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32.  VOLKSEENHEID EN HAAR GRONDSLAG.*) 

Jhr. Mr. G. W. van der Does. De inhoud 

van onze nationale gedachte.  Den  

Haag  Leopold. 

Het behoort tot de weinige verheugende dingen van dezen tijd dat de 
nationale eenheid sterker dan in jaren wordt gevoeld. Het is noodig, dat zij ook 

beter wordt begrepen. Van der Does heeft daartoe een poging gedaan. Hij stelt 
ons den man voor oogen in wien die eenheid is belichaamd: Willem van Oranje; 

hij wil haar in een formule samenvatten: ,,De Nederlandsche natie als instrument 

Gods". Onvoorwaardelijk erken ik den een en het ander — toch heb ik ten 

aanzien der wijze, waarop zij hier zijn bezien, mijne twijfelingen en 

bedenkingen. 
De historische zijde laat ik rusten. Alleen dit: Voor mij is dit Willem-beeld 

nog te liberaal, heeft het te veel van een zoo veelzijdig mogelijk waardeeren, is 
daarbij den Roomschen te groote concessie gedaan. Onze opstand tegen Spanje 
was zeker niet alleen maar hij was toch ook, ja hij was vanuit het heden gezien 
in de eerste plaats, geloofsstrijd. Die beteekenis komt in deze beschouwing van 
Willem niet tot haar recht. 

En toch moeten wij, ook al erkennen wij, dat in de traditioneele voorstelling 
der 19e eeuwsche schoolboekjes veel onwaarachtigs was geslopen, al weten wij 
dat de Calvinisten in den opstand slechts een niet groote minderheid van het volk 
uitmaakten, deze zijde der zaak ook tegen de Roomschen onvoorwaardelijk 
handhaven. Dezer dagen las ik de uitspraak van een Roomsch-Katholiek 
schrijver, dat de fout in onze geschiedenis aan het eind der 16e eeuw de vorming 
van de Republiek der zeven Provinciën onder Hollands leiding was geweest. Dat 
kunnen wij niet toegeven. Neen dat was géén fout. Zonder dat was menschelijker 
wijze gesproken de bestaansmogelijkheid van den protestantschen eere-dienst 
verloren geweest. Tot dien prijs hadden wij niet, de Roomschen wel de eenheid 
van alle Nederlanden gekocht willen zien. Daar blijft een verschil in 
geschiedenis-waardeering. ook in geschiedenis-beschouwing. 

Ik vermeld dit. omdat ik dit ook voor den kijk op het heden van belang acht. 
Wij beleven weer onze volkseenheid, wij zoeken haar ook. Begrijpelijk is 
daarbij, dat de vroeger achtergestelde provinciën tegen Holland zeggen: alle 
samen Nederlandsch, goed, niet Hollandsch; begrijpelijk ook, dat de Roomsch 
Katholieken dat 
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Nederland nooit als een protestantsch volk kunnen zien. Daarbij moeten wij, als 
wij de feiten geen geweld willen aandoen, ons neerleggen. Maar nu moet het niet 
zoo worden, dat het Protestantisme op zijn beurt niet meer zou zijn dan een 
hoogstens geduld element, dat er eigenlijk niet had moeten zijn. omdat het de 
eenheid brak. De Roomsch Katholieken willen zich zelf blijven in de eenheid, 
willen niet de minderen zijn: dat is hun recht, maar ons recht is ook ons zelf te 
zijn en te blijven. 

Gaan wij in de richting van van der Does, dan is het gevaar groot, dat wij in 
een schijn-eenheid het eigenlijke verliezen. Juist als in de provinciale verschillen 
een eenheid moet worden gezocht, moet ook ten aanzien der levensbeschouwing 
het recht worden ge-vindiceerd volledig, zonder eenige concessie, bij het eigene 
te volharden. 

Van der Does ziet een mogelijke eenheid van grondslag in erkenning van 
Gods leiding in de geschiedenis, in het besef van het Nederlandsche volk als een 
instrument Gods. Dat kunnen ook Roomsch Katholieken onderschrijven, zegt hij 
en zelfs een breede schaar buiten het positief Christendom, mits niet principieel 
atheïst. 

Nu is dit laatste al twijfelachtig. Er wordt zoo toch wel een deel van het 
Nederlandsche volk buiten de deur gezet, dat wij niet gaarne zouden missen. 
Voor hen is dit een woord zonder zin. Maar wat mij voor het oogenblik meer 
belang inboezemt, is dat zoo het woord ,,leiding" een tamme, min of meer 
neutrale beteekenis kr i jg t ,  die de kern er uit licht. Het is — ik ben met van der 
Does eens — van eminent belang, dat wij pogen iets van God's verborgen 
bedoelingen in de geschiedenis te verstaan, dat wij al t i jd  weer vragen om Zijn 
leiding in het gebeuren van onzen tijd. Maar het heeft alleen zin dit gezamenlijk 
te doen, indien wij onder ..leiding" zoo ongeveer hetzelfde verstaan. 

Christenen kunnen niet anders dan bidden, dat zij ook in hun politiek 
handelen geleid mogen worden; die leiding klaarlijk zien en anderen aantoonen 
vermogen zij niet. Wij kunnen in de Schrift zoeken om Gods woord in dezen te 
leeren kennen, wij kunnen vanuit dat licht richtsnoeren pogen te vinden, die 
historie en maatschappelijk leven aan de hand doen, maar wij zijn ons bewust, 
dat niet wij met beslistheid kunnen zeggen dat het een wel en het andere niet van 
twee gegeven mogelijkheden van God gewild is — althans het anderen niet 
kunnen bewijzen. Wordt leiding niet een leeg woord, wanneer wij daarin het 
gemeenschappelijke met anderen zien? 

En de andere formuleering. die van der Does van zijn gedachten geeft: het 
Nederlandsche volk als instrument Gods heeft even groote gevaren. Wederom, 
ik onderschrijf dit volkomen. Maar als wij deze gedachten ook maar een 
oogenblik losmaken van haar Christelijken geloofsgrondslag, wordt zij dan niet 
allerbedenke-l i jkst    houvast  voor  hoera-patriotisme?   Is  de  gedachte  niet  
enkel 
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waar als wij toegeven — wat God ons besparen moge — dat Hij dat instrument 
ook kan verwerpen? Het kan in Gods leiding liggen, dat volken ondergaan. Een 
der vele blasphemieen van het huidige Duitsche regiem is, dat het van het 
„eeuwige" Duitschland spreekt. Dan wordt vaderland een afgod, het instrument 
gezet op de plaats, die den Schepper toekomt. Moeten wij dus niet deze termen 
bewaren voor ons Christelijk spraakgebruik? En zelfs daar ligt het gevaar voor 
de deur, hoe licht meenen wij niet een, maar het instrument te zijn, het 
uitverkoren volk. En waarop zou deze aanmatiging  steunen? 

Van der Does' werkje zie ik als nog te veel gebonden aan de gedachte dat 
eenheid wordt gevonden door den grootsten gemeenen deeler in zekere 
beschouwingen bloot te leggen, dus door abstraheering. Met deze abstractie 
komen wij niet verder, integendeel, zij leidt ons op den verkeerden weg. 

Wil dit nu zeggen, dat wij niet moeten pogen met de Roomsch Katholieken 
tot verstandhouding te komen in vragen van nationaliteitsbesef? Geenszins. Met 
den schrijver van het hier besproken boekje acht ik die allernoodzakelijkst. Wij 
raken de eenheid, die wij voelen, maar waarnaar wij tegelijk streven, dadelijk 
weer kwijt, als we niet pogen ze ook te verstaan. Doch dat kan alleen door twee 
dingen. Vooreerst door afkeer van wat wij niet willen. Samen strijden brengt 
nauwer bijeen dan discussie en in de gedachten-wisseling is de afsnijding van 
het voor beiden verwerpelijke van meer nut voor de eenheid dan het voorbarig 
overeenstemmen in algemeenheid. Van der Does heeft dit ook wel begrepen, als 
hij in zijn laatste hoofdstuk een Fransche en Duitsche bedreiging van ons 
nationaal karakter afwijst. Franschen en Duitschen invloed hebben wij 
ondergaan en zullen wij blijven ondergaan. Geestelijk is autarkie even 
onmogelijk als economisch. Voor een volk als het onze, bij de grootte en ligging 
van ons land, geldt dit nog meer dan voor eenig ander. Ons land is op dien 
invloed door zijn l igging aangewezen, ik mag er dan den Engelschen wel met 
nadruk aan toevoegen. Maar het gevaar is, dat die invloed tot overheersching 
wordt. Wij hebben van de tweede helft der 17e eeuw af al gepoogd het eigene 
aan de Franschen ten geschenke te geven. Het is ons niet gelukt. Mogen wij er 
niet leiding in zien? Met de Fransche revolutie werd dit proces acuut, het kreeg 
eerst in 1813 een — nog niet heel sterk — tegenwicht en moet nog altijd 
worden onderdrukt. In de 19e eeuw was de invloed van den Duitschen geest al 
groeiende. Daar ligt thans het groote gevaar. Onze wetenschap, onze techniek, 
ons maatschappelijk en politiek leven moest sinds 1870 onder Duitschen invloed 
komen. Wij hebben hier, als tegenover den Franschen, een plicht van 
dankbaarheid, doch staan wij nu niet voor de kans ons weder te willen 
vergooien, nu naar 't Oosten? Onze sociaal-democratie was geheel Duitsch 
georiënteerd;   is  het   niet  beangstigend  dat  de   nieuwe  stroomingen,   die 
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mede aan de bestrijding van deze richting haar reden van bestaan ontleenen, nog 
veel Duitscher zijn dan zij? Ik houd het voor een der bedenkelijkste dingen in 
den toestand van ons volk. dat de beweging die ons tot nationalisme oproept, niet 
nationaal, niet Nederlandsch, maar in wezen en vormen door en door Duitsch is. 
Daartegen moeten wij pal staan. Het Nederlandsche te zoeken in alle volkslagen, 
in alle deelen van ons volk, het is dure plicht. Dit gezamenlijk handhaven kan 
ons binden. 

Voor ons is een dergelijk werk alleen mogelijk uit ons Christelijk besef, gelijk 
het door de Christelijke Kerk der eeuwen en niet in de laatste plaats door de 
Reformatie is gevormd. Meenen anderen het op andere wijze te kunnen dat is 
hun zaak. Geheel verstaan doen wij het niet, omdat zij immers den grondslag 
missen, die wij noodzakelijk achten. Maar we kunnen samen spreken, ieder van 
eigen standpunt. We kunnen dat echter alleen als we geheel ons zelf zijn. Het is 
nu wel gebleken, dat het liberalisme gefaald heeft toen het meende, dat wie zelf 
geen kleur heeft, de anderen van verschillende kleur het beste begrijpt. 

Integendeel: Roomsch-Katholiek en Protestant zijn elkaar nader — ook in 
begrijpen — dan een van beide aan de neutraliteit van het agnosticisme. Juist als 
zij elkaar bestrijden,  zijn zij misschien het naast. 

Het gaat in de zaak der volkseenheid als elders: verdoezeling van grenzen 
dient nergens toe, het zoeken van gemeenschap in abstracties, die alle gemeen 
zijn, is een uitdrijven van de ware gemeenschap. De eenheid aanvaarden, waar 
zij als feit wordt beleefd en die beleving bezien en versterken uit onze eigen 
Christelijke overtuiging dat is voor ons de eenig mogelijke weg. 

Ik zou dit ook zoo kunnen zeggen: van der Does zoekt een eenheid in een 
Christendom boven geloofsverdeeldheid, zelfs in een theïstische religiositeit van 
vage algemeenheid — ik meen, dat de eenheid door ons alleen kan worden 
begrepen, indien wij op eigen erf trachten te verstaan, waarin zij  is gelegen. 



 


