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30.   DE ROEP OM GEZAG. *) 

Weer klinkt de roep om gezag. Weer zoekt men naar den man, die men 
volgen, gehoorzamen wil — niet om wàt hij zegt, maar alleen omdat hij het zegt. 
Weer vraagt de mensch die altijd dobbert tusschen het eenig richtsnoer van eigen 
innerlijk en de onvoorwaardelijke onderwerping aan wat hem vreemd is, maar 
onweerstaanbaar, naar het gezag dat zich oplegt. 

Wie in eigen leven de stem gehoord heeft die tot volgen dwingt, moet zich 
daarover verheugen. Wie zich onvoorwaardelijk overgegeven heeft aan de Eene 
stem, die waarlijk gehoorzaamheid kan eischen moet zich verblijden als de waan 
wordt verbroken, dat de mensch in zich zelven zou hebben de maatstaf voor wat 
moet en wat niet moet. Hij weet ook, dat, al is er slechts één gezag, dat volstrekt 
is, zonder eenige beperking, dat geen afwijking duldt, hoe gering ook, ter rechter 
of ter linker, toch de erkenning van dat gezag de verbreking van de autonomie 
met zich brengt, dat ook ander gezag telkens weer moet worden aanvaard, zij het 
beperkt tot zeker gebied, gebonden aan bepaalde voorwaarden en wat maar meer 
relativeert, toch gezag, dat bindt omdat het gezag is, niet om den inhoud van zijn 
voorschriften. 

Intusschen ook degeen die zoo oordeelt, kan zich niet onvermengd verheugen 
over den roep om gezag van onzen tijd. Hij hoort er valsche tonen in. Daar is 
vooreerst gevaar van verabsoluteering van een bepaald gezag, het staatsgezag. 
De modestroomingen van dezen tijd leiden weder naar de verafgoding van den 
Staat. Daar is daarnaast de verwarring van gezag en macht, waardoor wij telkens 
weder worden getroffen in onzen tijd. Het is daarover dat ik enkele opmerkingen 
wil maken. 

Het gezag legt zich zelven op. Het wordt aanvaard. Zeg niet dat het daarmee 
herleid is tot den wil van dengene die zich onderwerpt. Als gezag tegenover ons 
staat kunnen wij niet anders; gezag is altijd persoonlijk, het is een betrekking 
van persoon tot persoon, waarbij de een de meerdere is van den ander, waarbij 
hem iets gezegd wordt, hij heeft te hooren en te gehoorzamen. Dat hij zich 
onderwerpt beteekent niet anders dan dat er werkelijk gezag is. Van willekeur 
aan de zijde van dengeen die gehoorzaamt is geen sprake. Doch evenmin van 
dwang van den anderen kant. Zoodra de dwang, het gebruik van een bepaald 
middel om den ander te doen gehoorzamen, in het spel komt hebben wij niet 
meer met gezag te doen, maar met macht. 

Er bestaat een gezag dat door beschikking over machtsmiddelen wordt 
gekenmerkt, dat is het staatsgezag. Dit heeft de macht zich 
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te verwerkelijken, ook daar waar het niet meer wordt aanvaard. 
Het moét die macht hebben, is niet denkbaar zonder die macht, omdat de 

mensch altijd weer tegen dit staatsgezag in opstand komt. Doch zoodra het 
staatsgezag het machtsmiddel gebruikt en gebruiken moet, heeft het zijn gezag 
verloren: niet gehandhaafd maar hersteld wordt het, als het met machtsmiddelen 
tot onderwerping dwingt. Het staatsgezag heeft altijd weer macht noodig doch 
het is zijn zwakheid dat het die noodig heeft. 

Veel van wat zich thans als gezagserkenning en -vereering aandient is 
machtsvergoding. In wezen is zulks een machtsvergoding ontkenning van gezag. 
De 18e eeuw bracht de verwerping van het gezag op grond van de suprematie 
van het ik. Ni Dieu ni maître. Gehoorzaamheid aan gezag is dan inderdaad niet 
anders dan een tijdelijke overdracht van eigen wil, de gezaghebbende is de 
ondergeschikte van dengeen die hem gehoorzaamt. Hij gehoorzaamt 
gemakshalve, omdat hij nu eenmaal niet alles zelf kan regelen, doch die 
gehoorzaamheid eindigt als het hem goeddunkt. De machtsvergoding van dezen 
tijd is even revolutionnair, zij ziet naar het middel, niet naar den gezagsdrager. 
Uiterlijk krachts-vertoon, heerschen en dwingen worden op zichzelf begeerlijke 
goederen. Zoodra men echter het middel, dat dienen moet, op zich zelf vereert is 
men al in opstand tegen het gezag, dat immers niet alleen boven dit middel staat, 
maar zichzelf vermindert doordat het dit moet gebruiken. 

Wij zien dit in het klein in een school: een leeraar moét straf kunnen 
opleggen, doch de juiste verhouding tusschen leeraar en leerling is deze, dat de 
leeraar gezag heeft en niet straft. In het groot geldt hetzelfde in den Staat: de 
politie, de straf, het leger, het zijn alle teekenen dat er aan de gezagsverhouding 
ontbreekt. Wij kunnen het optreden tegen muiterij als van ,.De Zeven Provin-
ciën" goedkeuren — wij moeten het m.i. goedkeuren — doch die er zich over 
verheugt en toejuicht vereert macht en niet gezag. Hij vergeet dat als het gezag 
waarom hij roept er geweest was, de strafoefening niet noodig was geweest. En 
wie een oproerige beweging begint tegen de Regeering, omdat deze het gezag 
niet voldoende zou handhaven, tast door zijn strijd voor het gezag dat gezag zelf 
aan. 

Wij kennen de machtsvergoding al lang. Zij is van alle tijden. Doch de laatste 
jaren zien wij inplaats van de vergoding van de macht van het geld, dat is van 
hen die er over beschikken, opkomen de vereering van de macht, die in 
physieken dwang zich realiseert, die daarom symbolen behoeft, waarin die 
uiterlijke macht wordt verbeeld (uniformen). En men buigt voor hem die over 
die macht beschikt of er althans den schijn van aanneemt. De leider omringt zich 
met zijn praetorianen en men komt — zelfs in ons land — tot een prijzen van de 
grofheid van het woord en het verlangen  naar de ruwe  daad. 
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Dwaasheid is ook de roep om den sterken man. Is er een man die waarlijk 
gezag doet gelden, dan is dat gezag er, doch het maken van een apparaat 
waardoor in abstracto gezag zou worden gediend heeft geen zin. Concreter 
gezegd: een fascistische partij te vormen is op zichzelf zinneloos, men kan allen 
fascistisch voor een bepaalden leider partij trekken. Doch laat ik mij met deze 
beschouwing niet in het direct-politieke begeven. Liever nog een woord ten 
slotte over de geesteshouding waarop het in dezen aankomt. 

Voor macht buigen wij uit vrees. We hebben in dezen tijd maar om ons heen 
te zien om te constateeren hoezeer de menschen uit vrees een macht aanvaarden, 
die zij innerlijk niet wenschen. En niemand oordeele hard over hen die zoo doen 
— zouden wij zelf anders handelen vooral als we aan ons gezin denken? Doch 
het is niet dan angst die hen leidt. De mensch van tegenwoordig is wel bijzonder 
bang. Wie gezag aanvaardt, heeft eerbied. Wij kunnen pogen ons open te stellen 
voor de erkenning van het gezag, doch verder dan dit komen wij uit ons zelven 
niet. Het is een gebeuren in gezagsdrager en gezag-onderworpene, dat tenslotte 
het bestaan van gezag bepaalt. De gezagsdrager is zich van zijn autoriteit bewust 
— toch is iedere zucht tot heerschen hem vreemd, de gezagsonderworpene volgt 
— toch rekent hij zich niet in angst gedwongen, integendeel hij voelt zich vrij. 
Wie macht heeft is altijd weer geneigd tot heerschen, wie zich aan macht 
overgeeft tot lage slaafschheid. Iedere macht — hoe noodzakelijk ook — draagt 
de kiem van verderf in zich. 

Slechts in God — den Almachtige — houdt de breuk op tusschen gezag en 
macht. In Hem zijn zij één. Doch de mensch, die om gezag roept, zij voorzichtig 
dat hij zich niet aan macht vergaapt. 



 


