschermen en 
stoffen, terwijl de rariteiten-cabinetten van de verzamelaars zich 
vulden met originelen. 1) 

Aan deze mode, uitgegroeid tot dweperij, paarde zich een diep 
ontzag voor het geheimzinnige, machtige Chinese rijk. De 
vroegste voorgeschiedenis van deze hoogschatting moet men zoe
ken in de tijd der ontdekkingen, toen China de overal door
dringende Europeanen wist buiten te houden, ze verraste met 
het gebruik van buskruit en nog meer met de drukkunst, door 
velen tot dan toe als een bijzonder geschenk van God aan de 
Christenheid beschouwd. 2) De onbegrijpelijke kolossale noor
der-muur werd China's attribuut in de allegorische voorstellin
gen, in Camoëns' Lusiadas en in Milton's Paradise lost. Veel
betekenend is ook, dat de Mémoires van Lecomte werden ver
taald onder de titel: Beschrijvinge van het machtige keyserrijk 
China door den vader Louis Le Comte ('s Gravenhage 1698). 

Talloze geschriften werden uitgelokt door de ritenstrijd, die 
van 1632 tot 1742 telkens weer oplaaide. Juist om het jaar zeven
tienhonderd bereikte dit noodlottige geschil zijn hoogtepunt, 
terwijl de wereldlingen al zo vol waren van China, dat het Franse 
hof de eeuw begon met een Nieuwjaarsbal in Chinese kledij. 

Met deze stemming werden twee jaar later de Lettres 
édifiantes et curieuses begroet, waarin missionarissen schreven, 
die jarenlang aan het hof te Peking hadden geleefd of als keizer
lijke landmeters overal in de binnenlanden waren werkzaam 
geweest. Zij konden allerlei interessante mededelingen doen over 
hun omgang met vorsten en mandarijnen; zij hadden het echte 
volksleven van nabij gezien en niet enkel een of ander voorval 
in de havensteden, waarover handelslui spraken; zij gaven uit
voerige beschrijvingen van bloemen en vruchten, en van de 
kunstnijverheid, wier voortbrengselen men al zo lang had be
waard en bewonderd. 

Doordat hij achttien delen van de Lettres had verzorgd, was 

1) H. Cordier, La Chine en France au XVIHe siècle (Paris 1910); Verg. de 
geciteerde werken van Martino, Dainville, Tschamer, alsook Ursula Aurich, China 
im Spiegel der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts (Berlin 1935). 

2) Atkinson, Nouveaux horizons, p. 56 ss. 
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pater Du Halde in staat zijn Description générale de l'Empire 
chinois (1735) te leveren, voorlopig het standaardwerk, door de 
grootste anticlericalen als de beste bron geciteerd. En na de op
heffing der orde zouden oud-Jezuïeten hun wetenschappelijke 
berichtgeving bekronen met een encyclopedisch werk in zestien 
delen: Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les 
moeurs, les usages des Chinois ... par les missionnaires de Pékin 
(1776-1791). 

Zonder overdrijving kan men zeggen, dat de missionarissen 
China aan Europa hebben bekend gemaakt. Zij hebben dit ge
daan op een wijze, die zelfs hun vijanden eerbied afdwong en 
tevens een ongekende belangstelling wekte voor hun missie
werk. 1) Deze belangstelling echter was bij velen van zuiver 
profane aard, hetgeen niet zonder gevaren was in een tijd, toen 
ongodsdienstigheid en zedeloosheid hand over hand toenamen. 

Misbruikte missie-litteratuur 

Locke had de geleerden aangeraden, voor hun empirische 
wetenschapsbeoefening bij missionarissen inlichtingen te win
nen. 2) De Franse Académie was dan ook niet de énige, die van 
hun diensten gebruik maakte. Leibniz onderhield met hen een 
drukke briefwisseling en werd erdoor geïnspireerd tot grote 
plannen. Evenals Fénelon verontrust door het zedelijk verval 
in Europa, zag hij heil in de toediening van een dosis Chinese 
wijsheid. 

Pater Couplet had in zijn inleiding op de Confucius-vertaling 
van 1687 uitdrukkelijk verklaard, dat men Europa niet de les 
wilde lezen, doch alleen de uitrusting van toekomstige missio
narissen vervolledigen. Dit verhinderde Leibniz niet om tien 
jaar later in zijn uitgave van de Novissima Sinica, zijn laatste 
China-berichten, het voorstel te doen. Chinezen als een soort 
missionarissen van Confucius te laten overkomen. Zij zouden ons 
de zuivere natuurlijke wijsheid leren, zoals wij hun de geopen-

1) Martino, o.e., p. 45; J. Thauren S.V.D., Der Einflusz der Mission und des 
Missionsgedankens auf die Geistesgestaltung des 18. und 19. JahrhundeTts (Mödling 
bei Wien 1933) p. 5 ss. 

2) Dainville, o.e., p. 135 ss. 
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baarde waarheid brachten. Om deze uitwisseling te vergemakke
lijken, zou hij graag Oost en West verbonden hebben gezien door 
een keten van wetenschappelijke inrichtingen, die van Duits
land over Rusland naar China reikte. Dit streven leidde in 1700 
tot de oprichting van de Akademie van Wetenschappen te Ber
lijn, door Leibniz in laatste instantie bedoeld als een instelling 
voor de Propagatio fidei per scientias. 

Deze bemoeiingen strekten de missie tot eer, inzoverre ze voor 
Leibniz aanleiding was, om met het katholieke voorbeeld de 
protestanten tot geloofsverbreiding aan te sporen en de hori
zonten der achttiende-eeuwse wetenschap tot aan de grenzen der 
wereld te verbreden. De rationalisten had hij echter een ver
derfelijke weg gewezen; zij gingen China tot leermeesteres ver
heffen van Europa, dat zij wilden ontkerstenen. 1) 

De rampzalige ritenstrijd heeft hun daartoe maar al te zeer 
de gelegenheid gegeven. Toen pater Ricci in 1610 aan de Chine
zen het ware godsbegrip toekende en een wereldbeschouwing, 
welke — mits goed uitgelegd — niet strijdig was met het Christen
dom, vermoedde hij niet, dat deze lofspraak zo'n opgang zou 
maken. Het is niet uitgesloten, dat zijn omschrijving van de 
Confuciaanse leer aan Spinoza zijn pantheïsme heeft ingegeven.2) 
Maar door de meningsverschillen over het al of niet oirbare der 
deelname door christenen aan de riten, gingen de Jezuïeten 
steeds meer nadruk leggen op het goede in de Chinese levens
beschouwing en zeden. Als de verdedigende partij waren zij wel 
gedrongen tot een zekere eenzijdigheid. Wat voor het grote 
publiek bestemd was, zoals de Lettres édifiantes, gaf vaak ook 
een minder gunstig beeld van de Chinese samenleving. Maar 
hun wetenschappelijke publicaties waren niet vrij van de tendenz 
om het Chinese godsbegrip en Confucius' zedenleer zó voor te 
stellen, dat het Christendom zich ermee verenigen kon als een 
laatste vervolmaking. 

Tegen het einde der eeuw ging men ze zelfs herleiden tot de 

i) R. F. Merkel, Zur Geschichte der Erforschung chinesischer Religionen in 
Studi e Materiali di Storia delle Religioni 15 (Bologna 1939) pp. 90—197; Thauren, 
o.e., p. 49 ss.; K. L. Bellon, Inleiding tot de Vergelijkende Godsdienstwetenschap 
(Nijmegen 1932) p. 53 s. 

2) L. A. Maverick, A possible chinese source of Spinoza's Doctrine in Revue 
de littércture comparée 19 (Paris 1939) pp. 417-428. 
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Bijbelse Oudheid. Zonen van Noë zouden het gele ras hebben 
gesticht en deelgenoot gemaakt aan de oer-openbaring. Vooral 
Lecomte's Nouveaux Mémoires sur l'Etat présent de la Chine 
(1697) werden geruchtmakend door gedurfde beweringen. Hij 
kreeg een strenge censuur van de Sorbonne in 1700, vier jaar 
later ook van Rome. Volgens Lecomte hadden de Chinezen sinds 
tweeduizend jaar de kennis van de ware God bewaard en Hem 
gediend op een wijze, die zelfs de Christenen tot voorbeeld en 
onderrichting kon strekken. Geen enkele natie was zo stand: 
vastig door de Voorzienigheid begunstigd als de Chinese, die 
een zuivere moraal had behouden, terwijl Europa en de rest 
van de wereld in dwaling en bederf leefden. De heiligheid van 
Confucius zou doen geloven, dat deze wijsgeer door God was 
verlicht. 

Was Fénelon al niet ingenomen met de nieuwe heidense ster, 
die hij in zijn Dialogues des Morts bij Socrates ten achter stelde, 
Bossuet werd verontrust door het misbruik, dat men van de 
propaganda voor de Chinezen maakte. „Nadat de Jezuïeten de 
Chinezen van afgoderij hebben vrijgepleit, zo schrijft Bossuet 
aan de overste van de Missions Etrangères, gaan de geleerden 
trachten hetzelfde te bewijzen voor de Perzen, Ethiopiërs, Indiërs 
en andere volken." Met zijn diepe eerbied voor Gods souvereine 
raadsbesluiten vreest hij, dat men niet genoeg ontzag heeft voor 
Gods heilige gestrengheid, door andere volken te willen doen 
delen in de bevoorrechting van het Joodse. En het oog van de 
Adelaar van Meaux ziet scherp in de toekomst, wanneer hij 
waarschuwt: dat alles geeft slechts voedsel aan de godsdienstige 
onverschilligheid, de dwaasheid onzer eeuw. l) 

Had reeds Pascal de Jezuïeten een verwijt gemaakt van hun 
soepele gedragslijn in China, 2) uit de Mémoires van Saint-Simon 
blijkt, hoezeer de verdeeldheid der missionarissen de gemoede
ren in Frankrijk beroerde, ten koste van hun prestige. In de 
nalatenschap van Montesquieu heeft men een verdichte brief 
gevonden, oorspronkelijk voor de Lettres persanes bestemd. Daar
in schrijft de koning van Thibet aan de Propaganda te Rome, 
dat de geloofsverkondigers zijn sympathie hadden gewonnen 

i) Capéran, o.e., p. 371; Goyau, E.e.m., I, p. 174 ss. 
2) Cinquième Provinciale (1656); Oeuvres, éd. L. Brunschvicg, IV (Paris 1914) 

p. 301 s. 
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door hun geleerdheid, maar weer verloren door hun krakeel. 
„Ne pourraient-ils pas être aussi scavante sans être aussi 
fols?" 1) 

Door de meesten werd de bovennatuurlijke bescherming, die 
sommige Jezuïeten aan China toekenden, afgewezen. Des te ge
makkelijker viel het de rationalisten, dit land te prijzen als de 
verwezenlijking hunner idealen van zuiver natuurlijke moraal, 
zuiver natuurlijke godsdienst en onbegrensde verdraagzaam
heid. 2) Bayle legde de grondslag voor deze opvatting van het 
Oosten. In Duitsland had de Jezuïet Noel in 1711 een oor
spronkelijke vertaling van zes Chinese klassieke boeken gegeven, 
met de raad: „Wanneer gij de leer van de Chinezen leest, be
denk dan het leven van de christenen. Moge voor beiden Christus 
de hoeksteen worden." Doch tien jaar later hield Christian Wolff 
een rede, waarin deze gangmaker van de Verlichting de weten
schappelijke arbeid der missionarissen eervol herdacht, echter de 
volslagen ongodsdienstigheid van het deugdzame China op de 
voorgrond stelde en besloot, dat de mens aan zijn natuurlijke 
krachten genoeg had. Confucius was volgens Wolff het oer-type 
van de verlichte mens en bij een vergelijking met Mozes, Moham
med en Christus droeg de Godmens niet altijd de palm weg. Op 
last van de Pruisische koning ging Wolff in ballingschap, maar 
zijn geest bleef doorwerken. Zijn rede, van aantekeningen voor
zien, gaf hij in 1726 te Frankfort uit onder de titel: De Sinarum 
philosophia practica. 3) Drie jaar later verscheen te Parijs een 
anoniem werkje met dezelfde strekking: Idée générale du gou
vernement et de la morale des Chinois, tirée particulièrement 
des ouvrages de Confucius par M.D.S. Ook hier wordt China 
ontfutseld aan de Jezuïeten, volkomen verwereldlijkt en hemel
hoog geprezen. Omstreeks het midden der eeuw echter zou de 
wereld der filosofen eerst goed beheerst worden door China. 
Montesquieu gaf daarvoor de aanleiding, door in zijn Esprit des 
Lois (1748) het machtige Chinese rijk te schilderen als het land 
van despotisme en corruptie. Hij steunde op missionarissen, 

1) Ting Tchao-Ts'ing, Les descriptions de la Chine par les Français, 1650— 
1750 (Paris 1928) p. 23; Lettres persanes, éd. H. Barckhausen (Paris 19132) t. II, 
Appendice. 

2) Martino, L'Orient, p. 308 ss.; Thauren, o.e., p. 5 ss. 
3) Thauren, o.e., pp. 10 ss., 50 ss. 
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tegenstanders der Jezuïeten, l) maar vooral op de Mémoires 
(1749) van de Engelse admiraal Anson. Deze had de gunstige 
voorstelling der paters op haar betrouwbaarheid aangevallen, 
nadat hij in Chinese havens onaangenaamheden ondervonden 
had. De onfortuinlijke vlootvoogd kreeg nu ook nog de volle 
laag van Voltaire, die niet dulden kon dat het ongunstig oordeel 
door L'Esprit des Lois zo'n grote bekendheid verwierf. 

Niet alleen uit afgunst viel hij in Essai sur les Moeurs (1756) 
Montesquieu aan. Voltaire had zich opgeworpen als de grote 
voorvechter van het rijk met zijn voortreffelijke staatsinrichting 
en zedenleer op louter natuurlijke grondslag. Dit geïdealiseerde 
beeld kon hij, belust op actualiteit, té goed gebruiken in zijn 
strijd tegen l'Infâme, welke sinds 1742 het alom populaire China 
voorgoed scheen te hebben afgewezen. Het Hemelse Rijk was 
hem zó dierbaar, dat daaraan de twee eerste hoofdstukken van 
zijn £55ai werden gewijd. Het was geenszins uit voorliefde voor 
de Jezuïeten, dat hij zich hier voortdurend op hun missionarissen 
beriep, terwijl hij Anson afstrafte om de veralgemening van wat 
deze in een havenplaats had meegemaakt. 2) Tenslotte was het 
ook helemaal niet om China zelf te doen. Men heeft opgemerkt, 
dat in zijn tragedie L'Orphelin de la Chine (1755), navolging 
van een Chinees stuk, vertaald door pater Prémare in Du Halde's 
Description générale de l'Empire chinois (1735), Voltaire voort
durend spreekt van Chinese wijsheid, maar nooit van China. 3) 
Alles stond bij hem in dienst van eigen ideeën, waarmee zijn 
partijdig geschrijf te pas en te onpas het publiek wilde verlich
ten en verblinden. Op 17 September van hetzelfde jaar 1755 
schreef hij dan ook aan d'Argentai, geen werkelijk China te heb
ben gegeven; hij was tegemoet gekomen aan de verlangens van 
het publiek, „qui est assez ignorant et assez fou pour vouloir 
qu'on pense à Pékin comme à Paris." 4) Wanneer Voltaire wél 

1) A. H. Rowbotham, China in the 'Esprit des Lois'; Montesquieu and Mgr. 
Foucquet in Comparative Literature 2 (Eugene, Oregon 1950) pp. 354—359. 

2) Martino, o.e., 311—324; Voltaire tegen Montesquieu vooral in Dictionnaire 
philosophique, i.v. Lois (Œuvres compi., éd. Garnier XX, 1879, p. 1 ss.) en tegen 
Anson's oordeel over China in Précis du Siècle de Louis XIV, Chap. XXVII (éd. 
Garnier XV. 1878, p. 317). 

3) P. Valkhoff, De Betekenis van Amerika en Azië voor het West-Europese 
Gedachten-leven van de Zeventiende en Achttiende Eeuw, voordracht (Gronin
gen z.j.) p. 28. 

4) Éd. Gamier XXXVIII (1880) p. 467. 
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beter wist, dan had hij dit van de missionarissen. Maar uit hun 
geschriften misbruikte hij alleen wat hem kon dienen. 

Nadat Voltaire en Montesquieu het over China oneens waren 
gebleken, scheen ieder verlicht denkend mens zijn standpunt 
tegenover dit land te moeten bepalen. Rousseau kwam vanzelf
sprekend in verzet tegen een toonbeeld van maatschappelijke 
beschaving. De encyclopedisten en Raynal sloten zich aan bij 
Voltaire. Nog Bernardin de Saint-Pierre liet door een Confuciaan 
aan alle vertegenwoordigers der wereldgodsdiensten de waarheid 
omtrent God verkondigen in Café de Surate (1790). Anderen 
hadden genoeg gekregen van al die ophemeling. Zo baron Fried
rich von Grimm, die in zijn Correspondance littéraire met grove 
spot de China-legende uit de wereld wilde helpen. De missio
narissen, zo schreef hij 15 Sept. 1766, hebben eerst de nieuws
gierigheid van het publiek geprikkeld door wonderlijke verhalen 
over een heel ver land, dat noch hun waarheidsliefde kon be
vestigen, noch tegen hun leugens opkomen. De filosofen hebben 
zich daarop van de zaak meester gemaakt en er, naar hun ge
woonte, verbluffend partij van getrokken om zich te verheffen 
tegen misbruiken in hun land, die zij meenden te moeten op
ruimen. Vervolgens hebben kletskousen het gekweel der filosofen 
nageleuterd en hun gemeenplaatsen door uitweidingen over 
China aftrek doen vinden. Voor Grimm bleef China het land 
van verschrikkelijk despotisme, en zijn moraal vond hij geschikt 
voor een troep getergde slaven, i) 

Herder trachtte het midden te vinden tussen verheerlijking 
en verguizing. Pater Lecomte prees hij om zijn bezadigd oor
deel, terwijl hij naar de China-publicaties der Jezuïeten als de 
echte bronnen verwees. 2) Goethe keerde zich weldra tegen de 
China-mode, maar bleef steeds de Chinese wijsheid bewonderen. 
Hij leerde zelfs sommige karakters tekenen. 3) Frederik II, vroe
ger Voltaire's vriend, had zich van China afgekeerd onder in
vloed van abbé De Pauw. Tegen deze verschenen in 1776 de 
Lettres chinoises, indiennes et tartares, à M. Pauw, par un 
bénédictin. De man, die hier de monnikspij had aangetrokken 

i) Martino, o.e., p. 320 ss.; Cordier, o.e.; Ting Tchao-Ts'ing, o.e. 
2) Ideen гит Philosophie der Geschichte der Menschheit, Elftes Buch; Her

ders Werke, Auswahl... E. Naumann (Berlin o.J.) V, p. 10ss. 
3) Tschamer, o.e., p. 76 ss. 
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ter verdediging van China, was niemand anders dan Voltaire. 
De oude patriarch van Ferney berijdt hier nog een laatste maal 
zijn stokpaarden: de Chinezen zijn geen godlozen, stammen niet 
af van de Egyptenaren, hebben een voortreffelijke moraal en 
bestuur, en de missionarissen hadden dat gelukkige land niet 
lastig moeten vallen met hun getwist, i) 

Toen Voltaire twee jaar later stierf, verscheen een werk, dat 
hem en Montesquieu uitmaakte voor onwetende publicisten. Het 
was de Législation orientale van Anquetil du Perron, die zich 
sterk maakte de theorieën der filosofen over het Oosten neer 
te halen. Omstreeks 1800 had hij het pleit gewonnen. 

Als tegenhanger van Voltaire's wijze Chinees, getrokken 
uit de publicaties der Jezuïeten, heeft men ook de goede wilde 
van Rousseau willen terugvoeren op de gunstige voorstelling van 
de Indianen door missionarissen. 2) Inderdaad kan men wijzen 
op een Las Casas, die ze als zachte lammeren een prooi ziet 
worden van Spaanse wolven. Andere missionarissen willen hun 
dierbare natuurkinderen vrijwaren tegen aanraking met slechte 
christenen; of stellen aan deze laatsten de nieuwbekeerden 
ten voorbeeld. Ze beschrijven zelfs de heidenen welwillend om 
door goede vooruitzichten het vuur bij de missievrienden bran
dend te houden. Sterker nog: men vindt bij een Du Tertre O.P., 
Histoire générale des Antilles (Paris 1667) een beschrijving, die 
als 't ware op voorhand Rousseau's maatschappelijke theorieën 
samenvat. 3) Al deze gegevens overziende, kan men bezwaarlijk 
staande houden, dat de missionarissen geheel vreemd zijn aan 
de legende van de goede wilde. Bij nadere beschouwing 
evenwel is het materiaal niet zó overtuigend, blijkt de in
vloed van de missielectuur veel geringer dan men aanvankelijk 
meende. 

Men is het er tegenwoordig wel over eens, dat de theorie van 
de edele natuurmens binnenskamers is uitgedacht met het oog 

1) Ed. Garnier XXIX (1879) pp. 451-495. 
2) Vgl. de laatste bladzijde van С. Chinard, L'Exotisme américain dans la 

littérature française au XVIe siècle d'après Rabelais, Ronsard, Montaigne etc. 
(Paris 1911). 

S) idem, L'Amérique et le rêve exotique dans la littérature française au XVIle 
et au XVIIIe siècle (Paris 1913). 
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op de wantoestanden in de Franse samenleving. 1) De legende 
van de goede wilde bestond in ieder geval reeds vóór Rousseau, 
en los van hem. Heeft ze hem aan het denken gezet? Jean-Jacques 
was er op uit zich onafhankelijk te tonen. Maar waar de natuur 
sterker is dan zijn wil en hij voor zijn theorie toch anderen aan
haalt, zijn het juist niet missionarissen, op wie hij zich beroept. 
Alleen in Discours sur l'origine de l'Inégalité vermeldt hij in 
een voetnoot, als een nadere bevestiging, hun heimwee naar de 
schone dagen onder de onbeschaafde volken. Deze éne plaats 
echter verhindert niet, dat Rousseau zich sterk onderscheidt van 
Voltaire, die dikwijls uitdrukkelijk naar hun geschriften verwijst. 

Rousseau ontleende zijn theorie waarschijnlijk niet aan de 
bestaande legende van de goede wilde, maar ongetwijfeld heeft 
ze groter opgang gemaakt, doordat in de litteratuur een ge-
idealiseerde voorstelling van de Indiaan reeds in zwang was. 
En hierin zijn de missionarissen min of meer betrokken. Terecht 
wijst men op hun gunstige getuigenissen, die het publiek heb
ben voorbereid. 2) Maar vóór hen hadden ontdekkers, zeevaren
den en vooral kolonisatoren de natuurmens even goed of nog 
méér geïdealiseerd. Men is tot de verrassende bevinding gekomen, 
dat de goede wilde zich bij Ronsard en Montaigne reeds vol
ledig aftekent, terwijl invloeden van missie-lectuur niet nawijs-
baar zijn. Reeds Columbus had bij de humanisten een ideaal
beeld ingang doen vinden. 3) 

Onjuist is ook geweest, dat men alleen de gunstige getuige
nissen over de Indiaan uit de geschriften der missionarissen heeft 
gelicht. Wat de lezers in de zestiende en zeventiende eeuw onder 
ogen kregen, was nu eens prijzend, dan weer veroordelend. Ston
den de missionarissen bijna altijd aan de kant van de inboorlin
gen, dan kwamen zij doorgaans slechts op voor hun rechten als 
mens, niet voor hun zedelijke voortreffelijkheid. En terwijl een 
Las Casas ze verheerlijkte met een blinde liefde, tekenden ande
ren een beeld van verdorvenheid. Een eeuw later zijn het de 

i) Hoxie Neale Fairchild, o.e., p. 130 ss.; Bisseil, o.e., p. 41. 
2) Chinarci in de beide aangehaalde werken; en ook nog G. Atkinson, Les 

relations de voyages du XVIle siècle et l'évolution des idées; contribution à l'étude 
de la formation de l'esprit du XVIIle siècle (Paris 1924). 

3) G. Atkinson, Les nouveaux horizons de la Renaissance française (Paris 
1935); Bissel, o.e., pp. 1—37; Salvador de Madariaga, Christophel Columbus in 
De Vlaamse Gids 35 (Brussel 1951) pp. 705-707. 
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beschrijvingen der missionarissen in Canada, die opwegen tegen 
de misleidende propaganda van koloniale strevers als Lescar-
bot. i) De verminkte ledematen van pater Jogues, die Frankrijk 
afreisde om roepingen te werven, lieten trouwens weinig illusies. 
De mening dat de missionarissen aan Europa een gunstig beeld 
van de onbeschaafde hebben opgedrongen, is moeilijk te rijmen 
met de uitbundige verering voor de martelaren tijdens de Contra
reformatie. Als wezenlijk bestanddeel van een missie-roeping 
beschouwde men de aanvaarding van een gewelddadige dood 
voor het Geloof. In de achttiende eeuw geven Lettres édifiantes 
en Neuer Weltbott misprijzende schilderingen van de te bekeren 
natuurvolken. 2) Indien gunstige getuigenissen niet ontbraken 
waren deze in hun verband en strekking niet van die aard, dat de 
schrijvers daarop hun theorieën wilden gronden. Doch Rous
seau's nuchtere tegenstander Samuel Johnson schreef Rasselas 
(1759) met herinneringen aan zijn eerste prozawerk, een vertaling 
van de beschrijving van Abessynië door de Jezuïet Lobo. Johnson 
had hem in zijn inleiding geprezen, omdat de missionaris de vol
ken niet beschreef als van alle menselijkheid verstoken, noch als 
volgroeid in elke persoonlijke en maatschappelijke deugd. 3) 

Wil men nagaan, welke invloeden de goede wilde in de litte
ratuur hebben gebracht, dan bedenke men, dat zijn geval veel 
ingewikkelder is, dan dat van de wijze Chinees. Deze was in één 
man belichaamd, namelijk Confucius, wiens werken plotseling 
een grote bekendheid verwierven door de publicaties der 
Jezuïeten. De goede wilde echter was telkens een andere figuur, 
waarin de voordelen van de natuurstaat op verschillende wijze 
werden uitgedrukt. Zijn populariteit groeide veel langzamer en 
onder velerlei invloeden. 

Als schrijvers, die meer onmiddellijk de gegevens hadden ver
schaft voor de onchristelijke en onmaatschappelijke goede wilde, 
golden in het begin der achttiende eeuw geen missonarissen, maar 
een Nieuhoff, Schouten, Melton, Tavernier en Dapper. 4) De 
neger werd, waarschijnlijk voor het eerst in de letterkunde, ver-

i) De Vaumas, o.e., p. 162. 
2) Freytag in ZM S (1913) p. 26 citeert Neue Weltbott II 14. 332 en verwijst 

naar Lettres édifiantes (Paris 1717-1774) XI 392, XII 50, XIII 9, XV 3. 
3) Bosweli's Life of Johnson (The Globe Edition, London 1922) pp. 23 s., 114. 
4) Hazard, o.e., Notes et références, pp. 22, 31. 
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heerlijkt door Alphra Behn's veelgelezen roman Oroonoko, the 
royal slave (1688). Hier blijkt weer geen invloed van missielec-
tuur. De schrijfster past het heroïsch exotisme, waarmee Dave-
nant en Dryden het drama hadden vernieuwd, in haar roman 
toe, om de aantrekkelijkheid te verhogen, i) 

Alleen wat betreft China, eeuwen lang alleen voor geloofs
verkondigers toegankelijk, is het kwaadwillig gelegd verband 
tussen missielitteratuur en ongodsdienstigheid nawijsbaar. Voor 
het overige moet men de invloed van de missiegeschriften op het 
Europese geestesleven zien in wijde samenhang. Ze zijn slechts 
een onderdeel van de massa beschrijvingen van vreemde landen, 
en deze zijn maar één van de talrijke factoren, waardoor een 
hele reeks vaste overtuigingen op drift raakten. Door de aan
trekkelijke voorstelling van geheel andere zeden en denkwijzen 
bij verre volken moest het vertrouwde gevoel van meerderwaar
digheid wijken voor een begrip van verschil. Dit relativisme 
kreeg door het non-conformisme, vanuit Engeland en Holland 
verbreid, het karakter van godsdienstige onverschilligheid, die 
nog slechts een vaag Deïsme toeliet en voor het praktische leven 
aan de natuurlijke rede de leiding gaf. 2) 

Zonder in deze brede geestesontwikkeling iedere invloed van 
de missielitteratuur op de legende van de goede wilde te ont
kennen, staat men tegenwoordig verre van de simplistische stel
ling: de missionarissen hebben ze in het leven geroepen. Van 
deze formule is niet veel méér overgebleven dan een woorden
spel. 

De strijd tegen de missie ge dachte 

Nadat de Reformatie de Kerk had bestreden uit naam 
van het zuivere Evangelie, gingen de filosofen der achttiende 
eeuw storm lopen tegen het Kruis, teken van de geopenbaarde 
godsdienst. Zij verwierpen bij voorbaat alle wonderen als bedrog, 
om daardoor het Christendom te ontdoen van zijn uitwendig 

1) Fairchild, o.e., pp. 29—35; Bisscl, o.e., p. 83. 
2) Hazard, o.e., t. I, Première Partie: Les grands changements psychologiques; 

H. Pinard de la Boulaye S.J., L'étude comparée des religions (Paris 19295) t. I, 
Chap. V: Avènement du rationalisme. 
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waarmerk. De innerlijke voortreffelijkheid werd bestreden door 
gelijkschakeling met oude en vreemde godsdiensten, waarvan 
men een oppervlakkige kennis had, die voortdurend gebruikt 
werd in de strijd, maar niet verdiept. 

De grote inzet was nu het Christendom zelf, als enig ware 
godsdienst bevestigd door de Openbaring, i) Verviel deze grond
stelling, het absolute karakter van het Evangelie, dan was er 
vanzelf geen sprake meer van plicht of recht of nut om het over 
de wereld te verbreiden. Daar evenwel de achttiende eeuw in 
het teken stond van exotisme, daar vreemde leefwijzen en over
tuigingen zo vaak werden uitgespeeld tegen het voorvaderlijk 
Geloof, kwam men er bijwijlen ook toe de missiegedachte zelf 
te bestrijden. 

De eerste rechtstreekse aanval vinden we in de anonieme 
Voyages et Aventures de Jacques Massé (1710), een verdicht reis
verhaal door de vrijdenker Tyssot de Patot, hoogleraar te Deven
ter. Evenals Lahontan enkele jaren te voren de Indiaan Adario 
had laten uitvaren tegen alles wat katholiek was, zo zijn het ook 
hier wilden, die de spot drijven met Paus, heiligen en wonderen. 
Eeuwen geleden hadden ze een missionaris om zijn godslasterin
gen veroordeeld tot dwangarbeid in de mijnen. Zijn verhaal over 
een God, die geboren werd uit een Maagd en stierf aan de zijde 
van een boosdoener, had hun heilige verontwaardiging gaande 
gemaakt. 2) 

Montesquieu weet de kritiek van zijn Perzische bezoeker beter 
in te kleden. Usbek parodieert kennelijk de missielitteratuur, 
wanneer hij met deernis schrijft over die arme christenen, welke 
niet de minste kennis blijken te hebben van de grote Hali. Ze 
zijn geen ongelovigen, die verdienen over de kling gejaagd te 
worden omdat ze niet aan de wonderen des hemels willen ge
loven. In hun godsdienst vindt hij zelfs kiemen van zijn eigen 
dogma's. Dikwijls heeft hij de geheime wegen der Voorzienigheid 
bewonderd, die ze daardoor tot de algemene bekering schijnt 
voor te bereiden. 3) 

i) ibidem, p. 242 s.; R. R. Palmer, Catholics and unbelievers in eighteenth 
century France (Princeton University Press 1939) p. 5 s. 

2) Chinard, XVUe et Х Ше siècle, p. 56 ss. 
3) Lettres persanes (1721), XXXV. 
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In de Notre-Dame heeft Usbek een geestelijke ontmoet, die 
zwaar gebukt ging onder zijn plichten van staat. Zo klaagde hij 
over de zucht om anderen voor zijn mening te winnen, een 
ongerief, dat haast noodzakelijk met zijn ambt verbonden was. 
Hijzelf vond het een even belachelijke onderneming, als wan
neer Europeanen, menende de menselijke natuur een dienst te 
moeten bewijzen, zich druk maakten om het gezicht van een 
Afrikaan wit te wassen, i) Usbek weet ook te vertellen, dat deze 
opdringerige bekeringsijver van de Egyptenaren was overgeno
men door de joden, en doorgegeven aan mohammedanen en 
christenen als een epidemische volksziekte. 2) 

Deze verkapte verkondiging der gelijkheid van alle godsdien
sten en der onvruchtbaarheid van alle missiewerk vond des te 
gereder haar weg, daar bij het publiek reeds dergelijke ideeën 
in omloop waren. Een jaar na de Lettres persanes kwam de 
Dominicaan Labat ze nog nieuw voedsel geven. Deze kranige 
koloniale ondernemer was tenslotte ook wel overtuigd priester, 
ofschoon hij liefst optrad als aalmoezenier van zeerovers. Hij 
verklaarde, van alle apostolaat te hebben afgezien, omdat de 
Caraïbiërs van Martinique zich toch niet echt bekeerden. Dat 
was de propaganda van iemand, die meer avonturier was dan 
missionaris. Hij voerde ze in zijn Nouveaux voyages aux îles de 
l'Amérique (1722) in zes delen, die herhaaldelijk herdrukt en 
door het publiek verslonden werden. Met dit succes miste de 
missie een prachtige kans. 3) 

In hetzelfde jaar dichtte de jonge Prévost voor de Académie 
van Marseille een ode op Sint Franciscus Xaverius, maar daarin 
zoekt men vergeefs naar een persoonlijk geluid, om van enig 
apostolisch verlangen niet te spreken. Deze leemte wordt ver
klaard door een oude missionaris in Le philosophe anglais ou 
Histoire de M. Cleveland (8 delen, 1732—'39). Enkel uit gods
dienstige sleur blijft deze geloofsverkondiger, geesteskind van 
Prévost, bij de Caraïbiërs van Martinique wonen. Evenals Labat 
gelooft hij al lang niet meer aan de mogelijkheid ze te bekeren. 
Op hun grillige en woeste natuur kan men toch geen staat 
maken. Missie schijnt dus weer onbegonnen werk en Mijnheer 

i) Lettre LXI. 
2) Lettre LXXXV. 
3) Chinard. XVIIe et XVIUe siècle, ρ .251. 
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Cleveland voert dan ook maar de natuurlijke godsdienst in bij 
de Indianenstam, die hem tot opperhoofd heeft gekozen; zozeer 
zijn de Indianen met de filosoof ingenomen. Wanneer de weg
gelopen Benedictijn Prévost later tot een geregelder leven terug
keert, zal hij in zijn verzameling reisbeschrijvingen Las Casas 
verwijten, de vijanden der Kerk zozeer in de kaart te hebben 
gespeeld. Het is mogelijk dat hij in zijn vroegere lust om te ver
tellen aan geen theorieën dacht, zijn verhaal enkel inrichtte naar 
de heersende gedachtengang. l) Dat is dan des te erger voor hem
zelf én voor zijn tijdgenoten. De missiegedachte leed eronder, 
dat zo vele priesters met de geest der vrijdenkers waren besmet. 

Lesage schijnt een goed huisvader en praktiserend christen 
geweest te zijn, maar de missionarissen stonden bij hem niet 
hoog aangeschreven. In de Aventures de Monsieur Robert 
Chevalier dit de Beauchêne (1732) heeft Mlle. Laclos een India
nendorp herschapen tot een ideale samenleving. Zij wil er geen 
Fransen en geen priester toelaten. De eersten zouden haar goede 
Indianen maar bederven. De laatsten bedoelen het best, maar 
begrijpen de wilden niet en zouden zo onhandig zijn, ze als mis
dadigers te behandelen en af te schrikken met hun hellepreken. 
Trouwens als de Indianen eens naar Frankrijk overgestoken 
waren, om daar hun grote god Widzipudzili te doen vereren, 
zouden ze ons dan nu niet te vertellen hebben, hoe hun priesters 
door de onverdraagzame Fransen op de brandstapel waren ge
bracht? 

De anonieme Aventures du Sieur Le Beau (1738) bieden ons 
een meer opwekkend tafereel. De romanheld belandt bij een 
goedige Jezuïet temidden van zijn troepje gelovige roodhuiden, 
die hem met veel verering en liefde verzorgen, na hem vreselijk 
te hebben gefolterd en afgrijselijk verminkt. Hier schijnt de 
lijdensmoed van de missionaris schone vruchten te dragen. Maar 
de Indiaanse, die het meest vasthoudt aan haar godsdienstplich
ten, blijkt tenslotte nog steeds met grove heidense ondeugden 
behept en slechts in naam christin te zijn. 2) 

Het probleem der overijlde schijnbekering wordt door Mon
tesquieu samengebald in een paar zinnen, geestig en venijnig. 

1) Chinard, p. 281 ss. 
2) ibidem, p. 306, 276 8. 
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Toen hij het plan opvatte, om het schrijven van de koning van 
Thibet aan Rome een plaats te geven in Esprit des Lois (1748), 
liet hij de oosterse vorst aan het verzoek om verstandige missio
narissen nog de volgende opmerking toevoegen. De vorst stond 
erop, dat zijn volk christen werd, want hijzelf was het al, en 
vijftig van zijn vrouwen ook. l) 

Tenslotte hield Montesquieu ook ditmaal de fictieve brief 
onder zich, waarschijnlijk omdat hij in de Esprit het Christen
dom wilde erkennen en verheerlijken als het hoogste goed, de 
hechtste steun voor de staat. 2) Tevens ondergroef hij echter het 
missiewerk met zijn theorie over de vrijwel beslissende invloed 
van het klimaat. Hierdoor gaf hij een stelselmatige verklaring 
van al de troosteloze schilderingen, waarmee een welvarende, 
maar kleinmoedige eeuw het grootse heidenapostolaat dood
verfde als uitzichtloos en bijgevolg redeloos. Tegelijk anticipeerde 
hij het relativisme en determinisme, waaraan de godsdienstweten
schap lang heeft geleden. 

In het hoofdstuk over de geloofsverbreiding waarschuwt Mon
tesquieu: ofschoon alle oosterse volken, behalve de mohamme
daanse, onverschillig staan tegenover vreemde godsdiensten, moet 
men er niet op rekenen, dat een godsdienst uit een ver land met 
heel ander klimaat, zeden en wetten, daarginds al het welslagen 
zal hebben, dat zijn heiligheid doet verhopen. 3) Voor de staat 
zijn er dikwijls grote nadelen aan verbonden, als een godsdienst 
uit een ander land naar zijn gebied wordt overgebracht. Hij 
raadt de regeerders zelfs aan, geen vreemde godsdienst toe te 
laten, daar die, gezien zijn zucht naar uitbreiding, allicht ook 
onverdraagzaam zal zijn. 4) 

Bij deze veroordeling van alle missiewerk schijnt Montesquieu 
zijn gewone voorzichtigheid vergeten te hebben. In de Défense 
de l'Esprit des Lois (1750) tekent hij dan ook bij deze stelling 
aan, dat ze niet gold voor het Christendom, want het was immers 
het hoogste goed. 5) 

1) Voornoemde uitg. van Lettres persanes, t. II, p. 85 ss. 
2) Esprit des Lois et Défense de l'Esprit des Lois, éd. Garnier (Paris 1874) 

1. XXIV, eh. I. 
3) 1. XXV, eh. XV. 
4) 1. XXIV, eh. XXV; 1. XXV, eh. X. 
β) Voornoemde uitg., p. 649 s. 
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„Menselijkerwijze gesproken, zegt Montesquieu, lijkt het 
klimaat de grenzen voorgeschreven te hebben aan de christe
lijke en aan de mohammedaanse godsdienst." Door met een be
hoedzame restrictie te beginnen, weet hij de mogelijkheid te 
redden voor een rechtzinnige verklaring van zijn beweringen. 
Maar als de gelovigen er zich aan ergerden, was dat niet hun 
schuld. Nadat Montesquieu, en na hem Voltaire, zo dikwijls 
„menselijkerwijze gesproken" hadden, kon het niet uitblijven, 
dat het publiek ook menselijkerwijze zou gaan denken en 
handelen. 

Ook voor Rousseau is de godsdienst een aardrijkskundige aan
gelegenheid, en kan ieder in zijn eigen geloof zalig worden. Zelfs 
al zou de waarheid van de christelijke Openbaring ons duidelijk 
blijken, ze is lang niet overal gepredikt; en met veel omhaal 
declameert de Vicaire Savoyard alle aardstreken, waar nog geen 
missionarissen doorgedrongen zijn. i) 

Voor het aardrijkskundig relativisme wist Voltaire in zijn 
Dictionnaire philosophique de pakkende formule te vinden. Het 
grootste voordeel, door de wereldkennis gebracht, was volgens 
hem: het bewijs, dat het orgel van de Saint-Séverin alleen voor 
de parochie de toon aangaf, en de tegenstelling van het heelal 
tegenover de rue Saint-Jacques. 2) Met één slag wordt hier het 
Christendom teruggebracht tot een plaatselijk geval. Van Open
baring kan geen sprake meer zijn; de baan is vrij om elke ge
loofsovertuiging als kortzichtig fanatisme af te doen. 

Voltaire is in Essai sur les moeurs vol lof over het beschavings
werk der Jezuïeten in Paraguay. Maar voor hun missionering 
heeft hij niet de minste waardering. Wat Montesquieu een dertig 
jaar vroeger voorzichtigheidshalve door iemand uit Perzië liet 
verkondigen, neemt Voltaire voor eigen rekening: het streven 
naar geloofsverbreiding noemt hij dwaas en ziekelijk. Wat had 
men aan anderen zijn .meningen' op te dringen? Zo vond Vol
taire, die geheel zijn leven niet anders deed en alwie hem dat 
beletten wilde, met fanatieke onverdraagzaamheid verguisde. 

Doch niet altijd spreekt hij zo rechtuit. Herhaaldelijk ziet 
men hem eerst een vroom masker opzetten, om daardoorheen 

i) Emile, 1. IV, éd. Garnier (Paris 1872) pp. 335, 345 ss.; cfr. Capéran. o.e., 
p. 394 ss. 

2) Chinard, XVIIe et XVlile siècle, p. 366. 
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zijn gif te blazen. Zelfs in de achttiende eeuw bestonden er nog 
altijd heiligdommen, die het publiek uiterst dierbaar waren. Zo 
het missiewerk. Daarom kon de Jezuïet Nonnotte, rekenend op 
wijde instemming, een aanval afslaan enkel met de verzekering: 
men moet wel onverholen goddeloos zijn, om de missie en de 
Heilige Franciscus Xaverius met spot te durven overladen, i) 

Inderdaad: vooral wanneer het missionarissen betrof, had Vol
taire zich bezorgd getoond, de sympathieën zijner lezers te ont
zien. „Niemand, zo schreef hij, niemand heeft meer eerbied voor 
Sint Franciscus Xaverius dan ik . . . " , maar men had van hem 
niet moeten vertellen, dat hij op twee plaatsen tegelijk was ge
weest. In de volgende alinea weer dezelfde manoeuvre. „Indien 
iemand zich kan laten voorstaan, de gave der wonderen te bezit
ten, dan zijn zij het, die tot aan het einde der wereld hun 
naastenliefde en hun leer uitdragen . . . " , maar ze moesten niet 
met zo véél, zo ongelooflijke en belachelijke wonderen voor de 
dag komen. 2) Wie echter goed leest, voelt in deze volzin van 
het begin af de sarcastische dubbelzinnigheid. De wonderen, in 
verre landen gebeurd, waren bij voorkeur het mikpunt van de 
spot der filosofen. De lichtgelovigheid der Contra-reformatie was 
een zwakke plek, die zij maar al te goed wisten te treffen. 

Later wordt Voltaire veel brutaler. Het artikel Missions, in 
1774 aan de Dictionnaire philosophique toegevoegd, begint met 
de verklaring, dat de ijver der missionarissen en de waarheid 
van onze godsdienst in Europa al genoeg bekend zijn en geëer
biedigd worden; na deze inleidende zin volgen niets dan sar
casme, kleinering en de grofste beschuldigingen. 

De troebelen van de ritenstrijd waren voor iemand als Voltaire 
een paradijselijk viswatertje. Had Montesquieu erop gewezen, 
dat het Christendom bij het uitbreken der onenigheden onder 
de missionarissen eerst recht verachtelijk werd in de ogen der 
Chinezen, Voltaire werd niet moe van deze onverkwikkelijke 
gebeurtenissen telkens weer een omstandig relaas te geven. Heel 
het laatste hoofdstuk van zijn Siècle de Louis XIV (1751) is daar
aan besteed. Op het eerste gezicht kan dit een eigenaardig besluit 
lijken van zo'n werk, maar Voltaire heeft er wel degelijk zijn 

1) Dictionnaire philosophique de Ia religion (Liège—Bruxelles 17732) p. 137. 
2) Des mensonges imprimés (1749) XXXII. 
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bedoeling mee. Na in іег-en-dertig hoofdstukken de grote poli
tieke en militaire verrichtingen, de bloei van kunsten en weten
schappen te hebben bewonderd, gaat hij verder de godsdienstige 
gebeurtenissen behandelen, die volgens hem de eeuw van de 
zonnekoning hebben ontsierd met fanatieke onverdraagzaamheid 
en onnutte twisten. Bleek in de bewieroking van veldheren, be
stuurders en kunstenaars reeds een eenzijdige belangstelling voor 
beschaving zonder zedelijke verheffing, hier viert de schrijver 
zijn vooroordeel, dat godsdienstige disputen slechts minachting 
en uitfluiting verdienen. In het laatste hoofdstuk past hij dan 
weer de gebruikelijke kunstgreep toe: hij verplaatst zich naar 
een vreemd land, om uit de verte kritiek te geven op de Franse 
kerk en staat beide, l) 

Vandaar reeds de veelzeggende titel Disputes sur les cérémonies 
chinoises. Comment ces querelles contribuèrent à faire proscrire 
le christianisme à la Chine. De inleidende alinea laat ook niets 
aan duidelijkheid te wensen over. Het was voor de onrustige 
geest van Europa niet genoeg, zo zegt Voltaire, na zeventien 
eeuwen nog verdeeld te zijn over punten van onze godsdienst; 
daar moesten ook nog de Chinese twisten bijkomen. Deze karak
teriseren het best die bedrijvige, ruzie-zoekende geest, die in ons 
klimaat heerst. 2) 

Het verhaal begint dan bij Ricci, om aanstonds over te slaan 
in loftuitingen op de Chinezen: het eerste volk ter wereld in 
ouderdom, zedenleer en beschaving. Echter niet in wetenschap
pen, waardoor de geleerde Jezuïeten gelegenheid kregen tot aan 
het keizerlijk hof door te dringen en — voegt Voltaire er kleine
rend aan toe — „in het geheim enkele kiemen van de christelijke 
godsdienst onder de volkskinderen uit te strooien." Maar met 
de komst van Dominicanen en later de Missions Etrangères werd 
het een hopeloos geharrewar; tot overmaat van ramp wilde men 
in Rome beslechten wat de missionarissen ter plaatse niet kon
den uitmaken. 

We zullen Voltaire niet volgen in al zijn zijdelingse uitvallen 
tegen Europa, waartoe de Chinese geschiedenis hem aanleiding 
geeft. In China vindt hij natuurlijk, wat hij in Europa onder 

1) Martino, o.e., pp. 304—308. 
2) Ed. Gamier, Œuvres complètes, t. 15 (1878) p. 77. 
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Lodewijk XIV vergeefs gezocht heeft. Om te beginnen een kei
zer, welke de verdraagzaamheid zo ver drijft, dat hij de pause
lijke gezant, die hem duidelijk zal maken, hoe zijn godsdienst 
godloos en materialistisch is, geduldig aanhoort en die de uit
gewezen prelaat nog een geleide meegeeft tot zijn beveiliging. 
Het scherpe contrast met de hartverscheurende tonelen bij de 
verbanning der Hugenoten is de lezers zonder meer duidelijk. 
De opvolgende keizer overtreft zijn vader nog in zorg voor het 
algemeen welzijn; iets waaraan men in Frankrijk niet gewend 
is, merkt Voltaire op. Maar de voortreffelijke heerser moet het 
Christendom wel verbieden uit staatsbelang, om tegemoet te 
komen aan de algemene verontwaardiging over het fanatieke 
getwist der christenen. De wijze en geleerde pater Parennin is 
zo goed geweest te verhalen, hoe 's keizers broer een beroep deed 
op het gezond verstand: als wij ons in Europa zo kwamen ge
dragen, zouden jullie dat kunnen dulden? 

De grote les, die Voltaire uit deze gang van zaken trekt, vat 
hij kort en bondig samen: de proselietenmakerij is een ziekte, 
die alleen in ons klimaat heerst. Nooit hebben vreemde volken 
missionarissen naar Europa gezonden en wij zijn de enigen, die 
onze meningen tot de uiteinden der wereld hebben willen op
dringen. Het woord .meningen' in plaats van éne ware godsdienst 
is hier natuurlijk van kapitaal belang. 

Voltaire besteedt hierna nog een alinea aan de verschrikkelijke 
gevolgen van het missiewerk in China. De Jezuïeten staan schul
dig aan de dood van verschillende Chinezen en vooral, zo voegt 
de vorstenvleier Voltaire eraan toe, vooral van twee prinsen van 
den bloede, die het Christendom hadden begunstigd. De missio
narissen hebben in Europa eerbied willen afdwingen voor hun 
werk; ze beweerden, dat God zich ervóór verklaarde, door aan 
China's horizonten vier kruisen te doen verschijnen. Maar als 
God gewild had, dat China christen werd, zou hij zich dan tevre
den gesteld hebben met kruisen in de lucht, zou hij ze niet eer
der in de harten der Chinezen hebben geplant? 

Na deze vaardige volzin volgt in Siècle de Louis XIV nog één 
woordje, en dat is: Einde. Zo moest dit omvangrijke werk van 
magistrale allure de lezer aan zijn eigen gedachtengang terug
geven met een handig gemikte doodssteek aan de missie. Mon
tesquieu had zijn onchristelijke zienswijze willen goedpraten met 
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een soortgelijke bewering: het bekeringswerk moest men aan 
God overlaten; onze menselijke handelingen waren daarvoor 
niet zuiver genoeg. Zijn rechtschapenheid trok hij hierdoor zelf 
in twijfel; de tegenstanders hadden bovendien kunnen opmer
ken, dat Voltaire en Montesquieu, indien ze met enige overtui
ging het Evangelie gelezen hadden, niet zo'n eigenaardig ant
woord zouden hebben gegeven op het goddelijk bevel: Gaat en 
onderwijst alle volken. 

In zijn latere werken heeft Voltaire tot twee maal toe de be
hoefte gevoeld om het tendentieuze verhaal van de uitdrijving 
der Jezuïeten nog eens over te doen. Het onderwerp was in zijn 
dagen ook hoogst actueel. In Essai sur les moeurs (1756; chap. 
CXCV) laat hij de Jezuïeten hun eigen vonnis ondertekenen. 
Hadden zijzelf de keizer, die hen tenslotte verbande, niet altijd 
geprezen als een der verstandigste en edelmoedigste vorsten, die 
ooit hebben geregeerd? En wanneer Voltaire in 1770 het artikel 
Chine in zijn Dictionnaire philosophique uitbreidt, kan hij nog 
duidelijker zijn. De keizer zwichtte voor de kreten van heel 
China, die de wegzending der Jezuïeten eisten, zoals men later 
in Frankrijk en in andere landen de opheffing van hun orde 
gevraagd heeft. 

Schaarde Voltaire zich aan de kant der Jezuïeten in hun be
wondering voor China, de politieke machthebbers waren zijn 
bondgenoten tegen hen, en hun bezorgde hij de steun der open
bare mening. „Als wij eenmaal de Jezuïeten hebben uitgeroeid, 
zullen we makkelijk werk hebben met de Eerloze", schreef Vol
taire aan Helvetius. Daartoe moest ook hun missiewerk, niet hun 
geringste roem en prestige, worden verguisd. Het woord missie 
had vooral door hun toedoen de eerste betekenis gekregen van 
bekering der heidenen. Daarom kon Voltaire, nog wel in zijn 
wijsgerig woordenboek, als staaltje van hoogmoed geven, dat de 
Jezuïeten missies kwamen preken in de steden van Frankrijk, 
alsof ze bij Indianen of Japanezen waren. 1) In Japan begon het 
Christendom met missies en eindigde met veldslagen. 2) Daar 

1) Dictionnaire philosophique, art. Jésuites ou Orgueil van 1771, Œuvres, éd. 
Gamier, t. 19 (1879) p. 504; Lettre d'un ecclésiastique sur le prétendu rétablisse
ment des Jésuites dans Paris (1774) éd. Gamier, t. 29 (1879) p. 288 ss. 

2) Essai sur les moeurs, Ch. CXLII. 
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draait het steeds op uit, op bloedbaden en verwoestingen, als 
de Jezuïeten ergens voet aan land zetten. Zij vinden ook niets 
heilzamer, tot glorie van God. 1) Van één zijner kennissen, die 
Voltaire altijd bij de hand heeft voor berichtgeving uit betrouw
bare bron, is de schrijver te weten gekomen dat een missionaris, 
na in Canada twintig maal de dood getrotseerd te hebben, be
kende het zo allemachtig plezierig te vinden, twintig duizend 
mensen te doen luisteren en ze te overtuigen van wat men zelf 
niet gelooft. 2) De Lettres édifiantes et curieuses weigert hij in 
zijn publicaties met correcte titel te citeren, terwijl hij in een 
brief anders geen last blijkt te hebben van opzettelijke slordig
heid. 3) Als een refrein keert de opmerking terug: ze zijn even
min stichtelijk als leerzaam. Op verschillende plaatsen heet het: 
eerst de Jezuïeten hebben China goed doen kennen; maar elders 
is hij verontwaardigd over de onzin, door de missionarissen uit
gekraamd in hun beschrijvingen van vreemde volken, of over 
de onnozelheid van geleerden, die dat maar blijven overschrij
ven, alsof het niks betekent de mensen te bedriegen. *) 

Dit lijkt wel genoeg om een indruk te geven van Voltaire's 
aanvallen op de missie, die uiteenlopen van de goedkoopste grap
pen tot de grofste laster. Hij bereikte echter zijn doel. En terwijl 
het publiek duizelde van het fanatieke geschreeuw der filosofen 
over verdraagzaamheid en nog eens verdraagzaamheid, waren het 
de Jezuïeten, die mede door hun toedoen bij duizenden uit hun 
kloosters werden gezet, gevangen genomen, gedeporteerd en mis
handeld, in Portugal (1759), in Frankrijk (1764), in Spanje en 
Napels (1767), in Parma en Malta (1768). In 1773 eindelijk 
zwichtte zelfs de Paus voor de politieke aandrang en hief de 
orde op, om weldra tot de bevinding te komen dat ook dit offer 
de vijandige stemming niet kon bedaren. Vooral de filosofen 
bleven triomferen, niet alleen omdat zij op de Kerk deze over
winning behaald hadden, maar nog meer omdat hun geest ook 
in verschillende andere landen zegevierde. 

i) Dtctionnaire philosophique, art. Missions, toegevoegd in 1774, Œuvres, ed. 
Gamier, t. 20 (1879). 

2) ibidem, art. Zèle. 
3) ibidem, an. Missions en andere plaatsen; brief van 18 Dec. 1776. 
*) Fragments historiques sur l'Inde (177S), éd. Gamier, t. 29 (1879) p. 85 ss.; 

cfr. Diet. phil. art. Almanack (1764). 
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In Duitsland was het vooral Reimarus, die onder invloed 
der Engelse bijbelkritiek de spot dreef met de Openbaring, en 
een rationalistisch Deïsme propageerde. Evenals de Vicaire 
Savoyard deed hij uitkomen, dat het Christendom nog maar 
over een klein gedeelte der aarde was gepredikt, en doelend op 
Romeinen X 18, merkte hij op, dat in de atlas van de Apostel 
der heidenen vele kaarten moeten hebben ontbroken. Het missie
werk der zestiende eeuw betekende voor hem: veertig millioen 
mensen, door de Spanjaarden zo christelijk vermoord. De eigen
tijdse missie in China had volgens hem geen toekomst, omdat 
men de weg der rede verwaarloosde en de heidenen allerlei 
onlogische geloofsartikelen wilde opdringen. In één woord: het 
was allemaal verloren moeite; het Christendom liet zich niet 
langer onder de heidenen verbreiden. 

Reimarus' ideeën werden gepubliceerd door Lessing, die met 
zijn strekkingsdrama Nathan der Weise (1779) aan het godsdien
stig relativisme een ruime verspreiding bezorgde. Missie lag vol
gens hem niet in Gods bedoelingen, daar de Schepper slechts 
een deel der mensheid, door natuurlijke en politieke omstandig
heden reeds verbonden, wilde betrekken in het opvoedingsplan 
van het Christendom. 

Bij Herder werkten de vroomheid en culturele belangstelling 
van Leibniz door; hij heeft zich het uitvoerigst over de geloofs-
verbreiding uitgesproken. Zijn rijkste werk Ideen zur Philosophie 
der Geschichte der Menschheit (1784 en vlgg.) zou hij niet tot 
stand hebben kunnen brengen zonder het godsdienst-historisch 
materiaal, door de missionarissen bijeengebracht. Dankbaar ge
tuigt hij dan ook: het goede, dat zij voor de mensheid gedaan 
hebben, zal steeds roemwaardig zijn en ongetwijfeld heilzaam 
voor het nageslacht, ook als de naam der Jezuïeten gehaat zou 
blijven. Hun geloofsverkondigers in China ziet hij als de ideale 
vertegenwoordigers van een nieuw soort christelijke missie. Van 
de missionaris verlangt hij: een rechtschapen hart, een helder 
verstand en zachte hand. Slechts als de edelste en zuiverste huma
niteit acht hij het Christendom geroepen zich over de hele aarde 
te verbreiden. 2) 

1) De volgende gegevens zijn vooral ontleend aan Thauren, o.c.pp. 11—17. 
2) Veelzeggend is een passage uit zijn Adrastea (4. Bd., 1. St.; 1802): „Einen 

Zug indesz macht der politische Scharfsinn der Jesuiten für alle Zeiten meik-
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Tot de godsdienstige waarde der missie is hij niet doorgedron
gen. Het begrip zonde kent hij niet, bijgevolg ook niet de nood 
van het heidendom. Ieder volk met al zijn cultuurgoederen is 
bij hem een bijzondere gedachte Gods; hij vreest zelfs dat de 
missie die zal bedreigen. Zijn gedicht Die Waldhútte behandelt 
het onderwerp van een missievertelling uit Paraguay. Pater 
Dóbrizhoffer verhaalde, hoe hij een moeder en haar kind uit 
hun idyllisch natuurleven had meegenomen en gekerstend, waar
na ze jammerlijk omkwamen in de verzengende woestijn. Herder 
vraagt hem nu klagend: 

. . . Guter Vater, warum liessest 
D u nicht die Blumen, wo sie standen . . . 

. . . О lasset 
Doch jede Pflanze blühen, wo sie blühtl 
Die Schattenblume zehrt der Mittag auf. !) 

Goethe's universele geest had ook enige aandacht voor het 
werk der geloofsverbreiding. Als jongeling las hij aan het ziek
bed van een piëtistische dame zendingsberichten voor, wijl zij 
daar veel belang in stelde. Daarbij gebeurde het echter, dat hij 
zijn voorkeur uitsprak voor de vroegere toestand der inboorlin
gen. Zijn vrome vriendin verdroeg dat zonder ontstemming. 
Onder haar invloed voelde Goethe voor de Hernhutters veel 
sympathie, welke hij als volgt verklaart. ledere positieve gods
dienst oefent de meeste aantrekkingskracht, zolang die nog in 
het stadium van wording is. Daarom is het zo aangenaam, zich 
de tijd der Apostelen in te denken, toen alles zich nog fris en 
onmiddellijk geestelijk voordeed. Die toestand scheen de broeder
gemeente te vereeuwigen, met plotseling weer een uitbreidings-
drang over heel de wereld. Hierbij was van groot belang, dat 
hun geestelijke gezagsdragers tegelijk in tijdelijke zaken werden 

würdig, und vielleicht fur die künftigen brauchbar. Als g e l e h r t e M a n d a 
r i n e galten sie; giebts fur Europaische Missionare einen edleren Namen? Ists 
ihre reine Absicht, Volker aufzuklaren, das Wohl der Reiche nicht zu unter
graben, sondern durch Wiszenschaften und Sitten auf dem Grundstein achter 
Menschlichkeit zu sichern, welche Namen können sie edler fuhren, welch' Amt 
ehrenvoller verwalten, als das Amt g e l e h r t e r , s i t t l i c h e r M a n d a r i n e ' 
Dann fliegt der Schwan, den dort die Patres aus kaiserlicher Huld als Ehien-
zeichen an der Brust tragen, gen Himmel und singt den Volkern der Erde suszen 
Gesang " (bij Tschamer, o.c, p. 76 ss.) 

i) Valkhoff, I.e., p. 10. 
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gehoorzaamd. De schone rust, die hierdoor minstens voor het 
uiterlijke werd gewaarborgd, was zeer aantrekkelijk, terwijl 
anderzijds hun zendingswerk beroep deed op alle wilskracht van 
de mens. l) Met deze laatste opmerking raakt Goethe eigenlijk 
een belangrijke dienst, door de missie aan het kerkelijk leven 
bewezen; en in een bovennatuurlijke gedachtengang krijgt deze 
zienswijze nog meer diepte dan in de louter psychologische. 

In zijn laatste levensjaren las Goethe nog in pater Noel's 
vertaling van de Chinese klassieken en behoorde hij zelfs tot 
de Verein zur Verbreitung von Naturkenntnis und höherer Weis
heit. Naast onderwijs en onderzoek voerde deze vereniging ook 
zendingsarbeid in haar program. Doch het Christendom werd 
bijna uitsluitend als cultuurdrager gewaardeerd. De geloofsver-
breiding bleef Goethe, evenals Herder, zien als een gevaar voor 
het goede in het heidendom. 

De Hollandse burgerlijke Verlichting lieten de schrijfsters 
Wolff en Deken vertolken door Abraham Blankaart, die echter 
niet veel meer deed, dan in blanke vooringenomenheid de Franse 
lasterpraatjes napraten. „Spreek je van de Roomsche zendelin
gen? Kom aan, Kameraad, voet by stuk! hebben zy iets anders 
uitgevoerd, dan het Ryk van God op Aarde te verwoesten; zyne 
Schepsels te vermoorden, en per slot van rekening, voor zichzelf 
een Koningryk op te richten?" Zij hebben de onkundige heide
nen zo bang gemaakt voor God, als voor de duivel, en hun niets 
dan malligheid geleerd. 2) 

In Engeland 3) was de missionaris voor het eerst op het 
toneel verschenen in The Indian Emperor (1665) van Dryden. 
Het eerste bedrijf voorspelde al niet veel gunstigs. De aankomst 
der Spanjaarden in Mexico biedt de auteur gelegenheid zijn anti
papisme uit te vieren. We horen er namelijk weer een echo van 
het requerimiento, evenals bij Montaigne, maar door Dryden 

i) Dichtung und Wahrheit, 15. Buch, Goethes Werke, herausg. K. Heinemann, 
Leipzig, O.J., p. 204 s. 

2) E. Bekker en Α. Deken, Brieven van Abraham Blankaart ("s Gravenhage 1787) 
I, p. 23. 

3) Gegevens bij Bissei, o.e., pp. 118 s., 57 ss., 113 ss., 104 ss., 194, 99, 192 ss., 
73 ss., 167 ss. 
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waarschijnlijk rechtstreeks aan Spaanse geschiedschrijvers ont
leend. Wanneer de indringers hun uitnodiging tot vreedzame 
onderwerping motiveren met een beroep op de pauselijke vol
machten, luidt het antwoord: 

111 does he represent the powers above 
Who nourishes debate, not preaches love; 
Besides what greater folly can be shown? 
He gives another what is not his own. 

In het vijfde bedrijf staat de missionaris bij de pijnbank, waarop 
Montezuma ligt uitgestrekt. Terwijl Pizarro de keizer het geheim 
van zijn verborgen schatten wil afpersen, doet de priester ver
geefse pogingen om het slachtoffer te bekeren door dreiging met 
nog erger hellepijnen. 

Het optreden in dit anti-Spaanse en anti-paapse drama moest 
vanzelf wel erg onsympathiek uitvallen. Na zijn overgang tot het 
Katholicisme vertaalde Dryden met veel zorg het leven van 
Franciscus Xaverius (1688) van de Franse Jezuïet Bouhours. Wat 
hem hiertoe bewoog, kan moeilijk iets anders geweest zijn dan 
een streven naar eerherstel, l) Maar The Indian Emperor werd 
tot in 1734 vrij vaak vertoond en bestendigde bij het Engelse 
publiek de weerzinwekkende voorstelling van de Spaanse missio
naris. 

Zijn Franse medebroeder kon evenmin genade vinden in 
Engelse ogen, en weer waren het politieke omstandigheden, waar
door hij deze ongunst deelachtig werd. Sinds in 1710 vier stam
hoofden uit Canada bij koningin Anna hulp waren komen vragen 
tegen de Fransen, en het verlangen hadden uitgedrukt door 
Engelse zendelingen in het Christendom te worden onderwezen, 
bleef Engeland de hele achttiende eeuw door bezorgd om de 
Indianen te behoeden tegen invloed van Frankrijk en Jezuïeten. 
In periodieken en romans liet men voortdurend de vermeende 
dubbelhartigheid der missionarissen uitkomen, en hun toeleg 
om de Indianen te bevooroordelen tegen de Engelsen en hun 
godsdienst. Deze hatelijke caricatuur van de sluwe Jezuïet in 
Canada wordt tenslotte nog eens ten voeten uit getekend door 
Colonel Robert Rogers in zijn toneelstuk Ponteach, dat een 

i) J. Gillow, Bibliographical Dictionary of Иге English Catholics, vol. II (Lon
don 1885) p. 128. 
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Indianen-opstand van 1763—'64 behandelt. De Franse priester 
mengt zich in de beraadslagingen der Indianen om ze op te zet
ten tegen de Engelsen, die Gods Zoon zouden vermoord heb
ben, omdat Deze een Indiaan was. Naar de hemel gevlucht, zou 
de Zaligmaker als hun beschermer, vriend en koning terugkeren, 
maar dan moesten eerst alle Engelsen, vrouwen en kinderen 
incluis, onder folteringen worden vermoord. Om de Indianen 
door een wonder van dit zonderlinge evangelie te overtuigen, 
laat de missionaris vuur van de hemel neerdalen, door middel 
van een brandglas. Er volgt nog meer. Later wil hij een meisje 
verleiden, maar als de grootmoedige Indiaanse minnaar hem be
trapt, bedwingt de wilde zijn woede en laat de bestraffing aan 
de goden over. Deze dwaasheden werden gedrukt te Londen in 
het jaar der Verlichting 1766. Het strekt de Engelsen echter tot 
ere, dat ze de draak van Colonel Robert Rogers nooit ten tonele 
hebben gevoerd. 

De politieke ongunst had de wind mee door de anti-christe
lijke tendenz, die ook in Engeland de missionarissen deed zien 
als dwepers, onverbeterlijk in de domheid. Smollet doet in 1771 
een vrij onverbloemde aanval op het Christendom in zijn avon
turenroman Humphrey Clinker met het verhaal over de werk
zaamheden van twee Franse missionarissen onder de Indianen. 
Hun mysteries en openbaringen kunnen ze niet uitleggen; ver
geefs beroepen zij zich op wonderverhalen-van-horen-zeggen; hun 
uiteenzettingen over de Menswording en het lijden van Gods 
Zoon, over Zijn tegenwoordigheid in de hostie doet de maat 
overlopen; de raad der sachems oordeelt dat zij geen zending 
van de hemel kunnen hebben, daar zelfs de gave der talen hun 
ontbreekt. Zij worden gevonnist als bedriegers, tevens verdacht 
van spionnage. De straf valt erg mee: ze worden uitgewezen en 
krijgen voor de reis ieder een zak koren mee en een gids. „Maar 
daar de missionarissen meer ijver dan verstand hadden, weiger
den ze de wijngaard te verlaten." Zij gingen voort het hele land 
in verwarring te brengen door hun godsdienstoefeningen en 
twistgesprekken met de tovenaars. Waardoor zij de sachems nood
zaakten hen als godslasteraars en opstandelingen te veroordelen 
tot de brandstapel. Daar stierven ze onder het zingen van het 
Salve Regina, buiten zichzelf van vreugde over hun martel-
kroon. 
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Dit komt ons allemaal nogal bekend voor. Het heeft er alle 
schijn van, dat Smollet het verhaal van Voltaire over Chinese 
lankmoedigheid en christelijk fanatisme naar het Westen heeft 
overgeplant. 

De bekeringsarbeid der Franse missionarissen spoorde de 
Engelsen aan om zelf zendingswerk te beginnen, ofschoon deze 
prikkel deels overbodig was, daar tevens een zuiver godsdienstige 
uitbreidingsdrang bij de anglikanen vaardig werd. Hadden reis
beschrijvingen sinds de tijd van Elizabeth gewezen op het belang 
van de bekering der Indianen, omstreeks zeventienhonderd ging 
men tot de daad over. En de Engelse litteratuur wijdde ook aan 
eigen zendelingen enige aandacht. 

Een der meest gevierden was George Whitefield, die sinds 
1737 in Georgia werkte. Aandoenlijk wordt in Joseph Williams' 
gedicht The Indian Convert verhaald, hoe hij door zijn preken 
over Jezus' Lijden de van heinde en verre toegestroomde India
nen tot medelijden, berouw en Geloof wist te bewegen. 

Sweet was the scenel Delightful was the hourl 
When round the prophet of the Lord we stood. 

Heard him declare his Savior's mighty power, 
And tell the virtues of His precious blood. 

De bekeerling, die hier aan het woord is, komt nog dikwijls over
wegen onder de boom, waar Whitefield gewoonlijk preekte, en 
hij wenst daar ook zijn laatste rustplaats te vinden. 

De roman The Female American, or The Adventures of Unca 
Eliza Winkfield (London 1767) geeft van de zendingsarbeid wel 
een bijzonder avontuurlijke voorstelling, en zal daardoor des te 
meer lezers getrokken hebben. Het verhaal is dan ook zo merk
waardig, dat het ook nu nog boeit. Unca, de dochter van een 
Engels kolonist en een Indiaanse prinses, is in Engeland met 
haar neefjes christelijk opgevoed. Volwassen geworden, is ze een 
alleenstaande wees en wordt door een gewetenloze kapitein op 
een eenzaam eiland afgezet. Daar blijkt echter al veertig jaar 
lang een oude kluizenaar geleefd te hebben. Hij leert haar, hoe 
het leven hier in te richten; waarna er geen enkel bezwaar tegen 
is, dat hij spoedig sterft. Ook ontdekt Unca op het eiland een 
afgodsbeeld, hol en groot genoeg om een mens te omsluiten, die 
dan het hoofd als een geweldige stemversterker kan gebruiken. 
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Wanneer op een goede dag de Indianen der omliggende eilan
den in menigte komen opdagen om hun jaarlijkse aanbidding 
te verrichten, blijft haar geen andere schuilplaats over dan het 
beeld. De dappere Unca is haar opvoeding niet vergeten en grijpt 
de gelegenheid aan om vanuit de afgod een galmende preek te 
laten horen over de voortreffelijkheden van het Christendom; 
tot grote voldoening van de Indianen, die haar, wanneer ze te 
voorschijn komt, als een bovennatuurlijk wezen willen vereren. 
Dit overmatig huldebetoon wordt door Unca afgewezen, maar 
zij boezemt nog genoeg ontzag in, om haar ijverige bekerings
pogingen met gunstige uitslag bekroond te zien. Na enige tijd 
verschijnt een harer neven op het eiland, om haar te verlossen. 
De bevrijder wordt echter door Unca's zendingswerk zó geroerd, 
dat hij nog even in Engeland vader en moeder goe-dag gaat zeg
gen, om verder heel zijn leven, samen met zijn nicht, zich te 
wijden aan het schone en vruchtbare bekeringswerk onder de 
goede Indianen. 

Met dit slot overtuigt de anonieme romanschrijver, of waar
schijnlijk schrijfster, ons van haar verheven bedoelingen, of
schoon de komische noot in het verhaal niet ontbreekt. 

Overigens werden in de Engels-Amerikaanse litteratuur der 
achttiende eeuw vrij veel geestigheden gedebiteerd ten koste van 
het zendingswerk, die alleen vanuit een zekere liberale hoog
hartigheid konden worden gesmaakt. En we vrezen dat deze 
geest de overhand had, want hierbij kwamen ook invloedrijke 
schrijvers aan het woord. Pope was niet sterk overtuigd van het 
nut der zending, wijl de Indiaan best tevreden was met een 
mindere gelukzaligheid dan de christelijke. Hij beschreef die 
natuurlijke verlangens in Essay on Man (Epistle I, 100— 
109): 

His soul proud Science never taught to stray 
Far as the solar walk or milky way; 
Yet simple nature to his hope has given, 
Behind the cloud-topp'd hill, an humbler heaven; 
Some safer world in depth of woods embraced, 
Some happier island in the watery waste. 
Where slaves once more their native land behold. 
No friends torment, no Christians thirst for gold. 
To be contents his natural desire, 
He askes no angel's wings, no seraph's fire. 
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Deze tevredenheid van de Indiaan met een humbler heaven 
speelde de idealistische zendelingen dikwijls grappige parten; 
tenminste in de voorstelling der verlichte geesten, die niet ge
loofden aan de mogelijkheid, de kleurling hogere verlangens bij 
te brengen. De geestigheden, die zij op dit stuk ten beste gaven, 
hadden in hun tijd misschien nog geen baard, maar ons loont 
het nauwelijks de moeite, ze te vertellen. Alleen wordt er af en 
toe wel enige vertelkunst aan verspild. Nu eens is het een 
Indiaan, die weinig trek heeft in de lichte genoegens des hemels, 
en die bedankt voor een plaats, waar niets te eten en weinig te 
stelen valt. Dan weer heeft er één van zijn broer vernomen, dat 
bijbelkennis door de zendelingen met cider wordt beloond: 

Then getting some names by rote from the bible, 
He went and sat himself down on the floor. 
And said: „Adam, Eve, Cain, the Devil, Job, Koar." 
He was ask'd, with surprise, what he meant by all this? 
Quoth he, „I mean cyder, why could not you guess?" 

Ook een man als Franklin doet mee aan deze lichte spot, doch 
bewijst tevens, dat die toch dodend kan zijn. Hij vertelt, hoe een 
zendeling de zondeval door het eten van de appel heeft verkon
digd, waarna een stem uit het gehoor hem bijvalt: dat appels 
eten is inderdaad niks gedaan; je kan er beter cider van maken. 
Maar daarop volgt de snijdende verklaring: we zijn u heel dank
baar, dat u zo ver gekomen bent om ons zulke dingen te ver
tellen, die u van uw moeder gehoord hebt. En als de zendeling 
de verhaaltjes der Indiaanse moeders afwijst, verwijt hem de 
beledigde leerling, niet op de hoogte te zijn van de elementaire 
regels der beleefdheid. 

Horace Walpole schrijft aan een vriend, hartelijk te hebben 
moeten lachen om de zendeling, die op de vraag of de pas-
bekeerde niet veel troost had gevoeld bij het ontvangen van de 
sacramentele gedaanten, ten antwoord kreeg: Ja, maar ik wou 
dat 't rum was geweest. Of iemand mèt Walpole hierom kan 
lachen, hangt niet alleen van zijn godsdienstige overtuiging af, 
ook van zijn smaak. 

Ofschoon in Engeland felle aanvallen op het bekeringswerk 
onder de heidenen wellicht iets minder talrijk waren dan in 
Frankrijk, verraden al deze grappen een wijd verbreide minach
ting voor de zogenaamd misplaatste ijver der zendelingen. Tegen-
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over de velen, die de geloofsverbreiding diep ernstig namen, 
heerste vooral in hogere kringen de neiging om de hele onder
neming in het belachelijke te trekken. 

Tegen het einde der achttiende eeuw verschijnt opnieuw de 
katholieke missionaris in de Engelse letterkunde en nu wordt 
hij sympathiek voorgesteld, al zal deze gunst weldra van ver
dacht allooi blijken. Het is Las Casas, die als vriend en voor
spreker der Mexicanen reeds in een werk van 1775 optreedt, 
namelijk het lange en saaie gedicht The Fall of Mexico van 
E. Jerningham. Onder meer geeft Las Casas hier onderricht in 
de christelijke godsdienst; hij valt dus nog niet helemaal uit zijn 
rol als geloofsverkondiger. 

Dit overkomt hem wel negen jaar later in het heldendicht 
Peru door Helen M. Williams. Nu is hij van zijn godsdienstige 
taak ontheven, om enkel op te treden als prediker van de mens
lievendheid. En die voert hij ten top, wanneer hij de vereniging 
bepleit van twee gelieven, die tot dan toe bij elkander niet 
konden komen. Naast hem verschijnt echter de vertegenwoordi
ger van godsdienstig fanatisme, de Spaanse geestelijke Valverde, 
die een oude heidenpriester dood foltert. 

Door deze wrede bijfiguur worden we terugverwezen naar een 
Frans boek van enkele jaren vroeger. Kennelijk heeft de schrijf
ster geput uit Marmontel's roman van 1777, getiteld: Les Incas 
ou La destruction de l'empire de Pérou. Dit werk vooral heeft 
Las Casas tot een telkens weerkerende figuur in de Europese 
letterkunde gemaakt, maar zelfs de naam missionaris wordt hem 
door Marmontel onthouden. Hij is er een kluizenaar, die niet 
zozeer ter wille van de Indianen, maar in dienst van de acht-
tiende-eeuwse rede en menslievendheid somtijds uit zijn een
zaamheid te voorschijnt komt, om een verlicht evangelie te ver
kondigen. Dit toch was de bedoeling van de hele roman, volgens 
de vriendelijke aankondiging in Marmontel's voorrede, l) 

De Dominikaan begint met de plaats in te nemen van een 
dodelijk vermoeide roeier, en protesteert tegen dwangarbeid en 
slavernij der inboorlingen. Bij de beraadslagingen voor Pizarro's 
expeditie naar Peru, voert Las Casas vooral het woord. Ontvanke-

i) Ed. Amsterdam 1777, 2 vol., t. I, p. XXVII. 

181 



lijk luistert de militaire aanvoerder naar zijn pleidooi voor de 
rechten van de mens (XI s.). Zich kerend tegen Valverde, die 
Pizarro als geloofsverkondiger zal begeleiden, waarschuwt Las 
Casas tegen het fanatisme. Deze gruwel doet immers de mens 
ontaarden tot onverdraagzaamheid, waardoor hij alle ongelovi
gen als vijanden Gods ziet, ze vervolgt met een koelbloedige 
wreedheid, waartoe de ongerepte natuur niet in staat is. Juist 
in Valverde, de eigenlijke missionaris, is het fanatisme be
lichaamd; hij wordt de oorzaak van alle Spaanse gruwelen in 
Peru. 

Wanneer immers Pizarro, door Las Casas tot zachtzinnig
heid bekeerd, in vreedzame onderhandeling de koning van Peru 
voor de natuurlijke godsdienst heeft gewonnen, komt Valverde 
alles bederven door zijn beroep op de Bijbel en het pauselijk 
gezag. Dit kan Inca Ataliba niet anders dan met minachting 
afwijzen. Verontwaardigd hitst Valverde dan het krijgsvolk, reeds 
belust op goud en bloed, tegen de argeloze Peruvianen op en 
ontketent daardoor een vreselijke slachting (XLIX). i ) 

Later stookt hij zelfs onder de soldaten opstand tegen hun 
aanvoerder, omdat Pizarro alleen de natuurlijke godsdienst aan 
de heidenen heeft voorgehouden. Deze is echter zo verstandig 
de onruststoker te verbannen, maar begaat de fout aan zijn 
gehuicheld berouw geloof te hechten en hem te laten terug
keren (L). Terloops zij opgemerkt, dat Marmontel de geschiede
nis niet al te veel geweld heeft willen aandoen. Anders had hij 
van de schijnheilige geloofsverkondiger zeker een Jezuïet ge
maakt. Maar dit was ook vrij overbodig, want de verdrijving der 
orde heugde de lezer nog als de dag van gisteren. 

Na zijn terugkeer zet Valverde natuurlijk zijn heilloos werk 
voort en tenslotte triomfeert het fanatisme tussen puinhopen en 
stromen bloeds. Vermelden we bovendien nog, dat hij een poging 
heeft gedaan om een Indiaanse schone te verleiden, die aan zijn 
veilige hoede was toevertrouwd, dan is de karikatuur weer vol
ledig. 

De figuur van Las Casas was door Marmontel wel uitgehold, 
maar toch niet zo volslagen verkracht. Ook in Kotzebue's drama 

i) Of Valverde zich bij deze gelegenheid werkelijk te buiten ging, is niet zeker. 
Dat hij later als missiebisschop protesteerde tegen mishandeling der Indianen, 
staat geschiedkundig vast. (Schmidlin, Gesch., p. 306). 
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Die Spanter tn Peru (1795) heeft hij de sympathieke rol. In 
Sheridan's bewerking hiervan, Pizarra (1799), trad Las Casas 
een paar honderd keer voor het voetlicht te Londen. 1) Er werd 
met hem gesold als een profeet van verlichte menslievendheid. 
Maar als zodanig genoot hij des te groter gunst bij het publiek. 
En velen zullen toch wel een vage herinnering bewaard hebben, 
dat hij eigenlijk behoorde tot de geloofsverkondigers. 

Met een zekere huiver hadden de filosofen de beminde figuur 
van de missionaris aangetast; het had enige tijd geduurd, voor 
zij hem in het katholieke Frankrijk onverbloemd durfden ver
guizen. Maar tenslotte hebben zij hem, weliswaar als hun eigen 
woordvoerder en beroofd van wat hem het heiligst was, weer op 
zijn voetstuk verheven. 

De Nederlaag der Geloofsverdedigers 

Door het voorafgaande is misschien de indruk gewekt, 
dat de propagandisten van het ongeloof in de achttiende eeuw 
het woord alleen hadden. Niets is minder juist. Ter verdediging 
van de godsdienst hebben de christenen zich een geweldige in
spanning getroost. Alleen reeds in de Franse taal telt men van 
1670 tot 1802 een negenhonderd-vijftig verweerschriften van 
katholieken en protestanten. 2) 

Meer nog dan de aanvallers, trokken de verdedigers zich 
samen op de hoofdstelling: het Christendom, als de enig ware 
godsdienst geopenbaard. Maar ook door de apologeten wordt 
nu en dan de missie in de strijd gemengd. 

In aansluiting bij de Contra-reformatie hadden Grotius en 
Bossuet veel werk gemaakt van het bewijs uit de verbreiding van 
de christelijke godsdienst. Nu vrijdenkers de feitelijke expansie 
kleineerden tot veel geringer omvang, zowel voor de eerste 
eeuwen als de eigentijdse missie, gaf men het traditionele 
argument niet voetstoots prijs, doch paste het aan bij de ogen
blikkelijke behoefte. Dat aan het Christendom de kroon toe
kwam, wat betreft zijn zedelijke waarde, werd aanvankelijk 

i) Bissel, o.e., p. 154 ss. 
2) A. Monod, De Pascal à Chateaubriand; Les défenseurs français du Christia

nisme de 1670 à 1802 (Paris 1916) p. 7 ss. 
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weinig betwijfeld. Daarom handhaafde men de geloofsverbrei-
ding als wonder; de christelijke moraal was immers zó veel
eisend, dat alleen Gods tussenkomst ze door zo vele volken had 
doen aanvaarden, l) Dit betoog liep echter weldra verloren 
tussen alle aanprijzingen door de tegenpartij van natuurlijke en 
redelijke moraal, die gunstig afstak bij de godsdienstige. 

Nog op een andere wijze werd de geloofsverbreiding tegen de 
bestrijders van het Christendom gekeerd. Alleen de waarheid 
kon missionarissen de kracht geven voor hun offers; zij alleen 
kon ook het gewillig aanvaarden door verre vreemde mensen 
bewerkt hebben. Deze bewijsvoering richt La Bruyère in zijn 
Caractères (1696) tegen de esprits forts. Als men ons kwam ver
tellen, zo zegt hij, dat de geheime bedoeling van het Siamees 
gezantschap geen andere was, dan onze zeer-christelijke koning 
te bewegen om het Christendom te verzaken; om hun priesters 
toe te laten in ons land en onze families; om ze verlof te geven 
tot het oprichten van tempels en afgodsbeelden, dan zouden we 
slechts minachting hebben voor zulke gekke praatjes. Toch 
maken wij de verre zeereis naar Indie, Siam, China en Japan, om 
die mensen dingen voor te houden, die hun erg dwaas en be
lachelijk moeten toeschijnen. Nu blijkt dat zíj dit wél aanvaar
den, moet daar de kracht der waarheid achter zitten. „Qui fait 
cela en eux et en nous? Ne serait-ce point la force de la vérité?" 

Waarschijnlijk neemt La Bruyère hier in het begin de spotter
nijen van de vrijgeesten over, om ze op het eind vrij onverwacht 
tegen hen te richten. Of hij hiermede veel bereikte, valt te be
twijfelen. We zagen reeds, hoe Voltaire de onwaarschijnlijke 
veronderstelling van de komst van vreemde missionarissen in 
Europa aanwendde, om de missie als onredelijk te brandmerken 
en om te laten uitkomen, dat alleen wij hier aan ziekelijke be
keringsijver lijden. 

In de eerste helft der achttiende eeuw moet men van de for
mule van La Bruyère toch wel enig heil verwacht hebben, want 
met uitdrukkelijke verwijzing neemt Louis Racine ze over in 
zijn apologetisch gedicht La religion (1742). De litteraire vorm 
is er echter niet op vooruitgegaan. Deze vrome zoon van een 
vrome vader faalde waarschijnlijk tevens door een te veel. Alle 

l) A. Monod, pp. 13, 90, 10 s., 278, 283. 
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schakeringen van het missie-argument laat hij voorbijtrekken: 
de uitgestrektheid der bekeerde gebieden; de onwaarschijnlijk
heid en onvruchtbaarheid van eventuele heidenprediking in 
Europa; waartegenover de ijver onzer missionarissen en de ont
vankelijkheid der vreemde volken voor onze moeilijke gods
dienst; dat alles is een wonder, door Christus voorspeld, i) De 
werkelijke waarde dezer bewijsvoeringen deed er weinig toe. 
Verwerkt in een lang en tamelijk eentonig gedicht, konden ze 
Racine's geestverwanten sterken, maar geen ongelovigen over
tuigen. 

Bij deze twee litteraire getuigenissen ten gunste van de missie 
moeten wij het laten; er zullen er waarschijnlijk niet veel méér 
te vinden zijn. Een Fréron beperkte zich tot strikt litteraire 
kritiek. Voor de apologeten van beroep was de geloofsverbrei-
ding niet de kernkwestie, die geregeld diende ter sprake ge
bracht. Bovendien hebben zij geen plaats veroverd in de ge
schiedenis der letterkunde. Laat het zijn dat de litteratuur-
historici al te eenzijdig de nieuwlichters der achttiende eeuw 
hebben bestudeerd. Nu men de laatste decennia meer aandacht 
heeft geschonken aan geloofstrouwe schrijvers, blijft het eind
oordeel luiden: geen kon zich in zeggingskracht meten met een 
Voltaire of Rousseau. 2) 

Onder de vele verdedigers van het Geloof waren ongetwijfeld 
mensen met waardevolle talenten voor een geregelde gedachten-
wisseling, maar om in een felle pennestrijd de gunst te winnen 
van hun lichtzinnige en zelfvoldane tijdgenoten, daarvoor 
schoten hun krachten te kort. Juist de besten onder hen droegen 
trouwens manmoedig de last van eerlijkheid en redelijkheid, 
terwijl de rationalisten meer hun kracht zochten in spot, kleine
ring eji verdachtmaking dan in de veelgeprezen rede. De apolo
geten voerden gematigd de strijd voor algemene overgeleverde 
overtuigingen; de filosofen vochten hartstochtelijk voor eigen 
gevormde theorieën, die enkel door hun nieuwheid reeds sterker 
de aandacht trokken. 3) Met onwaardige vleierij lokten zij de 
aankomende talenten op hun hand. De jongeren waren vaak 
maar al te bereid, een proeve van ongodsdienstigheid af te leg-

i) Chant V, w. 146-171 (éd. Lille 1817, p. 89). 
2) R. R. Palmer, o.e., p. 222. 
3) ibidem, pp. 7 s., 20 ss. 
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gen, om daardoor in de rij te komen, misschien zelfs een plaatsje 
te bemachtigen in de Académie, waar rationalisten geleidelijk 
de meerderheid hadden veroverd. Zo stelde La Harpe in zijn 
Eloge de Fénelon (1771) de Heilige Theresia, Franciscus Xave-
rius en de missionarissen op één lijn met de fakir, de bonze en 
Luther. Deze lofrede werd door de Académie bekroond. Men 
kon de filosofen ook niet duidelijker naar de mond praten, dan 
door de geloofsverkondiger voor te stellen als iemand „qui vole 
aux extrémités du monde pour y porter ses opinions." Bij deze 
gelegenheid spotte Fréron, met een variant op Molière, dat het 
hele gezelschap wel eenstemmig zou hebben uitgeroepen: „Bene, 
bene blasphemare, dignus es intrare in docto nostro corporel" l) 

Het was omstreeks 1760 al vrij duidelijk, wie de openbare 
mening voor zich hadden gewonnen. De verwijdering der 
Jezuïeten liet weinig illusie over. Met bekwaamheid hadden zij 
de Lettres édifiantes ingang doen vinden, en hun Journal de 
Trévoux geldt thans als een der meest oordeelkundige tijdschrif
ten der eeuw. Nonnotte, een hunner beste redenaars en schrij
vers, gaf na zijn veelgelezen Erreurs de Voltaire (1762) nog de 
Dictionnaire philosophique de la Religion (1772), waarmee hij 
scherpzinnig en met veel feitenmateriaal Voltaire's dwalingen 
in bijzonderheden weerlegde en zijn vervalsingen ontmaskerde. 
Maar deze keurtroep werd ontbonden; verspreid konden zij 
slechts hier en daar nog een laatste slag toedienen in een strijd, 
die reeds verloren was. De kinderen der Verlichting, niet al te 
kieskeurig in het mengen van waarheid en leugen, hadden nu 
eenmaal pakkender weten te schrijven, dan de kinderen des 
Lichts. 

Ook aan het kamp der filosofen waren weldra de grote voor
mannen ontvallen door de dood. De roemzuchtige abbé Raynal 
ging echter hun ideeën onder een groot publiek verspreiden. 2) 
Hij bezat slechts één talent, namelijk journalistieke handigheid, 
maar daarmee heeft hij in zijn jacht op succes dan ook gewoe
kerd. En inderdaad is hij erin geslaagd, zich voor een halve eeuw 
roem en gezag te verzekeren door de uitgave van een werk, 

i) Fr. Comou, Elie Ртётоп; Trente années de luttes contre Voltaire et les 
philosophes du XVIIIe siècle (Paris 1922) p. 420; c£r. 360 ss. 

2) A. Feugère, L'abbé Raynal; Un précurseur de la Révolution (Angoulême 
1922). 
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grotendeels door anderen voor hem geschreven, doch feilloos 
berekend op de behoeften der tijdgenoten. Zijn Histoire philo
sophique et politique des établissements et du commerce euro
péens dans les deux Indes (1770) onderhield de achttiende-eeuwse 
lezers over alles wat hun belangstelling had: uitheemse geschie
denis, handel, politiek, kolonisatie. En dit was sterk gekruid 
met filosofie, welke voornamelijk bestond in opgeschroefde ver
ontwaardiging over despotisme en priesterheerschappij. De uit
vallen tegen deze euvels dienden in de uitgave van 1780 nog 
feller geformuleerd, zo luidde een aansporing van Raynal aan 
zijn medewerker Diderot. Door maatregelen der overheid zou 
zijn werk immers nog meer ruchtbaarheid krijgen. 1) 

Bij Raynal ontmoeten we weer een Valverde, die in Peru 
een bloedbad ontketent, waartoe Pizarro echter reeds alle voor
bereidingen heeft getroffen 2); dit in tegenstelling met Mar-
montel's voorstelling van de aanvoerder. Tegenover het onge
lukkige optreden van Valverde staat ook weer Las Casas, die 
liefdevol voor de gekwelde Indianen opkomt, wier bekering 
echter zijn minste zorg is. 3) 

Over het algemeen komt het missiewerk er toch vrij gunstig 
af. Dit is voornamelijk te danken aan de sympathie van Raynal 
voor zijn vroegere leermeesters en medebroeders, de Jezuïeten. 
Reeds eerder had hij hun zaak verdedigd, haast bij iedere ge
legenheid die zich aanbood. 4) De bewering, dat Holland zijn 
rust dankte aan de wering der Sociëteit, had hij als bespottelijke 
laster gebrandmerkt. Hoewel niet zeker van hun onschuld inzake 
de samenzwering der katholieken tegen Jacobus I, riep hij de 
welwillendheid der regeringen in en de dankbaarheid der vol
ken jegens die paters „qui portent l 'humanité, les arts, la reli
gion dans tout l'univers, qui sont législateurs dans le Paraguay, 
savants à la Chine, missionnaires dans le Canada et martyrs 
partout où il faut l'être." H u n missiewerk ziet hij dus als hun 
grote titel op waardering. 

Het lijkt ook niet louter navolging van Voltaire, wanneer hij 

i) o.e., p. 190 ss. 
2) 1. VII, eh. V (éd. Genève 1780, t. H, p. 132 ss.). 
3) 1. VII, eh. XV (t. II, p. 177 s.). 
*) Feugère, o.e., p. 38 ss. 
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in Histoire des Inde.* vol lof is voor hun werk in Paraguay, l) 
Als Jezuïet had hij zelf met het werk der missionarissen in 
familiegeest meegeleefd, en over het algemeen is hij zijn leer
meesters steeds een goed hart blijven toedragen. Wanneer er 
echter moeilijkheden dreigden, werd dit hart laf. In de redactie 
van de Mercure de France had hij hun herhaaldelijk goede dien
sten bewezen, maar toen in 1754 een vroegere medebroeder op
name verzocht van feitenmateriaal ter weerlegging van laster
lijke aantijgingen der Gazette de Hollande, als zouden de Jezuïe
ten in Paraguay de Indianen opruien tegen het Portugese bewind, 
toen leverde hij dit verweer uit aan politiek gekonkel. Raynal 
vroeg eerst verlof aan de minister van buitenlandse zaken. Deze 
gaf zijn toestemming, maar onder een voorwaarde, die het verlof 
feitelijk te niet deed. Het artikel moest eerst opgenomen worden 
in de Gazette de Hollande, waar de beschuldigden zeker geen 
gastvrijheid zou worden verleend. 2) 

Laat de aanprijzing van het wereldomvattend missiewerk der 
Jezuïeten oprecht gemeend zijn geweest, in de mond van een 
verlichte en kerkvijandige abbé kreeg ze een bittere bijsmaak. 
De andere kloosterorden hadden hun voorbeeld moeten volgen. 
Daarmee hadden ze Europa de overlast van het monnikendom 
bespaard, een plaag die zelfs de Verlichting niet uit de wereld 
kon helpen en waarvoor de verre missies het beste afzetgebied 
waren. Daar konden de kloosterlingen dezelfde rol gaan spelen, 
waardoor ze zich in de middeleeuwen zo verdienstelijk hadden 
gemaakt, namelijk het beschaven van barbaren. Daar kon het 
onnutte ordeswezen de maatschappij niet ontwrichten, en het 
ascetisme zou er geleidelijk plaats maken voor de sociale geest, 
der filosofen idool op lemen voeten. 3) 

Dit was de achttiende-eeuwse lezing van de slagzin: het anti
cléricalisme is geen export-artikel. „Les missions nous ont délivrés 
de ces esprits inquiets qui pouvaient incendier leur patrie et qui 
sont allés porter les torches et les glaives de l'Evangile au delà 
des mers". Aldus orakelde Raynal. 4) Er was echter iemand in 
Frankrijk achtergebleven om de rol van brandstichter des vader-

i) 1. VIII, ch. XIII ss. (t. II, pp. 276-290); 1. IX, ch. VI (t. II, pp. S73-S76). 
2) ibidem, p. 63. 
3) ibidem, p. 257 s. 
*) 1. XIX, ch. I (t. IV, p. 469). 
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lands te vervullen. Dat was Raynal zelf. Met zijn vlammende 
oproepen tot opstand en moord slingerde hij de toortsen en 
zwaarden der Verlichting onder het volk. Zijn Histoire philo
sophique werd het dagelijks brevier der generatie, die Kerk en 
staat ging bestormen. Zijn zonderlinge waardering van de missie 
werd overstemd door het opruiend gebral, waarmee hij bij een 
ontkerstend en ontevreden publiek om roem bedelde, maar tege
lijk het smeulend vuur aanblies, dat weldra zou uitslaan in een 
laaie brand. Mislukte de Revolutie in haar toeleg om van de Kerk 
in Europa slechts ruïnes over te laten, de missies, reeds gruwe
lijk geteisterd door massa-deportaties van Jezuïeten, zagen de 
toevoer van personeel en stoffelijke steun aan de bron afgesnoerd 
en moesten tientallen jaren in uiterste nooddruft haar kwijnend 
bestaan rekken. 
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BESLUIT 

Na de Apostolische en Angelsaksische periode heeft de 
missiegedachte eeuwenlang een moeilijke weg gehad. En juist 
waar we ze gevolgd hebben in de litteratuur, kleefden er meer 
onzuivere bijmengsels aan dan in de werkelijkheid. Dat de 
middeleeuwse legenden het aanzien van eigen streek wilden ver
hogen, door er personen uit het Evangelie als eerste geloofsver
kondigers te laten optreden, was niet erg. In deze romantische 
drang kan men zelfs een vroom streven zien, om onmiddellijk 
bij de Verlosser aan te sluiten. Enigszins bedenkelijker was de 
vervorming van Christus' historische verschijning tot die van 
een machtig vorst in de Heliand. 

Doch de ware apostolische geest werd eerst recht bedreigd 
door de opdringende mohammedanen. In heel de Christenheid 
ontstond een krijgsrumoer, dat de Evangelie-verkondiging over
stemde. De chansons de geste bewijzen, dat het streven naar ver
breiding van het Godsrijk geenszins ontbrak, maar tevens tonen 
ze, hoe de geestdrift voor de heilige strijd de bezieling voor 
vreedzaam apostolaat kon wegzuigen. Eeuwenlang werd de 
missieijver telkens geabsorbeerd door hernieuwde kruistocht-
plannen. Toch waarschuwt ons het Schoon Spel van Sind Joris. 
dat we zelfs in de middeleeuwen méér apostolisch bewustzijn 
zullen ontwaren, naarmate we dit niet zoeken in de terminologie 
en de gedachtegang, waarin tegenwoordig de missiegedachte ligt 
vervat. Zelfs temidden van het krijgswerk werd door priesters 
het gewone werk der geloofsverkondiging verricht. Maar juist 
de litteratuur verraadt, hoezeer de strijdbaarheid in de tijdgeest 
overheerste. 

Herauten der hemelse liefde, als een Sint Franciscus en Ray-
mundus Lullus, brachten daarin weinig verandering. Zolang de 
mohammedaanse macht de Christenheid bleef omsluiten, moest 
men wel zeer bovennatuurlijk zijn, om de heiden met liefde 
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tegemoet te treden. Een vreedzame uitbreidingsdrang kon zich 
niet breed ontplooien. 

Toen eenmaal de ontdekkingen een uitweg hadden ge
opend, bleef de strijd tegen de Islam nóg als voornaamste taak 
gelden. En door de eeuwenlange vereenzelviging van alle heiden
dom met het Mohammedanisme werd ook in de Nieuwe Wereld 
aanvankelijk het missiewerk als vanzelfsprekend gemengd met 
militair geweld. Tegelijk met de missionarissen protesteerden 
de humanisten tegen staatsbemœiing. De litteratuur bezong 
Spanje's grote verdiensten, maar werd ook klankbord van heftige 
verwijten. Zo was de zuivering der missiegedachte grotendeels 
ook het werk van Spanje. Door de Jezuïeten overgenomen en 
verbreid, vormde dit herstel van katholieke geest een belang
rijke bijdrage tot de Contra-reformatie. 

Ook nu werd de kijk op het missiewerk door de tijdgeest be
ïnvloed. Vanwege een drukke beoefening der aardrijkskunde, 
zag men de geloofsverbreiding voornamelijk als het winnen van 
gebieden. En wijl het beginsel: ,zo heer, zo leer', zich nog sterk 
deed gelden, werd veel ophef gemaakt van de bekering van 
heiden vorsten. Niettemin heerste in de Contra-reformatie de 
echte missiegeest, die in de Kerk en bij niet weinige schrijvers 
een levendig bewustzijn verwekte van wereldwijde katholiciteit. 

Ongelukkig talmde Frankrijk met godsdienstig herstel en 
missieijver. En toen in de zeventiende eeuw de oudste dochter 
der Kerk deze achterstand glansrijk overwon, bleef weer de 
grote litteratuur afzijdig, bevangen in klassicistische kunstopvat
tingen. In de tijd dat deze soepeler werden, genoot de missie een 
ongekende publiciteit, zodat de schrijvers, thans belust op actua
liteit, ze niet langer verzwegen. Doch met alle waardering voor 
de redelijke bezinning door de Verlichting gebracht, en zelfs 
voor het filanthropisch werk van Voltaire, moeten we vaststellen 
dat een jammerlijke ontkerstening zich had voltrokken. Het 
missiewerk zien de grote schrijvers als ongeoorloofd, of uitzicht
loos, of nutteloos, zelfs schadelijk. De litteratuur, vijand gewor
den van de missie, wist de openbare mening voor haar ideeën 
te winnen. En zo moet ons verhaal voorlopig eindigen met de 
catastrofe der Franse Revolutie. 
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SUMMARY 

Our subject is the missions among the heathens or foreign 
missions, viewed by literary men from the Middle Ages down 
to the French Revolution. In medieval descriptions the first 
evangelization was coloured according to the taste and predi
lection of the time. So the Heliana represented Christ as a 
mighty prince; according to the legend, Saint George and Saint 
Christopher were strong heroes. We are told by Robert de Bor
ron that Joseph of Arimathea set out as a true knight-errant, 
with a train of followers, to convey the New Testament to the 
pagans; in the Estoire del Saint Graal he is said to have christia
nized the British people. According to the legend, Christianity 
was introduced into France by Mary Magdalen and Martha. 
Owing to a romantic and religious deference to the remote pastr 

one preferred to see one's native soil christianized by men or 
women that were contemporary with Christ. Unbelievable and 
miraculous stories sometimes assumed the character of a pious 
novel of adventure, such as the Life of the Apostle Thomas in 
the Legenda Aurea. 

Literature looked upon contemporary propagation of the 
Faith as a warlike achievement. One had to defend oneself 
against the Mohammedans by attack; time and again in the 
Chansons de geste the object in view was to introduce Christia
nity into the pagan land. The greatest triumph was a great 
number of baptisms. For centuries Mohammedanism was a 
standing menace and consequently the holy war went on absorb
ing the zeal for peaceful preaching. But a preacher of the 
crusades as Saint Bernard reminded the Pope of the duty of 
evangelizing the heathens. In the Arthurian romance Perlesvaus 
proselytism is accounted the loftiest life-work. Even in the 
courtly literature of chivalry we often come across traces of 
proselytism; by woman's love noble heathens — at times whole 
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nations — are won over to Christianity. A few tales of the 
Arabian Nights are aimed at the proselytism of the christian 
epic of chivalry. 

After the religious Founders Saint Francis and Saint Dominic, 
there came more animation for a peaceful apostolate. Raymund 
Lull consecrated his whole life to evangelization; his poems bore 
witness to his great solicitude for the infidels and to his craving 
for martyrdom. Dante dealt with the theological question of 
whether a heathen to whom the Gospel has not been preached 
might be saved. An old legend in the Schoon spel van Sinei Joris 
developed into a drama about propagation of the Faith, as it 
was understood in the Middle Ages: deliverance from the misery 
of paganism through a miracle wrought in the name of Holy 
Trinity; first one member of the royal family was converted and 
then the whole nation followed. 

In the early part of the fourteenth century China, then 
called Cathay, was opened up; many Franciscans undertook the 
appalling journey. Worked up in the travels of Mandeville the 
description of Odoric de Pordenone spread all over Europe. The 
beautiful Angelica in the works of Boiardo and Ariosto is of 
Cathay origin. 

Ten years before Columbus sailed. Pulci predicted the disco
very and christianization of the Western hemisphere. During 
the sixteenth century Spain and Portugal were the pioneers of 
the missions, which found a hearty response in the thoroughly 
catholic literature of these countries. In the Bible one looked 
for prognostics and prophecies of one's own history; the Iberians 
considered themselves as the people chosen by God to propagate 
the Faith. The main object, however, in which they persisted, 
was to supersede the sway of Mohammed in Africa by the King
dom of Christ. The enormous expansion of the Spanish impe
rium and the spiritual ascendancy of the padroado gave occasion 
to hail the Spanish sovereign as the one shepherd under whom 
all mankind should be united into one fold. Even the Italian 
poet Ariosto lent his name to this pastoral homage paid to the 
Spanish sovereign. The Spanish armies, even the conquistador, 
were repeatedly looked upon as propagators of the Faith by 
Fernando de Herrera, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón. 
Portugal was praised in the same strain by Camoëns. The protests 
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of the missionaries against injustice and atrocities were likewise 
backed by Spanish literature. The vehement charges of Las 
Casas were inserted in the Auto de las Cortes de la Muerte, 
which was often staged for the public. Lope de Vega in El Nuevo 
Mundo showed that some of his countrymen by their greed and 
lust had hampered the mission-work. 

The explorers' favourable verdict on the savage was passed 
on to the humanists by Peter Martyr. Thomas More described 
the Utopians as hankering after Christianity. Erasmus enthu
siastically stimulated the priests to set out on the conversion of 
the pagans. Both wished that the Pope, not the Iberian sover
eigns, should have the leadership of the mission-work. For the 
time being, protestant countries paid little attention to the 
discoveries. The first protestant mission-movement started in 
Holland after 1600. Grotius's De ventate religionis christianae 
was originally written in Dutch verse in order to induce the 
seamen to the conversion of the heathens. 

Meanwhile the Counter-Reformation was in its heyday. Igna
tius and his followers had put themselves under the direct 
command of the Pope and were prepared to go all over the 
world. In the opening pages of the Camino de Perfección and 
the Libro de las Fundaciones Saint Teresa declared how she was 
actuated by an ardent love for the salvation of the whole human 
race. The Jesuits especially carried on a propaganda by spreading 
letters from missionaries, by exotic processions and stage-plays, 
and by scientific works. They interpreted the mission-idea in 
literary form and attracted the interest of such artists as Lope 
de Vega, Calderón, Rubens and Vondel for it. It was the Jesuits, 
more than any one else, who infused the apostolic spirit into the 
Counter-Reformation: from Rome as a centre they intended to 
encompass the remotest nations, with a devout affection towards 
the coloured man. The vast acquisitions in other continents 
were held to have more than compensated for the losses in 
Europe, the Indians of Copacabana and the Japanese Martyrs 
proving how firm Faith could be with the neophytes. Its victory 
was ascribed to God, to the Holy Eucharist or to the intercession 
of the Mother of God. 

Behind paganism, the devil, the everlasting foe, was seen to 
be the instigator of persecutions. Hence the great devotion to 
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the martyrs. The solemn canonizations led to the celebration of 
the missions in literature and pictorial art. 

Owing to the troubles of religious wars and its anti-Spanish 
feeling, France was not inspired towards the missions until the 
beginning of the seventeenth century. Even then, apart from the 
sacred eloquence of Godeau, Bossuet and Fénelon, classic 
literature gave no expression to it. In the eighteenth century on 
the other hand, literature concerned itself with actual problems 
and with religion. The great exotic interest and the vogue for 
Chinese culture repeatedly drew attention to the missions, 
which perhaps had never before enjoyed so much consideration 
and publicity. The great writers, however, were imbued with 
the Lettres persanes of Montesquieu, in which a foreigner 
criticized Europe. It was doubted or flatly denied, that Christia
nity had been revealed as the only true religion, and accord
ingly the right of its propagation was denied as well. After the 
Jesuits had defended Chinese ethics and institutions in the 
controversy over Chinese rites, Voltaire represented China as a 
pattern of excellent natural morals and polity. To the myth of 
the good savage, counterpart of the Chinese sage Confucius, the 
writings of the missionaries have contributed much less than 
the literary historians at first supposed. Eighteenth century 
novels often pointed out that the coloured man could not 
possibly or could only very slowly be educated to be a thorough 
christian. Montesquieu explained this by his rather determi
nistic theory of climate. Voltaire's attacks varied from the 
poorest jokes to the most glaring slander. In other countries too 
the spirit of the Enlightenment prevailed. After the gibes of 
Reimarus, we again find appreciation of the foreign missions 
in Herder and Goethe, though almost exclusively as a work of 
civilization. The French missionaries in Canada were represent
ed by the English novelists as political enemies, and some writers 
presuming to describe their would-be moral depravity fell into 
downright nonsense. The protestant missionaries were sometimes 
depicted with a touch of pathos, but more frequently were 
haughtily turned into ridicule for their hopeless attempts to 
level up the Indian standard of morality. After the example of 
Marmontel, Las Casas was represented on the German and 
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English stages towards the close of the century as the preacher 
of enlightened philanthropy. 

The defenders of the Faith meanwhile had firmly championed 
their good cause by a number of apologies, but they lacked the 
eloquence of Voltaire and Rousseau. In literary form La 
Bruyère and Louis Racine vindicated the rights of the missions. 
The philosophers, however, won public opinion by dishonest 
insinuation and a style that told on their audience. Their 
fanatical writing was one of the causes that thousands of missio
naries were arrested or deported. Raynal was rather well 
disposed towards the Jesuits and their mission-work; but in 
inflammatory words the vainglorious abbé transmitted the views 
of the philosophers to the generation that was to launch the 
Revolution. 
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Cum permissu superiorum 



STELLINGEN 

ι 
Wat betreft de herkomst van de godsdienstige inhoud van het 
woord heiden (e&heide), is de gissing, dat er betekenis-ontlening 
heeft plaats gehad, waarbij het Latijnse paganus (r^pagus) als 
voorbeeld heeft gediend, hoogstwaarschijnlijk juist. 

II 

Vers 319 van Beatrijs staat .apo koinou'. 

Sint dat ie u ierst vercoes, 
En hacldic niet in minen sinne 
Gheclacn een keyserinnc, 
Op dat ie haers werderh ware, (v. 319) 
Lief, in liete u niet om hare. 

III 

Er is niet genoeg op gewezen, dat de bijbelse typologie van 
Vondel een algemeen verschijnsel was. 

IV 

Een vergelijking met het Jezuïeten-toneel en niet het barok-
drama in het algemeen leert, dat we Vondcl's Zmigchin niet 
moeten beoordelen naar onze tegenwoordige opvattingen van 
een missiedrama. 

V 

Niet alleen om opvoedkundige redenen verzwijgt Hieronymus 
van Alphen in zijn kindergedichten hogere geloofsgeheimen als 
Drieëenheid, zondeval en genade. 

Cfr. H. Pomes, Over Van Alphen's Kindergedichtjes (Rotterdam 1908) 
pp. 206s., 262. 

VI 

Potgieter had niet onvernoemd mogen blijven in Histoire litté
raire de l'Europe et de l'Amérique door Paul van Tieghem 
(Paris 19462). 



VII 

Waar Klikspaan de uitspattingen van Flanor goedpraat, is hij 
in tegenspraak met de zedelijke strekking, die hij in het Besluit 
aan /ijn Studenten-lypen meegeeft. 

Ui tg. Leiden 1841, pp. 278-305, 370. 

VIII 

De overdreven mening van Busken Huet, dat de meeste dorps
vertellingen het aanzijn dankten aan de toeleg om waarheden 
onder woorden te brengen, waarvan men zelf niet meer over
tuigd was of die men voor eigen rekening niet durfde voor
dragen, tekent zijn persoonlijk pessimisme. 

С Busken Huet, Litterarische Fantasieën en Kritieken IX (Haarlem 
/j.) p. 198. 

IX 

Het kosmisch gevoel is een wezenlijk bestanddeel van Antoon 
Coolen's kunst in de roman Kindeieii van ons Volk (1928). 

X 

Ten onrechte heeft men La Bruyère gerekend onder de be
strijders der missiegedaclue. 

Ρ Martino, L'O)lent dont la litteratwe fiançaise au XVIIe et au 
XV HI e siècle (Pans 1906) pp. 288, 307; La Bruyère, Les Caiactères, chap. 
Des espi its forts (ed. M. G. Servois, Pans 1865, II, p. 248, No. 29): „Si 
l'on nous assuroit que le motif serret de l'ambassade des Siamois . . . . " 

XI 

De raad aan Mme de Glapion, zich niet te zeer te verontrusten 
over het groot aantal nog te bekeren heidenen, mag niet uit
gelegd worden als een bewijs, dat Mme de Maintenon onver
schillig stond tegenover het missiewerk. 

F. de Dainville S.J., La geogiaphie des humanistes (Paris 1940) p. 482; 
(Гг. Th. Lavallée, Mme de Maintenon el la Maison Royale de Saint-Cyr 
(Paris 1862-) p. 299s. 

XI I 

Ofschoon Pearl Buck in The Fighting Angel (1936) het zendings
werk van haâr vader ogenschijnlijk sympathiek beschrijft, onder
graaft zij er toch het ware apostolaat. 



хш 
Waarschijnlijk is de „grote koning van honderd stappen in het 
ronde", waarvan Gabriel Boutsen spreekt, dezelfde maatschap
pelijke verschijning, die Odoricus de Pordenone reeds heeft 
beschreven en die door de Reis van Mandeville in de middel
eeuwen al bekend werd. 

Gabriel M. Boutsen O.F.M., Het Legioen van het Bloed (Antwerpen-
Amsterdam 1951) p. 237s.; Sinica Franciscana I (Quaracchi 1929) p. 486 
De nobili vita cuiusdam popularis, p. 488 De sene de monte qui tenebat 
in viridario siccarios; cfr. De Reis van Jan van Mandeville, uitg. N. A. 
Cramer (Leiden 1908) p. 266s. Van een alte ryken man die nochtans 
gheen prince en is. 

XIV 

Nog steeds wordt in de missie-litteratuur te veel militaire beeld
spraak gebruikt. 








