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29.   OVER ONS KONINGSCHAP. *) 

Mij is gevraagd mijn gedachten over het Koningschap in Nederland in een 

kort artikel in Eltheto uit te spreken. Ik nam die taak gaarne op mij, omdat ik 

meen over dit onderwerp juist in den kring van de N.C.S.V. inderdaad iets te 

zeggen te hebben. Nu ik voor haar uitvoering sta, bemerk ik eerst, hoe moeilijk 

zij is. En dat wel in de eerste plaats, omdat wie in dezen tijd over het Koning-
schap spreekt, eigenlijk niet kan laten over den staatkundigen toestand in het 

algemeen in de wereld van heden te handelen, omdat hij voor de principieele 

vraag van het gezag, zijn inhoud, beteekenis en fundament wordt gesteld, en, als 

hij Christelijk denkt, wordt gebracht voor het probleem van Kerk en Staat en 

vandaar voor dat der beteekenis van de geschiedenis als bron der waarheid. 

Lohman's leer niet meer te handhaven. 

Dat al omvattende van de vraag van het Koningschap treft te meer, als wij 
terugdenken, hoe het nog voor kort was. Voor velen toch niet anders dan zoo: 
Lohman's leer over het in beginsel absolute, door de Grondwet alleen zich zelf 
bindende, Koningschap bij de gratie Gods konden zij niet meer handhaven. Zij 
was historisch te zwak gefundeerd: ons staatsbestel is niet begonnen met een 
absoluut Koningschap, dat zich zelf vrijwillig bond. Zij was juridisch niet scherp 
genoeg doordacht: een gebondenheid rechtens kan nooit tot den wil van den 
gebondene worden herleid, immers wie alleen gebonden is, omdat hij het wil, is 
nooit verder gebonden dàn hij wil, kan die gebondenheid ten allen tijde doen 
eindigen. De gebondenheid van den Koning aan de Grondwet wordt zóo niet 
verklaard. En verder: de leer voldeed niet aan den werkelijkheidszin van onze 
dagen: wij zagen te zeer, hoe de partijstrijd bij de verkiezingen den gang van het 
staatkundige leven bepaalde, om niet te erkennen dat dààr het centrale 
machtspunt lag. En tenslotte: de gratie Gods — mochten wij er van spreken, was 
het niet te vermetel, dat wij kleine menschen ons zouden aanmatigen te bepalen, 
wàar God in de geschiedenis had gewerkt, wat niet alleen Zijn toelaten, maar 
ook Zijn wil was? 

Wie deze bezwaren helder en grondig uiteengezet wenscht te zien zij 
verwezen naar Struycken's college over ons Koningschap en naar zijn artikelen 
over de ontwerpen Grondwetsherziening van 1910. Met de hem eigen 
scherpzinnigheid — is er in onzen tijd één geweest, die hem daarin overtrof? — 
wordt de neo-Calvinistische staatsleer uiteengerafeld. Doch wat stelt hij er voor 
in de plaats; 

*)   Eltheto, Maandschrift  van  de N.C.S.V.,  Augustus   1938. 
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welke beteekenis behoudt het Koningschap voor hem? Het zit in de 
noodzakelijkheid van verantwoording voor de ministers, de partij-regeering 
tegenover den Koning, in de eigen taak van den Koning ter verwezenlijking van 
den volkswil — men denke aan de vorming van ministeries. Op de waarde van 
deze opmerkingen ook nu nog kom ik straks terug. Eén ding treft echter. 
Struycken betoogt, dat deze taak beter aan een Koning boven de partijen, dan aan 
een president uit de partijen is toevertrouwd. Het is een volkomen rationeele, 
zelfs rationalistische fundeering van het Koningschap, die hij voordraagt. 
Daarnaast juicht hij mede in de blijdschap over de geboorte van Prinses Juliana; 
zijn „Ons Koningschap" was een college ter gelegenheid van die heugelijke 
gebeurtenis — doch waar is het verband tusschen die vreugde en zijn betoog? 
Met warme geestdrift voor Oranje eindigt hij — doch hoe is er plaats voor deze 
geestdrift, als de Koning niet anders is dan het wel belangrijke, maar toch niet 
essentieel van andere verschillende, orgaan ter verwerkelijking van den 
volkswil? 

Breuk tusschen gevoel en systeem. 

Er was een breuk bij Struycken, en niet alleen bij hem, maar bij velen onzer, 
ik zonder mij zelf niet uit: wij vóélden ons gebonden aan de Koningin en het 
Koningshuis, wij wilden dien band niet opgeven — maar voor de beteekenis, die 
ons gevoel voor den Koning in het staatsieven opeischte, wisten we toch 
eigenlijk in de werkelijkheid geen ruimte, in ons systeem geen plaats. 

Is dat nu anders? Misschien nog niet veel, maar er komt wel iets anders. Dat 
ligt in de geschiedenis der laatste jaren. Het Koningschap komt weer meer in het 
centrum. Als men denkt aan de dingen, waarmee dit samenhangt en die ik boven 
aanduidde, spreekt het van zelf, dat ik dit hier niet uitvoerig kan uiteenzetten. 
Hier worden slechts enkele punten aangestipt, die voor de ontwikkeling van het 
vraagstuk, die nog in haar allereerste begin is, van belang zijn. Hier wordt in de 
eerste plaats aangegeven, uit welken gezichtshoek wij de vraag Christelijk, dat is 
uit den Bijbel hebben te bezien. 

De Bijbel wijst op het Koningschap. 

Uit den Bijbel. Het lijdt naar mijne meening geen twijfel, dat de Bijbel, als wij 
de vraag van den goeden staatsvorm stellen, op het Koningschap wijst. Ik bedoel 
dit letterlijk: de Bijbel wijst op het Koningschap. Dat wil niet zeggen, dat overal 
en ten allen tijde het Koningschap de geëigende staatsvorm zou zijn, de vraag 
van den regeeringsvorm is immer een concrete: wat is nu, hier de goede vorm en 
op die concrete vraag geeft de Bijbel niet een abstract antwoord, hij helpt ons een 
concreet antwoord zoeken. De Bijbel is  geen wet,  maar  hij  wijst ongetwijfeld  
naar een  Koningschap. 
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Niet dat hij dat Koningschap goddelijken glans verleent, nog minder, dat uit den 
Bijbel een bepaald Koningschap wijding zou krijgen, maar in Bijbelschen zin is 
het Koningschap de normale regeeringsvorm. Immers het is Gods Koninkrijk om 
welks komst wordt gebeden, het is het Koninkrijk der Hemelen, welks nabijzijn 
wordt verkondigd, het is Zijn Koninkrijk, waarvan Jezus Christus spreekt. Wij 
kunnen van het Koninkrijk, dat Hij predikt, alleen dan iets verstaan, als wij 
weten wat een aardsch Koninkrijk is. Het is er haast mee als met het vaderschap. 
Wij kunnen alleen verstaan, wat gemeend is met God's vaderschap, omdat wij 
van de betrekking van vader en zoon in aardschen zin weten. Dit is geen 
vergoddelijking van het aardsche vaderschap, dit wordt in zijn aardsche 
gegevenheid genomen voor wat het is — maar het levert het beeld, waarin Gods 
vaderschap voor ons levend wordt. Het wordt in Gods vaderschap volledig 
opgeheven (Matth. XII, 48), maar de prediking van dat vaderschap zou ons 
voorbijgaan als wij van het aardsche niet wisten. En wat meer zegt: ondanks de 
opheffing, of beter gezegd in die verwerping wordt het gewijd, in zijn 
betrekkelijke waarde erkend; déze verhouding wordt gekozen, om uitdrukking te 
geven aan de verhouding van God en mensch: Eert Uwen vader en Uwe moeder. 

Zoo is het ook met het Koningschap. Als Jezus zegt dat Zijn Koninkrijk niet 
is van deze wereld, stelt Hij de volledige scheiding tusschen Zijn rijk en dat der 
aardsche Koningen. Tegenover Hem staan zij als andere menschen, een 
bijzonder gebod gewordt hun niet in den Bijbel, voor hen als voor ieder ander is 
de naastenliefde de eenige norm. De Kerk kent hen niet — de profeet en de 
apostel hebben daar hun bijzondere plaats, de Koning is er slechts lid als ieder 
ander. Maar in zijn relatieve beteekenis voor deze wereld wordt het Koningschap 
erkend. Het heeft niet de plaats van het vaderschap, maar het staat in de 
afschaduwing daarvan. Vreest God, eert den Koning, staat in den len Petrus-
brief (II, 17). Het is hetzelfde woord, dat het gebod ten aanzien van vader en 
moeder gebruikt. De mensch moet leeren buigen, ook in de aardsche dingen. Hij 
mag tegelijk weten, dat die buiging voor de dingen van het eeuwige leven zonder 
eenig belang is. 

Waarom  Gods  ..Koninkrijk". 

Een volk, dat geen Koningschap kent, verstaat minder gemakkelijk, waarom 

nu juist Gods Koninkrijk wordt verkondigd, het loopt grooter gevaar uit de zelf-

regeering in wereldsche dingen, waaraan het gewend is, tot de zelf-regeering, de 

menschelijke oppermacht, ook in het eeuwige te besluiten. Het heeft meer 
moeite gezag te begrijpen en te aanvaarden — verstaat minder gemakkelijk wat 

eerbied is. Het Koningschap heeft vóór. Dit is het eerste, waaraan wij te denken 

hebben, als wij ons op ons Koningschap bezinnen. 
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Ik herhaal mijn waarschuwing: laat men niet meenen, dat hieruit zou volgen, 
dat het Koningschap overal en ten allen tijde de goede regeeringsvorm zal zijn, 

mijn betoog is niet natuurrechtelijk. Niet op de natuur, op de Openbaring in 

Jezus Christus, beroep ik mij — het is geen ..recht", waarover ik spreek, recht 

wordt altijd alleen historisch in een gegeven situatie gevonden, nooit uit den 

Bijbel afgelezen. 

Niet absoluut Koningschap. 

En omdat de gedachte, die ik den lezer voorleg, niet natuurrechtelijk, maar 
bijbelsch is, is het ook niet een absoluut Koningschap, waaraan wij hebben te 
denken. Inhoud en vorm van het Koningschap wordt als die van iederen 
staatsvorm door het recht in concreto bepaald, doch één ding staat vast: het 
Koningschap — het gezag van den erfelijken heerscher — dat de Bijbel ons 
voorhoudt, kan of mag niet absoluut zijn. 

Daarvoor zijn vele gronden. Nog eens vraag ik aandacht voor het woord 
,,eeren", voor de gelijkstelling van den Koning en den vader. Eerbied is niet de 
onvoorwaardelijke onderwerping, maar het is het aanvaarden van gezag, het 
buigen voor eens anders oordeel, het gehoorzamen, ook tegen eigen wensch in 
— de eerbied vindt echter altijd een grens, waar de gehoorzaamheid tegenover 
hem, die op eer aanspraak heeft, ongehoorzaamheid tegen God zou zijn. Ik zeide 
al, dat ons onderwerp de verhouding van Kerk en Staat raakt. De Kerk kan den 
Staat het Koningschap als goeden regeeringsvorm voor-houden, zij kan den 
Koning eeren, maar zij weet, dat hàar een schat is toevertrouwd, de verkondiging 
van Gods Woord, waartegenover de Staat moet terugtreden, dat er een gebied is, 
waar zij van Staat noch Koning eenig bevel heeft aan te hooren. Het is altijd een 
strijdvraag geweest en zal wel altijd een strijdvraag blijven, hoe ver dat gebied 
reikt. Staat en Kerk eischen beiden voor zich de bevoegdheid op hun grenzen te 
bepalen. Het blijft een vraag van recht, dus van menschelijke, gebrekkige 
regeling, die grenzen vast te leggen. En ook op het gebied van den Staat kan de 
Kerk geroepen zijn hem, ook den Koning, haar profetisch woord te doen hooren, 
Nathan tegenover David is hier het Oud-Testamentische voorbeeld. De eerbied 
blijft, maar hij treedt niet naar buiten te voorschijn, sprak Jezus niet van Herodes  
als van  ,,die vos"? 

Gebonden aan het recht. 

De verhouding Staat-Kerk brengt steeds het recht in onzen gezichtskring. 

Doch algemeener nog wijst de Bijbel naar gebondenheid aan het recht, een 
gebondenheid, die ook den Koning geldt. Let wel: ik zeg niet gebondenheid aan 

zijn geweten, aan de moreele eischen, die God's gebod stelt;  natuurlijk is die er 

ook, maar de 
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gedachte van de naar buiten absolute Koningsmacht, waarbij de Koning slechts 
innerlijk en tegenover God gebonden zou zijn, is niet Bijbelsch. Het Oude 
Testament stelt voortdurend onverbiddelijk den eisch van recht en gerechtigheid 
— wat is de wet anders, dan God's bevel deze te zoeken en te handhaven, hoe 
klinkt de roep om recht door de Psalmen, hoe fel treden de Profeten tegen 
onrecht op. Van iedere daad van gezag is de gezagsdrager alleen aan God 
verantwoording schuldig, doch over de vraag van de grenzen van het gezag is 
daarmee niets gezegd, dat is een vraag van recht. In het recht wordt de 
gerechtigheid van 's menschen oordeel afhankelijk, daarmee gebrekkig en 
veranderlijk, niettemin heeft het zijn kern in de verplichting tot verwerkelijking 
van de scheiding van goed en kwaad onder de menschen (Genesis III). In het 
Nieuwe Testament wordt ons geleerd, dat de zondige mensch dezen plicht nooit 
vervult, dat niet zijn zoeken of werken hem verlost, dat alleen God's genade hem 
vergeeft. Daarmee wordt de onwaarde voor God van alle recht ons voor oogen 
gesteld, het NT. is vol van de bewijzen, dat 's menschen rechtsoordeel bij Hem 
niet geldt. Maar tegelijk wordt in de prediking der gerechtigheid (zoek eerst het 
Koningrijk Gods en zijn gerechtigheid) duidelijk, dat ook het aardsche leven zijn 
gerechtigheid kent, dat de Koning aan het recht gebonden is, de Wet wordt niet 
opgeheven. 

Het Koninklijk gezag gebonden aan het recht. Ziedaar het tweede, dat de 
Bijbel ons voorhoudt. Daarmee is tevens gegeven, dat er een gebied is, waar de 
enkeling zelfstandig staat tegenover den Koning (de vrijheid, de persoonlijkheid) 
en ook dat de gemeenschap als geheel (het volk, de natie) niet alleen aan den 
Koning onderworpen is, maar hem mede omvat, dat hij in het geheel staat ook 
als hij er zijn gezag ot>er laat gelden. Ieder recht is een pogen het evenwicht te 
vinden tusschen deze polen van gemeenschap en persoonlijkheid; historisch 
wisselt de vorm, waarin dat bereikt wordt; alles, wat bereikt is gaat in deze 
bedeeling altijd weer in den smeltkroes, is nooit een verworven bezit voor goed, 
maar voor beide moet plaats blijven. Geschiedt dit niet, dan houdt het recht op te 
bestaan. In Rusland is men deze grens genaderd, als men haar al niet heeft 
overschreden, in de andere dictatuurlanden doet men steeds verder stappen in 
dezelfde richting. 

Alzoo: de plicht der Kerk tot onbelemmerde verkondiging van Gods Woord, 
— de vrijheid van den enkeling, die direct tot God staat, zonder priester, maar 
ook zonder Koning (en dus zeker zonder iederen anderen leider) tusschen 
zichzelf en God — de gebondenheid aan recht, waardoor 's Konings gezag 
immer grenzen heeft en moet hebben — ziedaar wat de Christen in den Bijbel 
vindt, als hij zich op de beteekenis van de Koninklijke macht bezint. 

Ik weet, dat deze dingen uitvoeriger toelichting behoeven, dat precieser  
aangegeven   moet   worden,   waaróm   wij   ze   in  luisteren 
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naar Gods Woord meenen te mogen stellen. De lezer moge het mij ten goede 

houden, dat ik mij thans in dit korte opstel tot deze enkele aanduidingen bepaal. 

Rechtspraak en rechtsvorming. 

Hier moet ik er nog slechts twee dingen aan toevoegen. Vooreerst een 
opmerking over het recht en wel dat het bestaan van recht ook tegenover den 
Koning insluit, dat er altijd naast het gezag van den Koning een ander gezag 
moet bestaan, op eigen gebied onafhankelijk: recht onderstelt rechtspraak. En dat 
recht sluit nog een ander ding in: geen regeling is recht, dat niet als recht door 
hen, die haar te volgen hebben, wordt erkend, niet door hun rechtsovertuiging 
wordt aanvaard. Dat maakt, dat het volk deel heeft en moet hebben aan de 
rechtsvorming. Het is een vraag van historische ontwikkeling, hoe dat zal 
geschieden, in een zoo gecompliceerde maatschappij als de onze is dat niet 
mogelijk zonder een sterke medezeggenschap van bepaalde organen naast den 

Koning. 
Dit over het recht. En dan nog een herinnering. Als ik zeg: zóo zie ik de plaats 

van het Koningschap uit den Bijbel, dan meen ik geenszins, dat ik hiermee een 
geloofsuitspraak voordraag. Het is op zijn hoogst een afgeleide uitspraak, wat ik 
elders (in mijn bijdrage in Christen en Burger) genoemd heb niet een waarheid 
van het geloof, maar een waarheid t>oor het geloof. Daar heb ik ook uiteengezet, 
waarom wij als Christenjuristen tot een onderzoeken onzer problemen uit dit 
oogpunt verplicht zijn. 

Het is tijd, dat ik mij van deze beschouwingen over het Koningschap in het 
algemeen tot ons Koningschap in Nederland in 1938 wend. De lezer heeft, hoop 
ik, begrepen, dat de gedachte daaraan bij deze algemeene opmerkingen mij geen 
oogenblik heeft verlaten, dat ik tegelijkertijd uit den Bijbel heb willen spreken 
en over onze toestanden. 

Kentering van het parlementarisme. 

Zien we naar de ontwikkeling der laatste jaren, dan zit er ongetwijfeld groei 
in het Koningschap in de landen, die men ..democratisch'' noemt, ook ten onzent. 
Deze heeft twee oorzaken, ten eerste de kentering van het parlementarisme, ten 
tweede de toeneming van het nationaliteits-bewustzijn. Het parlementarisme 
zoekt nieuwe vormen, het parlement staat zwakker tegenover de regeering dan 
vroeger, de macht der regeering is toegenomen, daarmee ook die van den 
Koning achter de regeering. Als de Koning naar Struycken's opvatting tot taak 
heeft den volkswil af te lezen uit de verkiezingen en dienovereenkomstig een 
opdracht tot mini- 
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sterie-vorming te geven, dan is zijn positie een andere, als het niet meer gaat om 
een strijd tusschen twee partijen, wier leiders om beurten op grond van den 
verkiezingsuitslag tot het premierschap moeten worden geroepen, maar als in 
een versplinterde partijveelheid naar leidende gedachten, of liever naar 
vertrouwen-ge-nietende en vertrouwen-wekkende figuren moet worden gezocht. 
Dan wijzigt zich ook de taak van den Koning tijdens den zittingsduur van de 
Kamer bij conflict tusschen Kamer en Regeering. Dan zien we, dat van „aflezen" 
geen sprake meer is, maar eigen oordeel mede spreekt. Het partij-stelsel heeft 
ingeboet — de Koning moet daardoor groeien. 

Opleving van het nationaal besef. 

En dan de wederopleving van het nationale besef in het gevaar der 
internationale verhoudingen. Daardoor wordt de éénheid sterker gevoeld, men is 
éérst Nederlander, dan pas lid van klasse, stand of groep en — wellicht — nog 
partijman. En de eenheid is werkelijkheid in den Koning. De Koning 
vertegenwoordigt haar, in hem trekken aller gedachten en gevoelens als 
Nederlanders zich samen. Die representatie is niet alleen symbool. Zij is vooral 
reëel als het volk als één staat tegenover de anderen. Ook voor een land als het 
onze heeft er een verschuiving plaats gehad van binnenland naar buitenland. De 
buitenlandsche politiek heeft veel grooter beteekenis dan vóór den oorlog. 
Koloniale en economische vragen zijn mede buitenlandsch geworden, om van de 
defensie niet te spreken. Zoodra dat geschiedt neemt de Koning, die naar buiten 
het volk vertegenwoordigt, een sterkere positie in dan vroeger. 

Vatten we deze beide samen en zien we wat boven die samenvatting uitrijst, 
dan is het dit: het Koningschap blijkt in dit tijdsgewricht de waarborg zoo tegen 
communisme als tegen fascisme. Tegen het communisme, dat gezag èn recht 
ontkent en ten slotte tot de tyrannie over als objecten beschouwde individuen 
leidt — tegen het fascisme, dat een willekeurig gezag in het leven roept, in 
rechtsontkenning het communisme nastreeft en in verheerlijking van den volks-
afgod opgaat. Zonder Koningschap vervloeit de parlementaire regeering van 
heden allicht tot anarchie of wordt zij door de brutale macht van den usurpator 
ter zijde gesteld. Naar beide zijden dreigt de revolutie. In ons Koningschap ligt 
onze veiligheid. 

Geworteld in het historische volksleven. 

Doch het Koningschap is dat niet en kan het niet zijn, indien het niet in het 
werkelijke, dat is in het historische volksleven is geworteld. Men kan het niet 
willekeurig in het leven roepen, als men aan den waarborg, waarop wij doelden, 
behoefte heeft. Na- 
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tuurlijk: het ontstaat ook, als ieder ander historisch verschijnsel, maar de 
oogenblikken, waarop dat geschiedt zijn gegeven, zij kunnen niet naar 's 
menschen welbehagen worden gekozen. 

Als ik dit zeg, nader ik het punt, dat ik zooveel mogelijk heb verschoven: dat 
van de beteekenis der geschiedenis in de vraag van het Koningschap en het 
daarmee samenhangende van ons gevoel voor Oranje. Mij was gevraagd nuchter 
over het onderwerp te schrijven en die nuchterheid gaat licht verloren, als we ons 
gevoel laten meespreken; wordt ons gevoel historisch gericht, dan vervallen we 
spoedig in romantiek. 

Oranje Gods gave? 

Maar mogen wij dat gevoel dan niet laten meespreken, mogen we niet juichen 
over de gave door God Nederland in Oranje geschonken, mogen we niet zeggen, 
dat het God's leiding was, die dit geslacht tot ons bracht in de persoon van 
Willem van Oranje, die het voor ons behield tot op het oogenblik van  heden? 

Theoretische beschouwingen over de waarde van de geschiedenis geef ik voor 
het oogenblik niet, ik verwijs naar het aangehaalde geschrift. Zonder nadere 
motiveering antwoord ik op de vraag, die ik nu stel, dat wij dat inderdaad 
mogen. Doch ik doe dit niet zonder uitdrukkelijk voorbehoud. En wel, dat zulk 
een uitspraak niet anders is dan een getuigenis krachtens ons geloof. Dit sluit in, 
dat het niet een waarheid is, waarop wij ons kunnen verheffen of waarmee wij 
onze tegenstanders kunnen bestrijden. Het geldt slechts in het geloof, zoolang 
wij pogen God's Woord te verstaan. Het geldt eigenlijk slechts binnen de Kerk. 
Tot leus of politiek strijdmiddel wordt het als wij den kreet ,,God, Nederland en 
Oranje" aanheffen. Dat is ongeoorloofd, Nederland en Oranje mogen niet met 
God in één adem worden genoemd. Het Koningschap — en nu het Koningschap 
Gods — leert, dat er distantie moet zijn. Erger nog: bij dat op één lijn stellen van 
deze drie wordt God, ook al wordt Hij voorop genoemd, altijd de minste. Zijn 
naam wordt een religieuze kleur voor de zuiver-nationale leus; Nederland en 
Oranje. Hoe gevaarlijk het is nationale idealen religieus te kleuren hebben we nu 
wel geleerd. Ik las dezer dagen nog eens de beschouwing, die Groen van 
Prinsterer in 1867 publiceerde over ,,L'empire prussien et l'Apocalypse", 
merkwaardig stuk, waarin toen reeds ten aanzien van het Duitschland van 
Bismarck werd vastgesteld: La patrie est devenue son idole. Leur amour de 
patrie est dégénéré en patriotisme idolâtre (blz. 10, 11). Was het niet profetisch? 
In hetzelfde stuk staat, dat wij ook van het Koningschap een afgod kunnen 
maken (blz. 9). Zij, die thans weer over de „mystiek van Oranje" spreken zijn 
bezig het te doen. 

Hoeden we ons daarvoor. Begrijpen we, dat, als wij God's naam in deze 
dingen noemen, wij altijd het gevaar hebben Zijn naam 
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ijdellijk te gebruiken, dat wij alleen aarzelend, stamelend in ootmoed mogen 
zeggen, dat, als wij terugzien op de geschiedenis van ons volk en daardoor eigen 
handelen zoeken te bepalen, het wel Gods leiding geweest moet zijn, die Oranje 
tot Nederland bracht. Als wij ons zóo voor God stellen, kunnen wij ook bidden, 
dat het zoo blijven moge. 

Dan verheugen wij ons in wat wij uit den Bijbel hebben geleerd, dat het 
Koningschap een goede regeeringsvorm is, mits het op recht steunt, recht 
handhaaft en zoekt; kunnen wij ons verblijden, dat het ons gegeven is in dézen 
vorm, in dit huis. Dan kunnen wij ons veilig laten gaan in ons nationaal gevoel, 
in onze liefde voor Oranje, kunnen wij om de zuil onzer overtuiging, dat alleen 
God roem toekomt, festoenen winden met de namen van Willem van Oranje, 
Maurits en Willem Lodewijk (deze beiden altijd samen), Willem III. Dan zien 
we met beschaming, maar ook met toch weer hoop op 1813, dan juichen we 
mee, als wij den band tusschen volk en stamhuis bij feestelijke gebeurtenissen 
vaster voelen gesnoerd. Dan brengen wij de Koningin eerbiedig dank voor wat 
zij voor ons deed in veertig jaar, stellen ons als haar trouwe onderdanen tot haar 
beschikking, als zij een beroep op ons zal doen, dan bidden wij, dat God haar 
leiden moge. 

Koningin bij de gratie Gods. 

Koningin bij de gratie Gods — dat moge zij zijn. Dat is niet wat het in de 
Middeleeuwen was: de uitspraak, dat de Koninklijke macht even direct van God 
is, als die van den paus — voor ons als protestanten kan de pauselijke macht 
geen voorbeeld zijn. Dat is evenmin wat het droit divin der 17e en 18e eeuw er 
van maakte, de van God met absolute macht bekleede heerscher, alleen God tot 
rekenschap verplicht, of wat de romantiek er van verbeeldde: de uitverkoren 
mensch, die alles zou kunnen en mogen, maar die vrijwillig zijn goede gunsten 
aan het volk uitdeelt. En toch verbleekt de formule niet tot die schimmige 
waarheid, waartoe zij bij Struycken wordt, dat de Koning als wij allen dat is, wat 
hij is, krachtens den wil der Voorzienigheid. De genade Gods —■ zij werd tot 
uitdrukking van verhoovaardiging, zij mag alleen in ootmoed worden beleden. 
Dat kàn een Koning als hij dankt voor het heel bijzondere gezag, dat hem is 
geschonken. Het Koningsgezag is, omdat het gezag is, een bevoegdheid tot 
beslissing, die aan het oordeel van hen, die te gehoorzamen hebben, is 
onttrokken; het is omdat het /Conin^sgezag is een bevoegdheid tot hoogste en 
laatste beslissing, waarvan het volksleven afhangt. Waar en wanneer die 
beslissing ingrijpt, hangt van de historische situatie af. Een Koningsleven kan 
voorbijgaan, zonder dat zij anders dan in ondergeschikte dingen merkbaar is. 
Maar het gezag is er, het kàn geroepen worden zich te laten gelden. Het is de 
laatste toevlucht, het 
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blijvende en tegelijk het persoonlijke in het volksleven. Omdat het dit alles is, 
zegt de Koning terecht, dat hem een genade Gods is geworden in déze 
waardigheid. Van iedere andere in den Staat is zij essentieel verschillend. 

Hoe dit Koningschap zich in de eerstkomende jaren in de spanning van het 
staatkundig leven verder ontwikkelen zal — wij weten het niet. Wèl hebben wij 
toe te zien, in welken vorm het zich kleedt, mede te arbeiden bij het zoeken der 
nieuwe vormen, die ons staatsieven behoeft, te waken, dat het hoog wordt 
gehouden door het volk. 

Vreest God, eert den Koning. 

En intusschen bedenke het Nederlandsche volk: Vreest God, eert den Koning. 

Het wordt het volk in den Bijbel gezegd, en ons volk kan in 1938 dankbaar 

getuigen, dat ons de vervulling van het laatste gebod wel heel licht is gemaakt. 

Doch vóór het ,,eert den Koning" staat „vreest God". Dat ons juist hier de vreeze 

Gods wordt ingescherpt, toont, dat de den Koning te bewijzen eer op een gebied 

ligt, waar den mensch gevaar dreigt. Soli Deo gloria. 



 


