
:um den lwrg schrijft 1, en zijn kapittel over Krieg und
I\'i›°iny.<rm›!lr, waarin hij op geestelijk-zedelijken strijd doelt ”
ul hul›l›un lulurcri het naar eigen valschen smaak verkeerd
vm-khu|.rd. „Goistreiches Gesindel” heeft zich helaas van
7.:u'utl\«›vst,ra's leer meester gemaakt en haar ontaard --
N it-Izsclie zelf heeft voorzien, dat dit gebeuren moest. 3,

J

1 VI 59. Vgl. Messer, a.a.O., S. 40. 2 V1 66, 359, Messer,
S. 41. 3 VI 140 ff..
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BOLLAND OVER HET ONTSTAAN
VAN HET CHRISTENDOM

Hij gelegenheid der vijfjarige herdenking van Bolland's
alom! heeft de Idee een Bollandnummer uitgegeven (April
1927), Waarin Wel „Bolland en de Godsdienst” uitnemend
ln behandeld door Ds E. J. VAN DER. BRUGH, maar Waarin
helaas geen artikel is gewijd aan Bolland's radicale critiek
vn onvermoeide pogingen om op het duistere gebied van het
«›nl,staan van het Christendom licht te laten vallen.
.lntusschen had ik reeds in mijn Die Holländische radi-

lmle Kritik (Jena, Eugen Diederichs, 1912) gelegenheid
gehad, de beteekenis van Bolland in dit opzicht te schetsen
en hem een eereplaats aan te wijzen in de rij van haar
beoefenaars. Nu stel ik mij tot taak, zijn vele publicaties
op dit terrein van onderzoek nader te behandelen. 1
Bolland is begonnen met het standpunt in te nemen van

de liberale Leben-Jesu-Forschung. In een 1891 te Batavia
van zijn hand verschenen geschrift: Het Johannesevan-
gelie in zijnen oorsprong onderzocht, noemt hij de ver-
vluchtiging van den historischen Jezus en van Paulus nog
„een ongezonden uitwas” en Jezus het voorbeeld, Waarin hij
zijn zedelijk ideaal het best belichaamd ziet. Ja, nog 21
Nov. 1894 hooren Wij hem in een toespraak over Onleer-
stellig Ch.r'istendom in de Vrije Gemeente zeggen: „Zorgen
Wij, dat het Evangelische leven van Jezus onszelven en
onzen kinderen voor den geest blijve staan als het beste,
Waaraan wij ons zedelijk en religieus kunnen stichten.” 1
Hij weet blijkbaar van loochenaars -der historiciteit af,
maar 'wil er niet van weten.

Reeds twee jaar later, schrijvende over Het Christen-
dom in zzjnle wording 2, laat hij een ander geluid hooren.

1 G. J. P. J. Bolland, „Het Were1draadse1”, Leiden, 1896, blz.
614 v.. 2 „Tvveemaandelijksch Tijdschrift" 1896, blz. 210 vv.,
313 vv„
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Hij verkeert nu in het onzekere. Het motto boven zijn
opstel is aan PIERSON-NABER's Verisimilia ontleend:
„lgnoramus Christianae religionis prima initia.” 1 Hij
bedoelt met zij n studie een overzicht te leveren van belang-
wekkende, doch elders verstrooid gevonden gegevens, om
zichzelf en anderen eens rekenschap te geven van hetgeen
de jongste onderzoekingen aan het licht hebben gebracht.
Tot afdoende samenvattende stellingen vermag hij niet te
komen, want de Oude Moeder (de benaming is aan
JOHNSoN's boek Antiqua Mater ontleend) heeft „al het
geheimzinnige en raadselachtige van eene Sphinx.” Achter
het geheim van het Christendom zegt hij met dit alles niet
te komen en voegt er sceptisch, ja agnostisch, aan toe:
„streng gesproken zal dat ook wel nooit gevonden worden.”
In deze studie blijken hem behalve de reeds genoemde
Pinnson-NABER en JoHNsoN, LoiviAN, STECK en VAN MANEN
bekend.

_ Pas__in 1906 klinkt zijn geluid niet langer onzeker? Dan
ziet hij het Christendom als een nieuw idealisme, dat in
de hellenistische synagoges van de Diaspora is ontstaan
en dat de H. Schrift allegorisch verklaarde. Was het Egyp-
tische Hellenístische Jodendom niet al een Christendom
zonder Christus, een voorstadium tot het Christendom?
Het Evangelie van de Egyptenaren, bij de Nahassenen of
Ophieten in gebruik, zal het oorspronkelijke evangelie zijn
geweest. Deze seete leerde de triniteit van het goddelijke.
Het oudste evangelie zal een allegorische Chrèstos
(_: Goede) 3 geschilderd hebben, een niet meer Joodsche
figuur, die in onze evangeliën als Joodsche Christos- of
Messiasgestalte is vastgehouden. Het geheim van de
Alexandrijnsche Gnostieken of Intellectueelen uit het begin
der 2de eeuw is een tijdlang bekend gebleven in Gnostieke
kringen, doch daar snel verwilderd en verduisterd; de
orthodoxe Kerkvaders na 150 hebben het niet meer begre-

1 „Wij kennen de oorsprongen van het Christendom niet".
2 „Het eerste Evangelie in het licht van oude gegevens", Lei-
den, 1906; „Gnosis en Evangelie", Leiden 1906. (Aanvankelijk
in „De XXste Eeuw” verschenen). 3 Vgl. „Nederlandsche
Spectator” 1907, blz. 350 v..

30

pen en de geschriften -der theosofen uit voor-Christi-Iijken
tijd zich toegeëigend, maar de menschen, in wie de oude
geest der wijsheid nog leefde, uit de kerk verbannen. hut
Evangelie der Egyptenaren heeft men als een stichtelijlw
en heilzame beeldspraak voor de menigte te beschouwen.
waarvan de eigenlijke en tijdelooze zin aan enkelen nop:
nader kon worden uitgelegd.1 Dien zin zoeke men niet in
gebeurtenissen van ± 30 in het Joodsche land; de Sep-
tuaginta, Philo, Seneca, Musonius, Epictetus e.d. werpen
daarover helderder licht. „Want de wereldvernieuwende
geest, die het weergalooze evangelie van den waren zoon
Gods Jozua heeft voorgebracht, is een geest van Alexan-
drijnsch Joodsche nieuwlichters geweest, die „Mozes den
knecht des Heeren” door „Jozua den zoon des Vaders”
vervangen hebben, omdat zij aan Platonische en Stoicijn-
sche „gnosis” of kennis boven het Palestijnsche Jodendom
waren uitgegaan.” 2 Het evangelie zal tusschen 75 en 100
zijn geschreven.

God „Vader” te noemen is Grieksch; bij de Joden was
God een verheven, bovennatuurlijke, buitennatuurlijke
Heer. In het wereldburgerlijk Grieksche milieu van
Alexandrië beseft de Jood, dat het ware Godskind niet de
rechtvaardige, maar de chrèstos is, de bovenmenschelijk
goede mensch, die tusschen de menschen en de hemelsche
volmaaktheid bemiddelt. Zoo'n middelaar was ook de
Joodsche hoogepriester, die te Alexandrië Christus heette,
of als verzoenend middelaar of als verlossend heerscher
te denken. Van de Stoa leert de Jood te Alexandrië de
allegoriseering van het Oude Testament; men kon niet
blijven staan bij het Mozaïsme van Palestina; Mozes'
opvolger is Jozua, maar de ware Jozua is dat nog niet;
dat is pas de verzoenende en vergevensgezinde Zoon des
Vaders, de liefderijke Chrèstos, als verwerkelijking van
het middelaarschap, waarvan ook de Mozaïsche Christus
of hoogepriesterlijke gezalfde slechts een zinnebeeldíg
voorteeken had te hee-ten. In het Alexandrijnsche evangelie

1„Stoa-Gnosis-Evangelie" in XXe Eeuw 1907, IV 01 vv..
2 t.a.p., blz. 62.
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stond, dat men chrèstos moest worden gelijk de Vader,
dat de chrèstoi de aarde zouden bevolken, - al mocht in
den strengen zin van het woord alleen de Vader goed Wor-
den genoemd. De Joodsche Schriften waren voor deze
Gnostieken tot kinderlijke hulzen van iets veel geestelij kers
geworden. De evangelische Jozua was als Heiland slechts
half Joodsch: verlosser van het Jodendom als verlosser der
Joden van hun Jodendom, koning, inzooverre zijn Geest,
nadat hij aan het teeken van het komende leven, het kruis,
zij n bemiddeling had volbracht, herleefd was in het lichaam
der Jozuaansche Gemeente. De Héér van de Gemeente was
de Géést der Gemeente.
Het voorafgaande is ontleend aan een kort artikel over

Chrestus en Christus. Wanneer Bolland beknopt samenvat-
tend schrijft, zonder de tallooze citaten en bewijsplaatsen,
die den tekst dikwijls ontsieren, dan kan men zooveel ge-
makkelijker zijn eigenlijke bedoeling vatten. Dit maakt
deze populaire schets belangrijk.
In Het Lijden en Sterven fvan Jezus Christus* zet hij

vervolgens uiteen, hoe de geheele Alexandrijnsche gedach-
tenwereld zich plotseling om de tot een feit „verheven”
gedachte heeft gekristalliseerd, dat in het Joodsche land
de goddelijke goedheid in levenden lijve heeft rondgewan-
deld. Het ligt in de idee van een vergelding van het kwade
met het goede, -dat de openbaring dezer idee, de edele,
goddelijke chrèstotès (goedheid) voor de wereld moet
lijden en sterven. Bolland's De evangelische Jozua `*' zal dan
van een verdichting van de Alexandrijnsche allegorische
Schriftverklaring en van een historiseering van Joodsche
Gnosis spreken. Jezus is geboren uit den geest der profetie
èn een maagd, die de Joodsche natie vertegenwoordigt;
Maria, Mirjam, -_ de naam drukt den samenhang met het
Mozaïsme uit.
Aan verschillende daarop gevolgde publicaties 3 ontleen_
Leiden, 1907. 2 Leiden, 1907. 3 In de „Nieuws Gids” 1907;

ook afzonderlijk verschenen: „De Achtergrond der evangeliën”,
Amst. 1907; „Het Evangelie” Leiden 1909; 2de dr. 1910; „De
Theosophie in Christendom en Jodendom", Leiden 1910. „Onze
Evangeliën en de oude Theosophie", Leiden 1911.
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ik het volgende: de evangeliegeschiedenis is in den geest
van de Doceten vervaardigd, voor wie Christus een schijn-
voorstelling, een paradeigma was. Jezus had volgenshhen
slechts in schijn geleefd, gesproken en geleden- Help 121%;
tusmysterie is de verborgenheid van een geest, die ,zie
in het vleesch van het Evangelie voor het geloof vertoont.
De evangelische Zoon is dus het vluchtige aardsclie voor-
beeld van eeuwige hemelsche menschelijkheid, die vader-
lijk heet (Plato), een Cynisch-Stoisch, kosmopolitisch
ideaal van philanthropie. Heet de Vader „de Mensch”, zijn
eeuwig beeld heet „de Zoon des Menschen , en de wereld
geldt voor het werk van lagere machten.
Bolland's hoofdwerk op dit gebied is_De groote graag

roer de Christenheid onzer dagen? Daarin teekent hij het
Evangelie als een verzet tegen het Joodsche Messianisme.
Tusschen 75 en 125 zal de Blijde Boodschap in het licht
zijn gegeven, dat Jezus vóór den val van den templell šan
Jeruzalem, dus vóór het jaar 70, als voldoend l_?aasc o er
van den Vader voor den Overste dezer wereld in mensche-
lijke gedaante is verschenen, tot inwij__ding van een nieuw,
onbloedig verbond met het ware Israel. _
Eenige jaren later zal Bolland het Orpheusmysterie alS

belangrijke factor voor het ontstaan van het Christendom
erkennen. In zijn_ Orphisehe Mysterieni luidt het tsliot..
woord: „I-Iet is duidelijk, dat het Christendom den me 611
Vader één blijvenden Zoon benevens het heilige Pllel-1m_a
van God en mensch niet heeft uit het Jodendom en niet uit
de Grieksche philosophie, dat het de taal spreekt der mys-
teriën, dat het Joodsch uitkomt tegen theosophisch Griek-
schen achtergrond, en dat het Evangelie eene door Alexan-
drijnsch-Joodsche denk- en spreekW1JZe Ve1“I'_1Jkfe› Ver'
hoogde en veredelde herhaling is van de Orphische voåir-
stelling betreffende lijden, sterven en herleving vanz en
Zonnegod en wijngod Dionysos, den voorbeeldelijken oen;
van hemel en aarde, die zijne vereerders bezielt, voorgâat
en terechtbrengt in de eeuwlgheld Van het 11ehtWeZe1"1› e

1 Leiden, 1911; 2de dr. 1913. 2 Leiden, 1917 (Juli), 2de dl'-
isiv (sept), vel- blz- 46-
, ss
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eigen vader, eigen zoon en buitendien het pneuma is. Het
mysterie. . . . van den Christus, het mysterie. . . _ van het
Evangelie, is het mysterie van Orpheus, het mysterie. . . .
van den Visscher, op hooger peil".
I-Iad LoMAN beweerd: de Evangeliegeschiedenis is niet

de geschiedenis van een individu, maar van de Gemeente
en door die Gemeente intuïtief en spontaan gedicht; had
VAN MANEN gemeend: de evangeliën geven wel de geschie-
denis van een mensch, maar deze mensch is van -den be-
ginne af als Godmensch geteekend en blijft daarom voor
ons onkenbaar; Bolland vormt een synthese, wanneer hij
het Evangelieverhaal beschouwt als de geschiedenis van
den Godmensch, die zijn aardsche bestaan te danken heeft
aan de behoefte der Gemeente, d.i. der onwijsgeerige
menigte, juist omdat hij als zuivere Idee haar onkenbaar
zou moeten blijven. Het evangelische Christusbeeld is dus
opzettelijk voor de Gemeente gedicht en wel door Alexan-
drijnsche Gnostieken. Zoo kwam het poëtische element van
LoMAN en het populair-philosophische, dat bij het onder-
zoek te veel was verwaarloosd, tot zijn recht. Hoe zouden
zonder dit philosofische moment de Hellenistische cultuur-
machten zich aan het Christendom gewonnen hebben ge-
geven? De wijsheid van de philosofenscholen bleef latent
bewaard in het Evangelie: Platonisme volgens Alexan-
drijnsche interpretatie, Philo, de jongere Stoa. Zoo heeft
Bolland, met onzen J. VAN Lo0N, het dichtst bij Bruno
Bauer gestaan; maar hun is ten goede gekomen wat de
Hollandsche radicale critiek sedert Bauer door ALLARD
PiERsoN, A. D. LOMAN, W. C. VAN MANEN e.a. heeft gepraes-
teerd.
Men zou, met het oog op de vele voorgangers van Bol-

land, van wier arbeid hij dankbaar gebruik heeft gemaakt,
de vraag kunnen stellen, of hij wel origineel is geweest.
Ik antwoord met 'n uitspraak van RICHARD REITZENSTEIN 1
„Originalität ist, im vollen Sinne, am einzelnen wie an
einem Volk ein recht zweifelhaftes Lob, ja unverträglich

mit wirklicher Kultur -, wohl aber (ist) die Individuali-
tät (zu loben), die Kraft, das Uebernommene nach dem
eigenen Wesen umzugestalten und zu adeln”. Dat heeft
Bolland gedaan. Feiten en gegevens, grootendeels door
anderen gevonden, heeft hij laten spreken en hun zin ont-
huld. De blijvende waarde van zijn werk schijnt mij dit
te zijn: het heeft ons verleerd naar Palestina te zien als
naar den bakermat van den nieuwen godsdienst; deze is
veeleer een vrucht van de Diaspora geweest en oorspron-
kelijk een Gnostieke geheimleer. Bolland heeft ons oog
gevestigd op de religieus-philosofische stroomingen van
den tijd omstreeks het begin onzer jaartelling. De beroem-
de Berlijnsche philoloog EDUARD NORDEN schreef mij parti-
culier, naar aanleiding van wat hij in mijn Holtändische
radilcale Kritilc over Bolland had gelezen: „gern habe ich
konstatiert, dass meine Auffassungen einer vorchristlichen
(aegyptisch-jüdischen) Theosophie sich mit Gedanken
Bollands berühren”.1 Hetzelfde zou nu ERWIN GOODE-
NOUGH, de groote Philokenner, kunnen zeggen, die reeds
een paar eeuwen vóór Philo te Alexandrië een Perzisch-
Isidisch-.Platonisch-Pythagoreesch mysterie vooronderstelt,
opgebouwd op een verheven en molnotheïstisch Godsbegrip,
dat den Joden sympathiek moest zijn en tot een Joodsch
mysterie heeft geleid.
Terwijl Bolland ons ten volle en diep in de geschiedenis

van het verleden inleidde, heeft hij ons eigen geestelijk
leven losser gemaakt van de geschiedenis; dit kan n.l. niet
op gebeurtenissen berusten, maar op de goddelijke Rede.
Door hem ging in vervulling het woord van Kant, dat
de leiband van de heilige overlevering, met alles wat
daarbij behoort aan voorschriften en verplichtingen, meer
en meer gemist zal kunnen worden, ja eindelijk tot een
keten wordt, als de mensch volwassen is? Al kwam de
bovennatuurlijke openbaring van het begin geheel in ver-
getelheid, het Christendom zou er niets bij verliezen, meen-

1 d.d. 27 Oct. 1924. 2 „By Light, Light. The mystic Gospel of
„ Hellenistic Judaism”. Newhaven-London, 1935, p. 237. 2 I.1 „Alt-griechische Theologie und ihre Quellen in „Bib1io- K „ t R1. _ _ h 1 d „thek Walburg, Vorträge 1924/5,3 Leipzig 1927- j Eänáeíärg2i(g1i1onSin11še)r a b er Grenzen der blossen Vernunft .

34 35



\

de Kant. Met de idealistische wijsbegeerte, wanneer zij
zich paart aan de radicale critiek, -- mogen wij zeggen _--
is dat tijdstip gekomen. Wat Hegel in zijn dagen nog niet
aandurfde, zoodat deze zijn geweldig revolutionnaire ge-
dachten zóó omfloerst heeft voorgedragen, dat de Hege-
liaansche rechterzijde in theologie en kerk er nog bij kon
zweren, dat kon Bolland doen, hij stond vrijer en was er
allerminst de man naar om te transigeeren. Onder aan-,
vaarding van de negatieve resultaten der moderne theo-
logie, met name van de Leben-Jesu-Forschung, wist hij
zich in overeenstemming met Hegel's geest. De opheffing
van elk kerkelijk Christendom beteekende voor hem een
verheffing van het Christelijk beginsel. Als hij De grootå
Vraag schrijft, dan is die vraag :__Heeft Jezus geleefd.
voor hemzelf geen groote vraag. Hij vond de groote vraag
voor de Christenheid van onzen tijd, hoe zij met volkomen
kennis van haar verleden haar toekomst blijvend adeleii
zou.1 Zoodra het Vrijzinnig Protestaiitisme zich emanci-
peert van sentimenteele heldenvereering, betoont het_zijn
vroomheid door de historie te laten spreken: waarheid te
laten gelden bovengodsdienst; de waarheid van den gods-
dienst is -de godsdienst van de waarheid, een religie, die
alle critiek en twijfel kan hebben, zelfbewust, omdat zij
zich tot wijsheid verheven heeft. Wie de idee van de god-
menschelijke eenheid eenmaal heeft begrepen, beseft tege-
lijk de noodzakelijkheid van haar positieve, d.w.z. altijd
inadaequate verschijning in de geschiedenis, maar vindt
in die onvolkomen openbaringswijzen, niettemin telkens
de idee terug. De totale breuk met het geschiedkundig ge-
loof doet ten slotte het beginsel van het Christendom
vinden, dat iets anders is__dan zijn begin. __
Dat de idealistische wijsbegeerte de baan vrij maakt

voor de radicale critiek is dus iets geheel anders dan dat
deze critiek een vrucht van die wijsbegeerte zou zijn, --
een misverstand, dat ik vaak genoeg heb weerlegd om het
nu te mogen neg_ee_ren. ,
In een verdediging van Bolland s standpunt tegenover

1 „De Boeken der Spreuken", Leiden 1915, blz. 237. -
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l)r DE ZWAAN, heb ik gezegdf dat wie van vrijzinnige
zijde zich over zulke critiek verheugde, daarmede toonde
niet te beseffen, welke wetenschappelijke belangen hier
op het spel staan. Dertig jaar vóór 1911 had onze vader-
landsche theologie ook een strijd gekend vóór en tegen de
historiciteit van Jezus; de moderne richting genoot toen
de eer, de kampioenen pro en contra in eigen boezem te her-
bergen, enwelke kampioenen! Mannen als Loman enPierson
te eener, als Scholten, Kuenen en Hoekstra te anderer zijde.
In 1911 waren de beoefenaren van de studie van het Nieu-
we Testament in onze moderne gelederen al te dun gezaaid
(sedert is het er niet op verbeterd !) ; men liet die studie
over aan een niet-theoloog gelijk Bolland. Men kan bezwa-
ren hebben tegen veel wat Bolland levert, maar als weten-
schappelijk mensch zegge men tegenover louter afwijzen-
de critiek daarop: non tali auxilio! De onderzoeker, die
met bovennatuurlijke factoren rekent kan een massa ge-
leerdheid bezitten en ventileeren, maar hij tracht niet
anders dan obseuruni per obscurius te verhelderen. De
geest, waardoor zijn betoog wordt gedragen is onweten-
schappelijk en het probleem van het ontstaan van het
Christendom voor hem nog in het geheel geen probleem.
Hij kent immers de oplossing reeds in min of meer kerk-
geloovigen zin, nog vóór hij wetenschappelijk tot de bron-
nen nadert, want het Nieuwe Testament is hem Gods
Woord en gemoedsbehoeften vereischen een vleeschwording
des woords in het verleden. Overweegt men deze dingen,
dan werkt dergelijke critiek humoristisch; het geheele
betoog wordt tot een quidproquo: de „geloovige" wil im-
mers het ontstaan van het Christendom in het geheel niet
verklaren, want het is iets absoluut onverklaarbaars, iets
van lioogere orde, waarvoor het menschelijk denken stil
staat en stil moet staan: de vrucht van een goddelijk in-
grijpen in den loop der geschiedenis. Dit ééne vrome dog-
ma is dan ondanks allen philologischen omhaal een dood-
zonde tegen den geest der wetenschap, waarvoor geen
vergiffenis wordt geschonken.

1 Zie „Theol. T.” van 1911.
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DE ZWAAN verweet Bolland, dat deze een vlugschrift van
den student BART DE LIGT niet had weerlegd. Had hij liever
DE HARToG'S voorrede daarop ter harte genomen dan ware
zijn houding tegenover Bolland anders uitgevallen. Dat
echter DE LIGT op het oogenblik, waarop DE ZWAAN zijn
artikel schreef, reeds voor de juistheid van Bolland's hypo-
these was gewonnen, verzwakt dit jeugdige getuigenis
contra Bolland aanmerkelijk.
Ik heb in mijn pleidooi voor Bolland gezegd, dat ik niet

elke uitspraak van hem in bescherming nam en tegenover
menige bijzonderheid skeptisch stond. Zelfs sprak ik van
zwakke punten in zijn betoog. Dat hem dit gehinderd heeft,
spijt mij; het was echter onvermijdelijk, omdat ik, als
vakman, mijn verdediging zou hebben verzwakt door als
een naprater-in-folio hem in ieder opzicht gelijk te geven.
Wat mij dan zijnerzijds de opmerking bezorgde, dat ik
als ik niet in alles kon meegaan, een achterblijver was ge-
worden. Dat was de klein-menschelijke zijde van Bolland's
persoon, waardoor zijn beteekenis voor de cultuur van
ons volk in het algemeen en voor mijn vorming in het bij'-
zonder niet wordt verminderd.
Ik meen nu Bolland's nagedachtenis niet naar verdienste

te eeren, door mij van alle critiek te onthouden, al was
hij er niet op gesteld, zelfs van bevriende zijde. Formeel
lijkt mij een zwak punt daarin de overstelpende massa
van gegevens, meerendeels in citaatvorm, die in noten had
moeten ondergebracht worden en in den tekst slechts ver-
werkt hadden mogen verschijnen. De stijl zijner geschrif-
ten vermoeit den lezer en vertoont een gebrekkige compo-
sitie van de stof. Als voorbeeld kan dienen de genoemde
Orphische Mysteriën van 1917. Merkwaardig, dat dit in
mindere mate geldt van de beide toegiften, die actueeler
onderwerpen, als Rozekruiserij en Spiritisme behandelen,
al zijn ook deze allesbehalve boeiend gesteld. Maar hoe
verder zijn thema in de oudheid teruggaat, des te inge-
wikkelder wordt Bolland's zinsbouw en des te ontstellen-
der het strooien van dozijnen aanhalingen, waaruit niet
eens altijd de slotsom wordt getrokken.
Zijn opvatting van de Openbaring van Johannes, zooals
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WoLT_I~_1UIS 1 die__weerge_e_ft, had anders en beter kunnen zijn,
zoo hij met mijn studien over dat boek, sedert 1912 gepu-
bliceerd, rekening had gehouden. Voor mij heeft zij thans
geen overtuigende kracht, omdat met het groote beest geen
mensch bedoeld kan zijn en de keizervereering buiten den
gezichtskring van dezen apocalypticus valt.”
Bolland noemt wel eens iemand, van wien hij dankbaar

erkent geleerd te hebben, n.l. Ds J. R. VAN EERDE3 zij het
ook met de restrictie, dat deze „in zijn onwijsgeerigheid
en betrekkelijke ongeleerdheid” veel heeft laten drukken,
dat „niet anders dan verkeerd of onaannemelijk te noemen
is". Wie echter de radicale critiek van hier en elders heeft
doorgewerkt, vindt bij Bolland herhaaldelijk déáraan ont-
leende gedachten, zonder eenige vermelding van haar her-
komst.
Volgens een aan mij gericht particulier schrijven d.d.

15 Juni 1911 heeft Bolland in mijn artikel tegen Dr DE
ZWAAN de vermelding van „De Theosophie in Christendom
en Jedendom en Onze Epangeliën en de oude Theosophie
gemist. Door bovenstaande samenvattende beschouwingen
meen ik deze leemte wel te hebben aangevuld. Voorts had
Bolland een uitlegging van de negatieve uitkomst der
Aftrekmethode verwacht. Ik had die echter ten onzent als
reeds voldoende bekend beschouwd, zij het dan al niet uit
de werken van Nederlandsche radicale critici, die men
immers liever ongelezen liet, maar uit ALBERT SCHWEIT-
ZER'S toen reeds beroemde boek Von Reimarus zu Wrede.

De derde en laatste lacune, die mijn pleidooi volgens
Bolland vertoonde was, dat ik het verhaal van den kruis-
dood niet als geschiedkundig-ongeloofelijk had gesigna-

1 „Wijsbegeerte van den Godsdienst, naar dictaten, geschrif-
ten en brieven van G. J. P. J. Bolland. Leiden 1923, blz. 11-19.

2 Zie nu mijn „Oudchristelijke Geschriften", 's-Grav., 1946,
blz. 203 vv.. In de literatuuropgave op blz. 209 staat alles ver-
me1d,_ wat ik over deze vraag heb gepubliceerd. -

='› Zie Bolland, „Het eerste evangelie in het licht van oude
gegevens", Leiden 1906. Blz. IX. Het betreft Van Eerde's boek:
„Het Matthaeusevangelie in zijn drievoudige samenstelling."
Rotterdam 1902.
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leerd en de vele verwijzingen daarin naar betrekkelijk
late on-joodsche bewerking van een Hellenistisch mysterie-
spel verzuimd had te vermelden. Ik memoreer deze punten
om te laten zien, waar het volgens Bolland in zijn schets
van den oorsprong van het Christendom eigenlijk op aan
kwamf Uitdrukkelijk erkent hij: „Hier ligt de ware ver-
betering van hetgeen ik zelf heb gezegd en uitgewerkt,
onverminderd de beteekenis van Alexandrinisme gelijk de
Philonische vraag, wie behalve de Vader des heelals de
zaaier is van het goede in ons (,Cherubs' 13). Onze evan-
geliën, zooals ze daar liggen, spiegelen nog Romeinsche
gedachten uit de dagen van Hadrianus”.
Dit alles kan ik beamen en het komt in mijn latere

publicaties tot zijn recht, dikwijls.met nieuwe argumenten,
die Bolland's sclierpzinnige vermoedens tot zekerheden
maken.

Om nu nog eens samen te vatten, hoe Bolland zich het
ontstaan van het Christendom dacht, -- een verklaring,
die mij' over het algemeen overtuigend toeschijnt --: Reeds
vóór den val van Jeruzalem, 70 na Chr., zullen mystieke
Joden zich de verlossing niet nationalistisch, maar als
mysterie hebben voorgesteld: een goddelijk voorbeeld en
toonbeeld van aardsch lijden en sterven werd opgewekt
en verheerlijkt. Deze mystieke Joden vormden een theoso-
fischen kring. Om gemeenten te stichten hadden deze
Gnostieken voor het volk een aanschouwelijk verhaal noo-
dig, dat als Evangelie tusschen 70 en 125 in omloop zal
zijn gekomen. Het hield in, dat de Heer Jezus Nazorenus
vóór de verwoesting van den tempel en de verbreking van
het O. Verbond, als offer van den Vader aan den Overste
-der wereld in menschelijke gedaante is verschenen tot in-
wij ding van een nieuw en onbloedig verbond met het ware
Israël. De breuk met het nationale Jodendom wordt dan
tusschen 132 en 135 (Barkochba) onherstelbaar. De katho-
liseerende of Allemanskerk zal dan echter ± 144 (het jaar
van Marcion's uitzetting uit de Kerk) leeren, dat het N.

1 Aan John M. Robertson en Arthur Drews had hij in dezen
voorgangers gehad.
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Verbond is uitgegaan van den god van het O.T.; de Heer
van Mozes wordt vereenzelvigd met den Vader van den
Heer Jezus Christus. De Katholieke Kerk maakte aan-
spraak op de erfenis van de rechten der Joodsche theokra-
tie, .culmineerend in het hoogepriesterschap; dat kon pas,
toen er geen wettige hiërarchie met haar hoogepriester
meer te Jeruzalem zetelde. Te Rome zegt men dan: de
Priester-Koning is al gekomen, maar door de leidslieden
van het Joodsche volk verworpen; hij had opvolgers be-
volmachtigd en uitgezonden om zijn Rijk onder de volkeren
te vestigen. De Joden verliezen hun aangematigde eere-
plaats. Christus redt de verlorenen, de heidenen. Voor den
heidenschen proselyt was geen Wet meer noodig die door
Joodsche Farizeeën moest worden uitgelegd; iii de plaats
komt het geloof in een persoon, die meer en meer concreet
wordt gemaakt, niet zóó bovennatuurlijk als in een apoka-
lypse, maar met menschelijke trekken. Jezaja 53, Ps. 22 :
17 LXX beschreven den Messias als gekruisigd. Lijden
gaat vooraf aan zijn zegepraal. Op deze wijze kon de Cliris-
tus vereenzelvigd worden met de typische mysteriegoden
van de wereld rondom de Middellandsche Zee.
Zoo is Jezus een Alexandrijnsch symbool van Gods goed-

heid, belichaamde wijsheid Gods, 1 C. 1 :24: „kracht Gods
en wijsheid Gods". Aan dit symbool wordt de eenheid der
goddelijke en menschelijke natuur voorgesteld. Hij is de
verpersoonlijkte Platonische Idee der ideeën; daarom heet
hij Eerstgeborene van den Vader, Gods beeld, de Logos,
de oudste van Gods engelen, de groote aartsengel met vele
namen, - dit alles bij Philo reeds.
De Joodsche Gemeente te Rome kwam uit het gehelleni-

seerde Jodendom van de Diaspora. Nog onder Trajanus
(98-117) is zij niet streng orthodox, doch vereert naast
Jahwe ook Zeus Hypsistos Oeranios en den Phrygischen
Attisf Jahwe is met Aiôn en Dionysos vereenzelvigd. Het
proces van de Helleniseering van het Jodendom heeft ge-
leid zelfs tot volkomen vervloeien in het heidendom en de

1 Vgl. R. Reitzenstein, „Die hellenistischen Mysterien-
religionen”. 3 Aufl., Lpz. Berlin 1927, S. 108, 145 ff..
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mysteriediensten. Hier is de voortzetting van de Alexan-
drijnsch-Joodsche theosofie in Christelijken zin goed te
begrijpen. En Bolland's opmerking, dat het verloren gaan
van het Evangelie in-eerste-lezing tot nadenken moet stem-
men en verklaard wil zijn, behoudt haar waarde. Hoe kón
men de zoogenaamd door Marcus geboekte herinneringen
van Simon Petrus uit het Joodsche land laten teloorgaan? 1
Maar zijn „Evangelie der Egyptenaren” als het origi-

neele evangelie lijkt mij een zeer betwistbaar punt. Bedoelt
men met dien term den bekenden titel van een verloren
gegaan geschrift, waarvan ons een paar fragmentjes be-
waard zijn gebleven, dan heb ik bezwaar tegen dit gevoe-
len, waarvoor te weinig grond bestaat. Mij komt het voor,
dat Bolland in dat Evangelie der Egyptenaren alles samen-
vatte, wat hij aan Gnostische bestanddeelen in het oudste
Christendom meende te vinden; hij had dan echter beter
over Alexandrijnsch of theosofisch Christendom kunnen
spreken dan over het „Evangelie der Egyptenaren", juist
vanwege de dubbelzinnigheid van dat woord: een vrijwel
onbekend geschriftje en een wijd om zich grijpende theo-
sofie.
Evenmin zie ik veel in Christos - Chrèstos, ondanks

het feit, dat door het ithacisme verwisseling voor de hand
lag en voor de woordspeling dan ook menige bewijsplaats
is te vinden. JOHNSON in Antiqua Mater van 1887 is met
deze gissing Bolland tientallen jaren vóór geweest.”
Mag men uit het betrekkelijk weinig voorkomen in het

N.T. van het woord Chrèstos en zijn derivatum (17 maal)
en van het slechts zes maal voorkomen in den door Bolland
aangegeven zin, niet de gevolgtrekking maken, dat de
woordspeling bij den oorsprong van het Christendom geen
al te groote rol zal hebben gespeeld? Maar dit is een bij-
komstigheid. Een onderzoek naar het ontstaan van het
Christendom,dat met de door Bolland scherp waargenomen
feiten en daaraan vastgeknoopte hypothese geen rekening
houdt is na zijn dood niet een kwarteeuw verder gekomen,
doch ten minste driekwart eeuw ten achter geraakt.

1 „Het Evangelie". 2de uitg., blz. 146. 2 P. 288 sqq..
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KARL BARTH OVER HEGEL.

Een royaal uitgevoerd, rijk met portretten verlucht
boek over de Protestantsche theologie der 19de eeuw dan-
ken wij aan KARL BARTH. 1 Hij heeft zich daarbij een hoog
ideaal gesteld: „Die Geschichte sind die lebendigen Men-
schen, die gerade, wenn sie gestorben sind, gerade weil
ihr Werk dem guten Willen unserer Auffassung und
Deutung wehrlos ausgeliefert ist, schon den Anspruc_h
auf unsere Ritterlichkeit haben, den Anspruch, sich init
ihrem eigenen Anliegen hören lassen zu dürfen und nicht
einfach als Mittel zu unseren Zwecken verwendet zu
werden.”
Nu zijn enkele stukken uit dit werk reeds vroeger ge-

publiceerd geweest, o.a. dat over D. F. Strauss. 2 Hierop
heb ik een critiek geleverd, waaruit kan blijken, hoe ver
Barth ten opzichte van Strauss beneden zijn ideaal van
geschiedschrijving is gebleven. Weerloos is de groote
Strauss overgeleverd geweest aan de averechtsche opvat-
ting en interpretatie van Barth, die op hoogst onridder-
lijke wijze hem tot middel voor zijn eigen doel, de bestrij-
ding van de moderne godsdienstwetenschap, heeft mis-
bruikt. Heb ik Barth door mijn opstel in de gelegenheid
gesteld om thans Strauss meer recht te laten wedervaren;
het stuk is onveranderd herdrukt en op Barth blijft de
blaam rusten, dat hij Strauss uit partijdigheid zoowel
wetenschappelijk als zedelijk heeft trachten af te maken.
Het ergste is wel, dat hij een fualsch citaat uit Albert
Schweitzer over Strauss' „unschöpferische Wahrhaftig-
keit” herhaalt! 1

1 „Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre
Vorgeschichte und ihre Geschichte". Evangelischer Verlag. A.
G. Illikon, Zürich, 1947. VIII -1- 611 S..

2 In Barth's „Theol. Studien", Heft 6, 1939. Vgl. mijn opstel:
„Karl Barth contra David Friedrich Strauss" in „N.T.T.",
1941, blz. 1-23. 3 Vgl. S. 499, en mijn opstel, blz. 8 v..
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