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28. HET KONINGSCHAP EN DE LES VAN ENGELAND.*) 

Polemiek kan goed zijn: wie het vijandige afwijzen wil, moet zich 
nauwkeurig op het eigene bezinnen, — de waarheid wordt veelal gevonden door 
de onwaarheid van iets anders bloot te leggen. Doch naast de polemiek heeft het 
gesprek recht, waarin de een den ander aanvult, voortspint op wat deze in het 
midden bracht. Dit stuk wil zulk voortborduren zijn op het stramien door Van 
der Leeuw in het Algemeen Weekblad opgezet. 

Hij sprak over de spanning waarin het gebeuren met en om den Koning van 
Engeland een week lang heel de wereld bracht. Zij stelde de waarde van het 
Koningschap een oogenblik midden in de aandacht. Men dacht er weder over na, 
zooals men toch al veel meer deed de laatste jaren dan vroeger gebruikelijk was. 
Vooral voor ons was er reden voor, voor ons, die die waarde plotseling weer 
beleefden met een kracht en een innigheid, waartoe velen zich niet meer in staat 
achtten. 

Van waar die spanning? Men voelde intuïtief, dat het in den stillen strijd, die 
ginds gestreden werd, om het Koningschap zelf ging en men voelde ook, al is 

men het zich nog slechts zeer gedeeltelijk bewust, dat het Engelsche 
Koningschap van groote waarde is voor de wereld. 

Wanneer wij in vogelvlucht de staatsvormen van dit oogenblik in Europa 
overzien, dan staat naast de dictatuur in Rusland, Italië en Duitschland en naast 
de wankele republieken, waar de strijd reeds gestreden wordt tusschen de beide 
dictatuur-vormen van dezen tijd (Spanje) of die zelfde strijd dreigt (Frankrijk), 
een niet groote maar sterke groep, waar de democratie in het Koningschap den 
goeden regeeringsvorm heeft gevonden. Ik gebruik het woord democratie omdat 
ik geen beter weet, ik bedoel daar niet mee meerderheidsmacht, nog minder 
massa-regeering, maar dien vorm van staatsieven, waar de vrijheid van de 
persoonlijkheid tenslotte wordt geëerbiedigd en waar het volk de mogelijkheid 
heeft op den gang van het staatsieven invloed te oefenen. Tot de groep, die ik 
bedoel, behooren Engeland, de Scandinavische landen, Nederland. Ook België 
kan er toe gerekend worden, al is daar altijd de invloed van het Fransche 
staatsieven overheerschend, en daardoor de geheele positie minder vast. Toch 
heeft juist België onlangs een belangrijke bijdrage gegeven voor de bepaling van 
de waarde van het Koningschap: de rede van Koning Leopold III tot het volk 
over zijn verdeeldheid. Wel werd deze rede goed constitutioneel krachtens 
besluit van den Ministerraad gepubliceerd,  maar  dat neemt  niet weg,  dat  in  
den  strijd  tusschen  de 
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partijen de Koning zelf het woord nam, dat hij leiding gaf. Ik signaleer even het 
feit, maar ik moet het nu laten rusten. 

In deze democratie nu was 't allerwege het Koningschap. Men wordt zich 
weer bewust, dat de gedachte van ornament, waartoe de rationalistische staatsleer 
van de 19e eeuw het had verlaagd, een dwaasheid is. een dwaasheid, of erger. 
Het verdient opmerking, dat niet de democratie, wèl het fascistisch Italië het in 
werkelijkheid daartoe verlaagd heeft. 

Misschien mag men van symbool van eenheid en volksleven spreken, als men 
symbool dan maar volledig scheidt van ornament, van willekeurig toevoegsel, als 
men slechts het leven, de mystiek begrijpt, die er in is gelegen, een leven zóó 
sterk, dat zonder dat „symbool" het volksleven zelf instort. Zeker, ook in 'n 
nuchter afwegen van het voor en het tegen is er voor het Koningschap tegenover 
de republiek het een en ander te zeggen — wie deze zijde der zaak wil kennen zij 
verwezen naar Struycken's college van 1909 in zijn Verzamelde Werken I 
opgenomen. Maar dit is toch niet meer dan één zijde, die de zaak heeft, het is niet 
haar kern. Die kern ligt dieper. En wij worden ons bewust, dat we die kern 
hebben te behouden. Als Protestantsche Christenen mogen wij zeggen dat wij in 
ons land ons dit steeds bewust zijn geweest. Maar het wordt nu in breeder kring 
ingezien, ook elders. Wij hebben daartegenover de taak, dat bewustzijn te 
verdiepen, ons inzicht te verhelderen. Dit te meer, waar wij de vraag mogen 
stellen of in het wereldgebeuren, dat behoud van Koningschap en wel door 't 
Koningschap de afweer der tyrannie, niet een taak is, die West-Europa door 
God's wil is opgelegd. 

Waarin ligt nu de kern van het Koningschap? Van der Leeuw antwoordt: in 
majesteit en in dienaarschap tegelijk. Als wij van daar uit, de geschiedenis van 
Engeland in de afgeloopen maanden wat nader beschouwen, wordt het ons 
duidelijk waaróm hier zoon spanning was, ook — meen ik — v/at de schade is 
die hier is toegebracht, het is goed deze niet te verbloemen, omdat we, zoo-als 
steeds, het diepere alleen kunnen zien als wij de feiten nuchter geheel 
aanvaarden. Majesteit en dienaarschap: de Koning is boven het volk, zooals geen 
een is, zooals een president nooit kan zijn, de Koning is vàn het volk. Hij is 
eenzaam op de hoogte, hij is niettemin geen Koning, indien hij niet geheel van 
het volk is. 

Wat was nu het te kort schieten van Eduard VIII? Dit, dat hij ondanks allen 
goeden wil, alle toewijding ook, die wij moeten aannemen, dat hij toonde, niet 
van het volk was, omdat hij er niet boven was. Hij was geen dienaar omdat hij 
geen majesteit toonde! Een huwelijk met 'n tweemaal gescheiden vrouw is voor 
een Koning eenvoudig niet mogelijk. Men heeft gezegd, dat in dat oordeel 
huichelarij zit: een relatie buiten huwelijk zou wèl geduld zijn. Misschien — al 
mag men hopen, dat de kerk, wier rol in dit gebeuren uit den aard der zaak nog 
niet geheel bekend is, al 
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staat wel vast dat zij overwegende beteekenis had, ook dan een krachtig woord 
zou hebben gesproken. De Engelsche kerk heeft in deze weken getoond, dat haar 
kerkbesef sterk is, dat zij haar taak begrijpt, een taak desnoods tegen den 
Koning. Maar wat daarvan zij, er is verschil tusschen dit onderstelde geval en 
het geval dat nu aan het Engelsche volk werd voorgelegd. De relatie buiten 
huwelijk raakt den mensch. Als mensch is de Koning als een ander, niet minder 
maar vooral ook niet meer, we moeten iedere gedachte van uitverkiezing in dit 
opzicht laten varen. De mensch zou zondigen, ook al bleef die relatie geheim. 
Huichelarij zou het zijn dit te vergoelijken, maar huichelarij is het niet, als men 
van den koning, juist van den koning, een naar buiten, aan het volk en de wereld 
blijkende houding eischt, die, afgezien van innerlijke motieven en moreele 
waardeering, een koning waardig is. Welke dit is kan alleen de Kerk zeggen. Het 
is duidelijk dat het in Engeland de Kerk is geweest, direct en indirect door haar 
invloed op het volk, die dit woord gesproken heeft. Het is tenslotte de Christe-
lijke overtuiging omtrent het huwelijk, die heeft gezegevierd. Dit is verblijdend 
voor ons als Christenen. Het is een les, die Engeland de wereld gegeven heeft 
over de positie van de Kerk in het staatsieven. 

Doch wij kunnen met het constateeren hiervan niet volstaan. Er is kwaad 
gedaan aan het Koningschap. Niet het groote kwaad, dat we soms vreesden, 
waardoor we in spanning waren: een verzet van. den koning tegen den hem 
gestelden eisch. Had hij den raad gevolgd, die de sensatie-pers hem gaf om zijn 
populariteit in de weegschaal te werpen en over het parlement heen een beroep 
op het volk te doen, een beroep dat niet anders dan op demagogische wijze had 
kunnen geschieden, hij had opgehouden Koning te zijn en was tyran geworden. 
Hij heeft het niet gekund dank zij het even persoonlijk omzichtig als politiek 
vastberaden beleid, waardoor Baldwin zijn naam in de geschiedenis van Enge-
land heeft geschreven. Hij heeft het niet gewild, ook, laten we hopen, omdat hij 
zelf het verfoeilijke van zulk handelen inzag, maar stellig mede, omdat het 
koningschap hem het gevaar niet waard was, dat zulk handelen met zich bracht. 
Wij mogen dit zeggen, omdat uit het geheele verloop van de zaak blijkt, dat het 
hem niet volledig ernst was, Koning te zijn. Dit bepaalde het slot van de 
geschiedenis. Hij deed afstand. Een Koning kân geen afstand doen. Zelfs bij 
ziekte of ouderdom, schijnt afstand mij ongewenscht, maar dit laat ik er nu 
buiten. Doch een afstand, die als dit terugtreden een neerleggen van een ambt is, 
vrijwillig in volle kracht, is met 't wezen van het Koningschap in strijd. Koning 
is nu eenmaal geen baantje, geen ambt; men kan niet — als voor iedere andere 
functie — het voor en tegen van blijven of heengaan overwegen. Het 
Koningschap is immers niet opgedragen door het volk, het kan niet teruggegeven 
worden aan het volk. Men wordt het 
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niet door eigen wil — kan het dus ook niet zelf beëindigen. De eenmaal 
historisch bepaalde band is onverbrekelijk'. 

Wij kunnen dit ook zoo zeggen: de Koning regeert bij de gratie Gods. De 
formule is belast met herinneringen die wij niet aanvaarden, doch zij heeft een 
ware kern, in de erkenning der bijzondere roeping, die niet uit de menschen is. 
Wij weten het: 't koningschap is als al 't staatkundige van deze wereld. Het kan 
God behagen het te doen eindigen. Wij mogen het niet met heiligheid bekleeden, 
het niet binnen de Kerk halen. Maar dit alles neemt niet weg: als er waarlijk een 
Koning is, regeert die bij de gratie Gods. Hij is geroepen. 

Conclusies omtrent den omvang der koninklijke macht, ook omtrent de 
afbakening van koninklijk gezag en volksmacht mogen er evenmin uit getrokken 
worden. Die kan en zal voortdurend anders moeten worden gesteld, doch Koning 
bij Gods genade beduidt steeds dit:  De Koning is het volk van boven  gegeven. 

De heerlijkheid van deze gave beleven wij op het oogenblik. Over het 
bijzondere in ons Koningschap, waardoor het zich onderscheidt van alle andere 
in de wereld bestaande, heb ik het nu niet. Overpeinzingen over hèt Koningschap 
kunnen alleen geschieden van uit de concrete gebondenheid aan een bepaald 
Koningschap, zij zijn voor Nederland niet mogelijk zonder aan Oranje te denken. 

Toch kan het zijn nut hebben even naar het verwante elders te zien, ook het 
Engelsche Koningschap heeft diepe wortels. 

De Koning een gave Gods aan het volk. het Koningschap voor hem die het 
bekleedt een roeping. Ik mag niet uitweiden over alles wat daaruit volgt, laten 
wij nu alleen maar verstaan, dàt het dat is. 

Er is een opleving van de gedachte van het Koningschap, een oprechte 
nadering ook van hen die er vreemd aan geworden waren. We zijn er dankbaar 
voor, maar het is een stroom die verzandt, als hij niet in de diepe bedding komt. 
Als niet begrepen wordt, dat het Koningschap andere wortels heeft dan 
rationeele overwegingen. Als wij ook in ons land niet weder beseffen — wat wij 
alleen als Christenen beseffen kunnen — dat de Koning regeert bij de genade 
Gods: daarom  dienaar is èn heer. 

De Kerk moet dat het volk inprenten — gelijk de Kerk, en ook alleen zij, het 
den  Koning  kan voorhouden. 

Dringt deze overtuiging door, dan mogen wij hopen ook den vorm te vinden 
waarin in dezen t i jd  het Koningschap zich bewegen zal, de plaats die het moet 
innemen in het staatsieven. 



 


