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40.   OORLOG.*) 

Zoo is dan de oorlog weder losgebroken over Europa. 
Het oudere geslacht beleeft ten tweeden male den schok, dien we ondergaan, 

als het onherroepelijk voor ons staat na dreiging en onzekerheid, spanning en 
ontspanning: het is oorlog. 

De herinnernig, hoe het was voor vijf en twintig jaar, lokt tot vergelijking. Ik 
wil niet pogen de gevoelens van toen en van nu volledig te beschrijven, ik stip 
slechts enkele dingen uit de herinnering aan, die mij voor onzen kijk op wat thans 
gebeurt, essentieel schijnen. 

In 1914 was er een verbijstering. Men wist wel van oorlog in het verleden en 
in verre landen, op de Balkan, tusschen Rusland en Japan, men wist ook wel, dat 
de groote mogendheden zich er op voorbereidden, maar in zijn hart hield men 
den oorlog in Europa tusschen „beschaafde" landen voor niet meer mogelijk. 
Daar was zooveel, dat hem scheen uit te sluiten: het internationale leven, de 
cosmopolitische geest, de groeiende macht van arbeidersklasse en sociaal-
democratie, die den klassestrijd hadden gesteld op de plaats van den strijd der 
nationaliteiten, de overtuiging, dat cultuur èn Christendom voortaan de middelen 
van geweld zouden buitensluiten. En nu stond hij in eens voor ons: wreed, 
afschuwelijk, zich dadelijk toonend in al zijn beestachtigheid (België). Had dat 
niet kunnen worden voorkomen? Had niet de arbeidersbeweging, vroeg de 
socialist, had niet de Kerk, zei de Christen, dit kunnen en moeten afwenden? 
Waar waren zij, toen de brandstof van alle kanten ging broeien, hadden zij niet 
kunnen blusschen, hadden zij niet kunnen verzoenen? 

Wij kunnen nog wat dieper graven. Wat wij ons in 1914 niet dadelijk bewust 
waren, maar wat langzamerhand tot ons doordrong: de oorlog van 1914 ontnam 
ons de veiligheid, de zekerheid van het leven. Achteraf beschouwd was die 
zekerheid er niet — maar zij scheen er te zijn. Wij wisten van bewegingen 
binnenslands, van maatschappelijke botsing — in ons hart vertrouwden we op 
een geleidelijke ontwikkeling, op de veiligheid van ons leven in deze 
maatschappij. Daarvan waren we zoo doordrongen, dat wij er naar teruggrepen in 
1918. Als het vrede werd, dan zou het stellig niet meer zoo zijn als vóór 1914, er 
wàs iets gebroken, wie eenig inzicht had, wist, dat wij de klok niet kunnen 
terugzetten, maar: als het vrede werd, zouden we eerst recht gaan bouwen aan 
een nieuwe maatschappij, waarnaar we reeds op weg waren vóór 1914: In beter 
begrijpen zouden klassen en standen, zouden de onderscheiden volken, als eerst 
maar de ergste schrijning van de oorlogswoede voorbij 

*)   Woord en Wereld. 1939, blz. 325. 
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was, gaan werken om een samenleving te maken, waarin het goed leven zou zijn, 
rustig en veilig. 

Wij menschen begeeren dat immers altijd. Wij hebben het gewone leven, van 
huwelijk en geboorte, van arbeid en feest, van schoonheid en vreedzamen strijd 
zoo lief — we kunnen de scheuren niet dulden, die de oorlog door dit alles rijt. 
Wij weren hem — en als hij niet vlak voor ons staat, zien we hem niet. Het 
maakt zoo moedeloos, dat wij hem weer in de oogen moeten zien. 

Die begeerte blijft en ze is goed. Wij hopen ook nu weer, als wij pogen over 
den oorlog heen in de toekomst te zien, maar wij weten toch heel zeker, dat wij 
een samenwerking, waarin veiligheid en zekerheid is, waarlijk rust en vrede, niet 
willekeurig kunnen vormen, dat het niet in onze macht ligt, dat een blijvende 
veiligheid op menschelijk inzicht en menschelijken goeden wil gegrondvest, niet 
mogelijk is, dat hooger dan menschelijke macht gaat door de geschiedenis. 

Dat hebben we in 1914 weder geleerd. 
Hoe anders dan toen was het in de afgeloopen maanden, in Augustus en 

September 1939. Deze oorlogs-uitbraak was de bevrijding van een spanning. Hij 
was dat in de oorlogvoerende landen, hij was dat ook bij ons. Een neutraal land, 
dat ligt als het onze, leeft flauwer na, wat de oorlogslanden ondergaan. De 
dreiging was nu al jaren over Europa, zij greep nu dit, dan dat aan — zou zij 
losbarsten? Geheele en gedeeltelijke mobilisatie hadden aller-wege plaats 
gevonden. In koortsachtig tempo ging de bewapening verder. Het moest 
duidelijk worden. We wilden weten, waar we aan toe waren. We vreesden met 
groote vrees — maar toch, was het niet beter, dat het onweer loskwam, dan dat 
het al maar bleef dreigen? 

Wij hadden niet als in 1914 het gevoel van de ontneming van den vrede. 
Toen was er de schijn, nu was zelfs die er niet. Wij wisten, dat wij niet in 

vrede leefden, hoogstens in wapenstilstand. Die kan niet duren, het moet óf 
oorlog zijn of waarlijk vrede. Toen het oorlog werd, voelden wij alle huivering 
voor de ellende, alle angst voor wie ons lief zijn, in de onzekerheid van de plaats 
van ons eigen land, het werd koud in ons en in de stralende nazomerdagen 
konden we de schoonheid niet vinden, die we zagen, dat zij tentoonspreidden — 
maar er was geen onrust, niet de golvende emotie van Augustus 1914. We zagen 
spoedig de dingen koel aan en deden in goede samenwerking, wat ons te doen 
stond. 

Wij hebben geleerd, dat niet oorlog voeren nog geen vrede is. 
Er is veel gradatie in het begrip vrede. 
Jezus zegt: Mijnen vrede laat ik U. Hier duidt het woord iets aan dat wij niet 

kunnen bevatten, het drukt iets zóó heerlijks uit, dat geen menschenwoorden het 
kunnen benaderen; die vrede gaat immers alle verstand te boven. (Phil. IV vs. 7). 
Er is de vrede onder 
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de menschen, waarin God welbehagen heeft, de vervulling der liefde en er is 
eindelijk de vrede van het volkenrecht, het niet als vijand tegenover elkaar staan. 
Die menschelijke vrede kan een afschaduwing zijn van den goddelijke — zelfs 
over den vrede van het recht kan een lichtstreep daarvan vallen. Doch die vrede 
is niet de vrede van het Evangelie, hij is altijd gebrekkig. Dat neemt niet weg, dat 
hij een goed is van hooge waarde, dat zoolang wij leven in deze bedeeling de 
mensch met inspanning van al zijn krachten naar dien vrede moet streven, er 
voor moet arbeiden, waar hij maar kan en zoolang hij het kan. 

Ik stel dit met nadruk voorop, nu ik er onmiddellijk aan moet toevoegen: die 
waarde is niet absoluut. Het is de fout van het pacifisme, van een Vereeniging 
als Kerk en Vrede, dat zij die waarde verabsoluteert. En dat mogen we niet doen 
met eenig goed, dat ons geschonken is, niet met wetenschap en kunst, niet met 
staat en volk, ook niet met den vrede. Kerk en Vrede doet alsof het niet oorlog 
voeren, de vrede in den dagelijkschen zin, Gods vrede is. Zij vergeet, dat er ook 
is de gerechtigheid en dat de gerechtigheid kan dwingen den vrede te verbreken. 

Ik weet wel — ook de gerechtigheid der menschen is niet Gods gerechtigheid. 
Gelijk bij den vrede kunnen wij ook hier gradaties aanwijzen. In het menschelijk 
recht zit altijd onrecht en allerminst zou ik durven beweren, dat wij terwille van 
ons rechtsinzicht ten allen tijde den vrede mogen verbreken. Maar het kàn 
zoover komen. Het kàn zijn, dat wij, tegelijk indachtig aan Gods gebod van ge-
rechtigheid en aan zijn bevel van vrede, de gerechtigheid zwaarder moeten doen 
wegen, den vrede moeten offeren. 

Oorlog voeren is zonde — het kàn grooter zonde zijn hem niet te voeren en 
zoo, door gewillig plaats te maken voor het onrecht, aan het onrecht mee te 
werken. Weerstand kan evenzeer geboden zijn als weerloosheid. Hoeden wij 
voor een geheel onchristelijk ca-suistiek, wanneer de een, wanneer de ander 
verkozen moet worden, ook voor de gedachte, dat alleen weerloosheid 
Christelijk zou zijn. We mogen van de Bergrede niet een moraal maken. 

Ook wat ons aan vrede restte voor den 3en September had zijn waarde, de 
vraag is of het niettemin mocht worden prijs gegeven. Het is mijn overtuiging, 
dat Engeland en Frankrijk dat mochten, neen moesten doen. 

Daarover zoo straks meer. Ik moet er eerst nog op wijzen, dat wie zoo 
oordeelt, ook onze neutraliteit anders ziet dan in  1914. 

Als nu was zij ook toen door de feiten opgelegd. Zij was echter toen ook 
geestelijk de aangewezen houding van ons land, de uitdrukking van zijn 
objectiviteit tegenover het wereldgebeuren. Naar binnen was er wel verschil, 
men was pro-geallieerd of pro-Duitsch — naar buiten waren we toeschouwer, 
die geen oordeel over gelijk of ongelijk — schuld of niet schuld wilden of 
konden uitspreken. 

Dit is nu anders. Politiek en volkenrechtelijk is onze neutraliteit 
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als die van 1914. Wij moeten anderen en ons zelf telkens weer in-scherpen, dat 
wij neutraal zijn. Wij zijn buiten den oorlog en willen er buiten blijven. Met 
hetzelfde gezicht zien wij naar West en naar Oost. Neutraliteit, die ook maar het 
minste aan een van beide zijden toegeeft, is geen neutraliteit meer. Zij kan niets 
over haar kant laten gaan. Zij mag geen oogenblik aan sympathie en antipathie 
gehoor geven. De volstrekte gelijkheid van beide partijen is haar fundament. Om 
die te handhaven heeft zij behoefte aan zooveel mogelijk sluitende, scherp en 
strak geformuleerde regels. Billijkheidsoverwegingen kan zij niet laten gelden 
— zij weet niet, waarheen zij dan zou worden gevoerd. 

Ons land zal zich daaraan moeten houden met de koelheid en zakelijkheid, die 
in zulk een positie noodzakelijk is. Het zal dat onder deze  Regeering 
ongetwijfeld  doen. 

Zoo gezien is er geen verschil met 1914. Maar de geestelijke achtergrond is 
een andere. Wij mogen dien niet laten verdoezelen. Toen deden wij geen keus, 
omdat in het verwarrend complex van feiten niet was uit te maken, waar het 
gelijk, waar het ongelijk was, en omdat al zou dit anders zijn geweest, het ons 
niet raakte. Wij hadden individueel onze meeningen over schuld en niet schuld, 
als volk stonden we er buiten. De oorlog ging ons niet aan, de neutraliteit was 
niet alleen door de feiten opgelegd, politiek geëischt, zij was ook  de  
uitdrukking  van ons  volks-voelen. 

Nu is dit anders. Deze oorlog gaat om iets anders. Zelden is een oorlog zoo 
duidelijk geweest niet om macht of voordeel, maar om afwering van een ideëel 
gevaar. Het gaat niet om Dantzig of Polen, het gaat om den afweer van het 
régime van geweld. Het is de tegenstelling van de eeuwige revolutie, die alleen 
maar macht om de macht wil tegen de gebondenheid aan recht. Het gaat om 
geestelijke vrijheid, om gerechtigheid. 

Laat men niet zeggen, dat Engeland in het verleden evenzeer geweld heeft 
gepleegd, naar macht heeft gegrepen uit eigen belang. Wij weten het allen — wij 
Nederlanders behoeven slechts de herinnering aan den Boerenoorlog op te 
roepen om het te beamen — maar het doet er niet toe. Laat men ook niet komen 
met verwijten aan Polen over zijn binnenlandsch bestuur of over zijn optreden 
naar buiten. Die verwijten zijn maar al te gegrond, nog in September 1938 heeft 
Polen bij den ondergang van Tsjecho-Slowakije een stuk meegeroofd van den 
buit, maar wederom: het doet er niet toe. Het gaat niet om sympathie of 
medelijden met Polen — Polen was toevallig het punt, waar het stelsel, dat door 
dreiging met geweld bezig was zijn wil aan de wereld op te leggen, een halt 
toegeroepen werd. Laat men ook niet zeggen, dat Versailles een even hard als 
kortzichtig dictaat was. Toegegeven, toegegeven ook dat de politiek van 1919 
maar al te aarzelend is geweest in correctie daarvan. Wie psychologisch te werk 
gaat, vindt hier zeker een stuk van de verklaring van de wereldgebeurtenissen.  
Doch wie oordeelt, of deze 
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oorlog gerechtvaardigd is, heeft met al deze dingen niet te maken. Hij vraagt niet, 
hoe deze toestand geworden is, hij vraagt alleen, wat nu, gegeven de toestand als 
hij was, had mogen en moeten gebeuren. En dan was de verklaring niet verder te 
wijken voor het dreigen met geweld, ook al kostte het den oorlog, 
gerechtvaardigd. Een wil, die met volledige ontkenning van alle levenswaarden, 
ook — maar daarover zoo straks — van de Christelijke vrijheid, zich dreigt op te 
leggen, moet weerstand worden geboden. Het past geheel hierbij, dat 
Duitschland en Rusland elkaar vinden. In diepste wezen — wij hebben het meer 
betoogd — is tusschen beide regime's geen verschil. Wie dit ontkent, ziet niet, 
dat niet het economische, maar het geestelijke naar de diepte voert. Het diepste is 
immers de volledige, maar dan ook volledige ontkenning van vrijheid en van 
recht. Dat zij niettemin tegenstanders waren en allicht weer zullen zijn, is 
verklaarbaar. Juist bij gelijkheid in den grond, wordt onderscheid in hetgeen aan 
de oppervlakte ligt, moeilijk verdragen. Bovendien wie zijn leven op den haat 
bouwt — het mag de vijand van het volk of de vijand van de klasse zijn, die 
gehaat wordt — komt haast noodzakelijk ook tot den haat van den medestander. 
Men vraagt wellicht: als gij de zaak zoo ziet, was het dan niet de taak van 
Nederland om niet neutraal te blijven, maar om partij te kiezen? Ik antwoord 
neen, dat is onze taak niet. De positie van den kleinen staat is een andere dan die 
van de groote mogendheid. Hierover nog een woord, het kan ook hen 
bevredigen, die op grond van het bovenstaande meenen, dat ik de zaak van 
Engeland te rooskleurig, te idealistisch zie. Rechtshandhaving is in deze wereld 
altijd een gebroken ding, er zit steeds eigen belang doorheen. Het is goed ook dit 
in het oog te houden tegenover valsch pathos, maar het mag allerminst tot de 
conclusie leiden, dat het alleen maar eigen belang is, dat tot die handhaving 
brengt. Dat is het alleen, als we als velen tegenwoordig meenen, dat enkel eigen 
belang de handelingen der menschen bepaalt. Dat is echter even onjuist, als de 
ontkenning van het egoïste moment in de handelingen der menschen. Wie eigen 
recht handhaaft, handhaaft recht, maar het is zijn eigen. De groote mogendheid, 
die het recht van een ander handhaaft, doet dat, omdat die rechts-aantasting ook 
haar zelf bedreigt. Ook tegen die dreiging kan zij zich verzetten. Voor den 
kleinen Staat is het verzet alleen mogelijk, als het onrecht niet meer dreigt, maar 
werkelijkheid is geworden. De oorlog kan uit zijn aard geen offer zijn, daarvoor 
is hi£ te ellendig. Een kleine staat kan hem alleen voeren, als hij in zijn 
zelfstandigheid en vrijheid wordt aangerand. Oorlog is voor hem de mogelijkheid 
van ondergang, alleen geoorloofd om te pogen den zekeren ondergang te 
voorkomen of om aan dien ondergang niet mede schuldig te staan. Slechts in 
eigen nood is hij toelaatbaar. Wij zelf hebben niets ondervonden, wat hem zou 
rechtvaardigen. Niet alleen behoeven wij niet te strijden, wij mogen het niet 
doen. Onze neutrali- 
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teit is geboden. Zij is niet een uitvlucht, maar zij is noodzakelijk. En nog eens: 
alleen stipte neutraliteit is neutraal. Wat niet wegneemt, dat onze vreugde over 
het feit, dat wij niet in den oorlog zijn betrokken, niet is zonder de tempering 
van een gevoel van schaamte. 

Ik heb tot hiertoe alleen een oordeel over den toestand gegeven vanuit 
staatkundig standpunt. Ik vertrouw, dat het oordeel een Christelijk is. Het is 
echter als alle oordeel over maatschappelijke en staatkundige verhoudingen een 
voorloopig, dat zijn toetsing moet vinden in onderzoek, hoe de Kerk tegenover 
dit alles staat. 

Laten wij haar binnengaan. Binnen de Kerk kan geen oorlog zijn. Als wij van 
oorlog spreken, zijn wij altijd in de wereld. Wereld genomen in den zin van de 
tegenstellingen van het Koninkrijk Gods. Wij mogen niet van de wereld zijn, in 
de wereld blijven wij, zoolang de verwachting niet is vervuld. 

Maar de Kerk kan den Staat verklaren, of de oorlog toelaatbaar is. Zij kan 
haar verbod doen hooren tegen ieder machtsstreven, ieder frivool naar de 
wapens grijpen. Zij kan ook zeggen, dat de Staat dezen oorlog voeren mag. Zoo 
ooit dan kan zij dat in Engeland en Frankrijk nu. Want het gaat om de vrijheid 
der evangelie-prediking. De oorlog raakt ook de Kerk. De machten, waartegen 
het verzet is gericht, zijn de duistere machten, die haar haten en vervolgen. Wat 
met de Belijdeniskerk in Duitschland is geschied, wat ook de Roomsch-
Katholieken hebben ondervonden — het leert ons, hoe de heerschende machten 
daarginds zich tegen de Kerk gedragen. En wij weten, dat dit voortgang heeft, 
dat het toeneemt en toenemen zal. Het verbond met Rusland is ook in dit opzicht 
teekenend. Gaat deze vriendschap verder, dan zal zeker de vervolging ook in 
Duitschland nog scherper worden doorgezet, de vijandschap meer openlijk en 
feller worden aangekondigd. Zoo ooit, dan kan nu worden gebeden: Sta op, o 
God, verdedig Uw rechtzaak (Ps. 7 4 : 2 2 ) .  O Heere, heb erbarmen met Uw 
volk, geef Uw erfdeel niet over tot smaad. Laat de heidenen niet spottend 
zeggen: waar is hun  God?   (Joël 2: 17). 

Alle nationalisme, alle patriotisme, alle zelfverheerlijking moet daarbij 
worden geweerd. Het kan nooit de taak der Kerk zijn den Staat of het volk te 
roemen. Alle roem is uitgesloten, ook die van de overwinning, mocht die 
gegeven worden. 

Daarvoor is de oorlog te wreed. En de Kerk is zich bewust, dat het mede haar 
schuld is, dat het tot oorlog is gekomen. Niet — men versta mij wel — dat nu de 
oorlog is uitgebroken. Dat kon zij niet weerhouden en zij mocht het niet in de 
landen, waar nog op haar woord wordt gelet. 

Maar dat het zoover is gekomen, dat weder oorlog wordt gevoerd, toont hoe 
diep de wereld ligt in de zonde. De Kerk mag zich herinneren, dat dit wellicht 
anders zou zijn geweest, als zij haar  plicht  beter  had  begrepen,  sterker  Gods  
Woord  had  ver- 
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kondigd, krachtiger gedrongen had tot luisteren. Als zij een getuigenis gegeven 
had van liefde, zoo warm, zoo levend, dat de velen, die nu verre staan, zich 
hadden gebogen. En zoo is het toch weer niet de schuld van één man, van één 
volk, maar de ongehoorzaamheid van allen, van de Christenen vooral, dat het tot 
deze ramp is gekomen. 

De Kerk mag de wreedheid van den oorlog geen oogenblik vergeten. Zij moet 
dagelijks weer bidden: God, geef ons vrede, een rechtvaardigen vrede. Bevrijd 
ons van de ellende, niet slechts van die, welke wij ondergaan, vooral van die 
welke wij anderen toebrengen. 

Wij weten, dat, als dit mag, het alleen mag om het nog ergere te voorkomen. 
Voor God staan we dan nooit anders dan met de bede: Heer, ik kan niet zien, dat 
ik anders zou moeten — vergeef mij mijn zonden. 

Niet alleen de wreedheid van den oorlog maakt hem onduldbaar voor de 
Kerk. Ook de geest, dien hij wekt. Oorlog breekt de ge-gemeenschap der 
menschen. Er behoeft geen haat te zijn — er is stellig geen liefde. De oorlog is 
het beroep op de massa. En de massa is tegengesteld aan de gemeenschap. Het is 
op de massa, dat bolsjewisme en nationaal-socialisme steunen — de massa, die 
alleen maar werktuig is van de leiders, die door sensatie wordt bewogen, is 
afgestompt in persoonlijk voelen en nadenken. Wie oorlog voert, kweekt in ieder 
land het massa-instinct, een massainstinct,  dat zonder twijfel anti-kerkelijk is. 

Ik wilde aan het slot deze dingen nog eens zeggen. Elke oorlogsgeest moet 
ieder, die Christen wil zijn, vreemd zijn. Toch neem ik niets terug van wat ik 
boven zeide. Ter wille der gerechtigheid kan het noodzakelijk zijn naar dit 
middel te grijpen. 

Als we dit alles bedenken, wordt het stil in ons. Dan wordt het ons klaar, dat 
de Kerk in den oorlog meer dan ooit de taak heeft van het gebed. Dat alleen het 
gebed uitkomst geeft in onzen inner-lijken tweestrijd. Het gebed ook voor den 
vijand. Het gebed om vergeving van zonden. Het gebed: Uw Koninkrijk kome. 
Is het niet zóó, dat wij juist door den oorlog ons bewust worden, dat wij in dit 
gebed zoo slap en zoo half waren? We wilden ondanks alles toch de wereld 
vasthouden, ze is ons zoo lief, ónze wereld, waarin arbeid en strijd, vreugde en 
leed ons deel is. Wij zeggen wel: Uw Koninkrijk kome — maar altijd weer is het 
een door ons zelf gemaakt koninkrijk, een autoritair of een democratisch, een op 
verstandelijk inzicht of op moreele gezindheid gebouwd koninkrijk, ons 
koninkrijk, dat wij begeeren. En het is alleen Gods Koninkrijk, waarin de oorlog 
niet meer zijn zal. Een werkelijk bidden om de komst van Gods Koninkrijk — 
dat is bovenal wat de Kerk thans te doen heeft. Een bidden, dat een overgave is 
in Zijn hand. 

En we worden Markus  13 indachtig. 
Ik haal er drie dingen uit aan: vs. 7. En wanneer gij zult hooren 
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van oorlogen en geruchten van oorlogen, zoo wordt niet verschrikt, want dit 
moet geschieden, nog is het einde niet. Vs. 26. En alsdan zullen zij den Zoon des 
menschen zien, komende in de wolken met groote kracht en heerlijkheid. Vs. 
31—33. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijne woorden zullen 
geenszins voorbijgaan. Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de 
engelen, die in de hemelen zijn, noch de Zoon, dan de Vader. Ziet toe, waakt en 
bidt, want gij weet niet, wanneer de tijd is. Vs. 37. En hetgeen ik U zeg, dat zeg 
ik allen: Waakt. 

28 September 1939. 



 


