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Nu ik als derde en laatste spreker aan de beurt ben, zij mij eerst een 
persoonlijk woord vergund. Anders dan mijn beide voorgangers heb ik tot heden 
buiten alle actieve politiek gestaan. Ik ben een man van wetenschap en ik vrees, 
dat Gij dit nog wel zult bemerken. Vergeef mij, indien ik U af en toe wat te theo-
retisch ben. Bezinning op ons Nederlanderschap heeft ook haar theoretischen 
kant, maar als de andere sprekers ben ook ik zoozeer doordrongen van het groote 
actueele belang van onze vraag, dat ik mij wel beschikbaar moest stellen, dat ik 
wel moet pogen, vooral dat belang voor U zoo eenvoudig mogelijk bloot te 
leggen. 

Het begrip Vaderland omvat zooveel, dat we in een kort uur er slechts enkele 
dingen van kunnen laten zien. Het is zoo sterk emotioneel, heeft zoo zeer 
gevoelsinhoud, dat wij allen weten, wat vaderland is zonder eenige nadere 
omschrijving. Het is tegelijk zoo veelzijdig, zoo omstreden ook, dat nadere 
aanduiding wat nu voor ieder onzer het eigenlijke kenmerk daarvan is, wel nood-
zakelijk is, als wij tot een heldere voorstelling wenschen te komen. 

Wij verlangen, dat Gij, wat vaderland is, zoo sterk mogelijk beleeft, U er 
innerlijk zoo krachtig mogelijk door bewogen gevoelt; wij verlangen 
tegelijkertijd, dat Gij U zoo helder mogelijk bewust wordt, wat nu in het geheel 
van voorstellingen en gevoelens aan vaderland verbonden, voor U het eigenlijke 
is. 

Slechts dan kan deze samenkomst U iets brengen, indien ieder getrokken 
wordt uit het isolement, waarin hij als individu hier kwam, zich verbonden 
gevoelt met zijn buurman, zijn naaste, slechts dan ook, indien hij niet wordt tot 
een, die passief dat samenkomen ondergaat, maar zich daarvan duidelijk bewust 
wordt. Ons samenzijn slaagt slechts, indien Gij al heengaande elkaar zoudt 
kunnen toeknikken: we zijn toch alle beiden Nederlanders, en indien U dit wat 
zégt. Gelukt dat niet, dan blijft Gij, mijne hoorders, óf individuen, die weer eens 
verschrompeld in koude op zich zelf aangewezen armer gaat dan Gij kwaamt, óf 
Gij wordt tot massa, die, hartstochtelijk in beweging, toch eigenlijk niet bewogen 
is, die een machine wordt in de handen van wie haar bespeelt, die bedwelming 
biedt, niet ontroering in begrijpen. In geen van beide gevallen wordt Ge tot 
gemeenschap en vaderland is gemeenschap. Het  is  de  vaderlandsche  
gemeenschap,   die  we  hier  zoeken,  die 

*) ,,Den Vaderlant ghetrouwe". H. D. Tjeenk Willink 6 Zoon N.V., Haarlem 1940. Een bundel 

onuitgesproken redevoeringen in het Concertgebouw van Dr. H. B. Wiardi Beekman, Prof. Mr. B. M. 

Tcldcrs en Prof. Mr. Paul Scholten, welke op een bijeenkomst te Amsterdam op H Sept. 1940 zouden 
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wij thans, zoo innig en zoo vurig als wij kunnen en mogen, moeten zoeken. 
Nederland — vaderland, het omvat zooveel zeide ik: gebondenheid aan dit 

stuk van den aardbodem, dit landschap, dit stadsbeeld, gemeenschappelijke 
afstamming en taal, historie en cultuur van het heden, staatsinrichting en 
maatschappij-vorm — dit alles gebonden aan gevoelens van verbondenheid naar 
binnen, afsluiting naar buiten, van aanhankelijkheid en trouw, zooveel, dat het 
niet kan verbazen, dat het essentieele, het eigenlijk kenmerkende voor den een 
iets anders is dan voor den ander. Wij toonen daarin onze verscheidenheid, zijn 
overtuigd, dat die verscheidenheid bestaat niet alleen en dus niet mag worden 
verdoezeld, maar ook reden van bestaan kan hebben, terwijl toch de eenheid niet 
verloren mag  gaan. 

Mij is gevraagd, in die verscheidenheid een woord van protestant-Christelijke 
zijde te spreken. Ik wensch dit te doen in dezen zin, dat ik juist die protestant-
Christelijken, ik zeg liever reforma-torischen, kijk op ons land en onze situatie 
zoo duidelijk mogelijk doe uitkomen. Ik zoek daarbij niet naar wat nu in onze 
beschouwing en die van anderen gelijk is, maar dat wat haar onderscheidt. Ik 
weet, dat dit sommigen Uwer kan afstooten. Ik hoor het verwijt al, zoo dikwijls 
geuit, dat wij weder op onszelf gaan staan, ons afzijdig houden, sectarisch zijn, 
een breuk brengen of willen behouden in het Nederlandsche volk, dat toch één is 
en moet zijn. Het verwijt is begrijpelijk en ik kan niet ontkennen, dat er wel eens 
een grond van waarheid in is geweest. Toch wijs ik de beschuldiging in beginsel 
en ook thans in onze situatie ten eenen-male af. 

Gij zult dat begrijpen, hoop ik, als Ge bedenkt, dat voor den Christen aan alle 
waarheid deze ééne waarheid voorafgaat, dat God zich heeft geopenbaard in 
Jezus Christus, in Zijn kruis en opstanding. Die waarheid beheerscht — of beter 
móet beheerschen — ons geheele leven, innerlijk en uiterlijk, persoonlijk en in 
gemeenschap. Die overtuiging is ons meer dan welke ook. Gij hebt. hoop ik, 
reeds bemerkt, en zult bemerken, hoe hoog ik het Vaderland stel. Mijn geheele 
optreden hier is niet dan uiting van mijn liefde voor mijn land. Maar ik weet 
niettemin, dat ik éérst Christen ben. dân Nederlander. Dat ik — ook niet ten nutte 
van het vaderland — ook maar de geringste concessie zou mogen doen, waardoor 
ik al was het een nog zoo klein partikeltje van mijn geloofsovertuiging prijs gaf 
of t i jdel i jk opborg. Dit uitgangspunt bepaalt al ons handelen, is fundament van 
al ons oordeelen. Het móet wel een ergernis zijn voor wien het een dwaasheid 
lijkt. 

Niettemin is het verwijt van afzijdigheid ongegrond. Ik wil er niet over 
twisten, dat in het verleden de Christen-Nederlanders zich wel eens hebben 
afgesloten, waar het niet noodzakelijk was en  ik spreek nu  niet over de  politiek 
van   het einde  der   19e en 

H 
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het begin der 20e eeuw. Ik laat dit rusten. Doch dit is zeker: in ons beginsel ligt 
deze afzijdigheid niet en thans — wij beseffen het — zou zij minder dan ooit op 
haar plaats zijn. Ik spreek hier niet krachtens opdracht van welke instantie ook, 
alleen voor eigen verantwoording, maar ik weet mij hierin één met mijn mede-
Christenen van reformatorischen huize. Wij zijn niet sectarisch, , de secte sluit af, 
maar de Kerk staat open. We zijn kerkelijk. We wenschen geen schisma. Wij 
reiken zoo gaarne de hand aan wie buiten staat, wij stellen ons open voor iedere 
vraag, voor ieder pogen om samen te gaan. Als men maar begrijpt, dat wij — niet 
ons zelf willen blijven (wat zou dat beteekenen?), maar moeten vasthouden aan het 
ééne, dat ons is geschonken. 

We zoeken gemeenschap. En we weten dat die gemeenschap van het 
vaderland velen en veelsoortigen omvat. Maar we meenen die gemeenschap te 
vinden niet door uit te gaan op een compromis of door naar een grootsten 
gemeenen deeler te zoeken, van een fusie te droomen, maar door zoo 
overtuigend mogelijk eigen standpunt aan te geven en toch ons open te stellen 
voor den ander, trachten hem te begrijpen, hem nader te komen in de hoop, dat 
wij elkander zullen brengen tot sterkere beleving, tot beter begrip van 
Nederlander zijn, van onze vaderlandsche verbondenheid. 

Maar genoeg inleiding. Ik kom tot mijn eigenlijke onderwerp. Als ik over het 
Nederlanderschap moet spreken, kan ik dit alleen historisch doen. Een volk is 
een historische, niet een biologische grootheid. De biologische gegevens, de 
bloedverwantschap en gebondenheid aan een bepaald deel van de 
aardoppervlakte zijn van heel groot belang — de taal is het evenzeer als de 
gemeenschappelijke cultuur — maar dit alles wordt in de historie tot eigen groot-
heid, tot de persoonlijkheid van het volk. De historie bepaalt het eigenlijke 
karakter, de geestelijke kracht. Al het andere is materiaal, dat in de geschiedenis 
wordt verwerkt. En nu is voor mij dit de gedachte, die de kern is van het 
vaderlandsch, Nederlandsch bewustzijn, dat hier de Christelijke vrijheid dit volk 
tot een eenheid, een gemeenschap liever, heeft gemaakt, dat van haar uit de strijd 
is gevoerd, die hier bond, wat telkens weer uit elkaar scheen te willen spatten. 

De historie staat niet stil. Sinds de 16e eeuw is heel veel met ons land 
gebeurd. De historie gaat nu ook door in onze dagen en herhaalt zich nooit. Een 
alleen maar teruggrijpen is altijd verkeerd. Maar wél kan op een zeker oogenblik 
een sterk verband met een bepaald stuk uit de geschiedenis worden ervaren. Wij 
weten dat uit eigen jeugd, als jeugdverbondenheid in den ouderdom weer 
opkomt. Het geldt ook voor het volk. Dit geschiedt nu met ons ten aanzien van 
de 16e eeuw en vindt hierin zijn verklaring, dat wij — als onze voorouders toen 
— weer voor de principiëele dingen van het leven worden gesteld. 

Als iets ons duidelijk is geworden, dan is het, dat we veel zien 
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wegvallen van wat ons belangrijk scheen, dat we alleen maar vragen naar het 
essentieele, het fundamenteele. We zien nu veel, waaraan we waarde hechtten, 
als bijkomstig — we zoeken in den nood naar iets, dat niet wijkt, een houvast, 
een steun, naar het begin, dat tegelijk het einde is, als we uit het dagelijksche op-
klimmen naar de hoogte, waar we dat vaste punt hopen te vinden, waaruit we 
alles kunnen overzien, dat het richtsnoer bergt voor ons  handelen. 

En gelijk in de geschiedenis zoo in het heden is het voor ons weder de 
gedachte van de Christelijke vrijheid in haar bepaling van ons volk zijn, die ons 
in het vaderlandsche bewustzijn, dat zeker ook vele andere dingen omvat, vóór 
alles tot ruggesteun is. 

Vóór ik dit uitwerk, moet ik eerst aanwijzen, dat dit niet ons economisch-
sociaal leven, ook niet het streven naar gerechtigheid daarin — van hoe groot 
belang ook — kan zijn. Dat het evenmin kan worden gevonden door een redelijk 
inzicht en verstandelijk overwegen van den gang van het gebeuren en de 
conclusie daaruit voor ons. 

Voor velen is het economisch-sociale het alles beheerschende. Het leven van 
maar al te talrijke menschen komt deze stelling bevestigen: een goed en 
gemakkelijk bestaan schijnt hun het vóór alles begeerenswaardige. Wij hebben 
allen daarvan iets beet en het zou dwaasheid zijn, het belang daarvan ook voor 
ons geestelijk leven te ontkennen. Dwaasheid ook om te betwisten, dat in de 
geschiedenis de strijd om economische macht van geweldige be-teekenis is, of 
om de groote zedelijke waarde te negeeren, die in den gerechtigheidseisch ligt 
van betere maatschappelijke toestanden voor zeer groote groepen, de waarde van 
den oproep voor den strijd, die zich bij de verproletariseering van geheele 
klassen niet wil neerleggen. Toch heeft zoowel onze persoonlijke ervaring van 
dezen tijd als een blik op het groote gebeuren om ons heen ons één ding kunnen 
leeren: het is niet de strijd om grondstoffen en producten, die tenslotte het 
bestaan van een volk beheerscht, niet de zorg voor voeding en kleeding, die het 
laatste woord spreekt. In dit alles blijft het betrekkelijke. 

Het is evenmin de rede — ons verstandelijk denken. Laten we vooral daarvan 
geen kwaad zeggen. Het is mode, het redelijk denken van den mensch ietwat 
minachtend aan te zien. En toch, onder de gaven den mensch geschonken, is het 
wel een der grootste. Ons verstandelijk denken heeft ons de wetenschap 
gebracht, de wetenschap en de techniek. Technisch beheerscht de mensch al 
grooter gebieden, openen zich voor hem al verdere mogelijkheden. Maar baat het 
hem? Ik kan niet in een philosophische beschouwing treden, verzoek U alleen 
maar te bedenken, dat techniek altijd middel is, nooit doel in zich zelf, dat dus 
vóór alles de waarde van dat doel moet worden onderzocht. En de wetenschap? 
Weder- 
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om: denk niet licht over de waarde van het leven daaraan gewijd, begrijp de 
beteekenis van het al maar weer zoeken, weer overwegen. In wetenschap spreken 
wij, en terecht, van vooruitgang en is dit niet wat de menschheid begeert? 
Niettemin: haar aard is de relativeering, het altijd weer betrekkelijk maken van de 
eens ontdekte waarheid. Voortbouwen is hier altijd weer terugkomen op wat eens 
een verovering voor altijd scheen. Niets staat wetenschappelijk definitief vast. 
Van elk begin of beginsel kan het absolute worden ontkend. 

Wetenschappelijk vaststellen wât het principieele is, is onmogelijk. Men kan 
tot beginselen komen, niet tot één beginsel. En de mensch heeft — dat wordt hem 
in onzen tijd ingehamerd — behoefte aan het absolute. Of liever aan den 
Absolute. Zelf op eigen kracht aangewezen, in eigen denken en voelen, met hulp 
van wetenschap en techniek vindt hij het absolute nergens — en nergens dus ook 
de kern, hét eigenlijke van een historisch verschijnsel, hèt alles bepalende voor 
eigen houding. Maar het kan hem gebeuren, dat hij den Absolute, God ontmoet, 
God zelf kan hem tegemoet treden, zich hem openbaren. Dan krijgt hij een licht, 
waardoor hij alles anders ziet, een rust, die achter eiken strijd ligt, een steun, die 
nooit wijkt. Die steun kan in geloof — en niet anders — gegrepen worden, die 
waarheid in geloof worden ervaren: God heeft zich geopenbaard; Jezus Christus 
is de weg voor den mensch tot Hem. 

Wie dat aanneemt, ziet zijn eigen leven anders. Hij kan ook een  anderen  kijk  
op  de  geschiedenis  krijgen. 

Ook de geschiedenis-wetenschap relativeert. Van eiken factor dien zij in het 
gebeuren aanwijst en beschrijft, kan het betrekkelijke worden gezien. 
Betrekkelijk is waar, dat de strijd om grondstoffen en afzetgebieden 
internationale verhoudingen bepaalt. Maar het is slechts betrekkelijk waar. 
Betrekkelijk waar, ook dat het in dit alles bij ieder slechts om macht gaat. Maar 
ook dit is een relatieve waarheid, die als de andere ophoudt waarheid te zijn, 
zoodra men haar voor de eenige houdt. 

Geldt dit nu ook niet, als men de geschiedenis van het volk uit het oogpunt van 
het geloof tracht te benaderen? We kunnen niet anders dan het toegeven. Men kan 
b.v. naast de factoren van economischen aard. naast het verlangen naar macht, 
ook de godsdienstige in een bepaalde historische gebeurtenis, zeg in onzen 
opstand tegen Spanje, aanwijzen. Wetenschappelijke geschiedschrijving schikt 
hier de dingen naast elkaar, zij blijft in het betrekkelijke. Maar daarnaast kan uit 
het geloof, en alléén uit het geloof — omdat dit alleen in het licht van de 
Absolute Waarheid naar waarheid zoekt — een oordeel worden uitgesproken, dat 
zegt: daàr ligt de kern. het eigenlijk belangrijke in de historie. Het geloof kan en 
mag zeggen: dit is het. Natuurlijk kan zulk een uitspraak, omdat zij  menschelijk 
is,  falen, correctie behoeven.  Maar 
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zij kan, omdat zij met geloofsverzekerdheid wordt gegeven, anders dan de 
wetenschappelijke, aanspraak maken op onvoorwaardelijke gelding. 

Welnu voor het geloof is ons land tot één geworden door den strijd voor de 

geloofsvrijheid. Willem van Oranje heeft de Nederlanden tot een gemeenschap, 

het Nederlandsche volk waarlijk tot volk gemaakt. Hij heeft dit gedaan in en door 

den geloofsstrijd. De Christelijke vrijheid is de grondslag van ons volksbestaan. 
Lichten wij dit toe. 
We zijn gewoon de geschiedenis van ons volk te beginnen nog vóór den 

Romeinschen tijd. Ge herinnert U de Batavieren uit onze schoolboekjes. Doch 
toen was van één volk nog geen sprake. Het was er evenmin in de Middeleeuwen. 
Er waren Hollanders en Zeeuwen, Gelderschen en Friezen, geen Nederlanders. 
Die eenheid was er zelfs in de 15e eeuw nog niet. Hollanders en Zeeuwen 
beschouwden elkaar, ook de Vlamingen als 'Dietschers' — de Gelderschen en 
bewoners van Overijsel als vreemden, lieden van een anderen stam. De Friezen 
stonden op zichzelf. De feitelijke gegevens van een volk waren er, de plaatselijk 
gescheiden groepen groeiden naar elkaar toe. Maar verder was het nog niet. De 
Bourgondische vorsten, Karel V, hebben meerdere staatkundige eenheid gebracht. 
Aan Willem van Oranje bleef het voorbehouden, die eenheid in den strijd te 
grijpen, de strijd bepaalde haar grenzen. 

En die strijd was ten slotte een geloofsstrijd. Wij in dezen tijd mogen het 
uitspreken. Wij ervaren het als wij vanuit ons heden ons in dien strijd verdiepen. 
Het Wilhelmus is ons levend geworden. Niemand kan betwisten, dat het vóór 
alles, geheel, geloofs-lied is. Veel in geuze- liederen, in Valerius' Gedenckklank 
is direct uiting van óns geestelijk leven. Wij gevoelen déze geschiedenis vlak bij, 
zij is meer de onze dan die van 18e of 19e eeuw, nader ook can de 17e. Het is niet 
de 'bloei' van de 'gouden eeuw', die ons het naast aan het hart ligt, wij kunnen 
daarin ons thans niet zonnen —  het is de strijd van de  16e, de geloofsstrijd. 

Er zijn historici, die niet van een tachtigjarigen oorlog willen spreken. Zij 
ontkennen, dat er 'oorlog' was in 1568, en betoogen, dat ook in vele tijdperken 
daarna er toch eigenlijk niet van oorlog kon worden gesproken, al was er dan ook 
geen vrede met Spanje. Toch heeft het diepen zin, als de traditie in 1568 het 
beslissend ooigerblik ziet, het jaar van een wending in het gebeuren, die de toeko-
nst bepaalde. In 1568 valt de slag bij Heiligerlee, het eerst opienljk aangebonden 
verzet tegen Spanje. Wat lijkt ons die slag een cnbeduidende schermutseling, als 
wij het verhaal nalezen: enkele honderden mannen, een heel klein stukje primitief 
geschut. W^ij lennen iets anders. En ook in de wederzijdsche posities bracht het 
gevecht geen tastbare verandering; Lodewijk van Nassau plukt de  vrachten zijner 
overwinning niet. Toch blijft het  feit van dat 
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eerste geslaagde openlijke verzet het begin van het verdere verloop. Toen wist 
men dit niet — achteraf ligt hier het punt, waarop de historie zich concentreert. 
En wat was de grondslag? De lastbrief, dien Willem van Oranje aan zijn broeder 
Lodewrjk gaf om troepen te werven, zegt het: Dat moest geschieden in den naam 
van de 'liberteyt van religie en conscientie' — voor de vrijheid van geloof en  
geweten. 

Wat moeten we daaronder verstaan? We kunnen het in den geest van die 
dagen, maar ook naar onze diepste overtuiging, alleen begrijpen, als we ons 
indenken, wat Christelijk, bijbelsch 'vrijheid' moet heeten. De Christelijke 
vrijheid is de grondslag van de alge-meene gewetensvrijheid. Niet omgekeerd, 
zooals de humanistische beschouwing het later wel heeft begrepen: de 
gewetensvrijheid de kern, waaruit de vrijheid in het religieuze als een harer 
uitingen zou uitstralen. 

Vrijheid in Bijbelschen zin is de houding van den mensch tot God, waarin hij 
door Christus komen kan. ,,Staat dan in de vrijheid, waarmede Christus U vrij 
gemaakt heeft", zegt Paulus. Die vrijheid is een losmaken van al het andere door 
alleen te binden aan God. Gebonden aan Christus is de mensch vrij van de wet in 
den Joodschen zin, vrij van de zonde, vrij van de wereld. Hij heeft niet meer 
angstvallig zich af te vragen, of hij de wet wel in alle opzichten getrouw is — hij 
voelt zich bevrijd van zijn zonde, hij staat onbevangen, 'onverveert', naar een 
woord uit het Wilhelmus, tegenover de wereld. Elk dezer drie dingen zou lange 
uitwerking behoeven, doch daarvoor ontbreekt de tijd. Zooveel zal U wel 
duidelijk zijn, dat déze vrijheid een innerlijke is, een onaantastbare. Geen 
mensch kan er aan raken. Wie haar geschonken is, behoudt haar, ook in de 
gevangenis. 

In zooverre ligt zij buiten, boven al het staatkundig en maatschappelijk 
gebeuren. Toch bepaalt zij de houding van den Christen in het politieke leven. 
Niet in dien zin, dat nu direct, logisch uit deze vrijheid andere vrijheden zijn af 
te leiden, zooals men de geloofsvrijheid uit de gewetensvrijheid wil deduceeren, 
maar zóó, dat zij van hem een zekere houding, een optreden en een nalaten 
eischt. 

Wie innerlijk vrij staat, kan zich laten binden en knechten — hij weet, dat wie 
hem dat aandoet, op grond zijner overtuiging hem onrecht doet. Hij weet, dat hij 
de boodschap, die hem vrij maakte, ook anderen moet verkondigen Hij móet 
doorgeven. Dat is zijn opdracht, de directe plicht. Die opdracht kan hij alleen 
vervullen, althans behoorlijk vervullen, als hem de vrijheid daartoe wordt 
gelaten. Hij móet kunnen getuigen •— dit is het uitdrukkelijk uitgesproken bevel 
van het Evangelie. 

Maar de man, die in de Christelijke vrijheid staat, weet meer. Het geloof 
spreekt altijd den geheelen mensch aan, niet alleen zijn 
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intellect of zijn gevoel of zijn wil, maar alles te zamen. Wij drukken dit — 
Bijbelsch — uit door te zeggen, dat het zaak is van het hart van den mensch. In 
dit verband moet van het geweten worden gesproken. Het geweten is een 
ongrijpbaar ding, moeilijk te omschrijven. Het raakt al de deelen van ons 
psychische leven: ons gevoelen — wie weet niet de ellende van het aanklagende, 
het 'knagende' geweten? — ons denken — het geweten oordeelt instinctief, 
niettemin kan in het heen en weer dobberen ons geheele intellect aan den gang 
zijn, — onzen wil — het is tenslotte een handelen, een wilsbesluit, dat ons 
geweten ons voorschrijft. 

Het essentieele in eens menschen leven zijn niet zijn overdenkingen of zijn 
gevoelens, ook niet zijn daden op zichzelf beschouwd, maar zijn beslissingen, 
zijn kiezen. En het is het geweten, dat die beslissingen dicteert, ze vordert. 

En nu is voor den Christen dé belangrijke beslissing in zijn leven zijn 
geloofskeus. Wij ervaren deze waarheid: Christus is het, die ons vrij maakt. Het 
is niet ons eigen handelen, maar Gods handelen met ons. Tegelijk is niets 
zoozeer onze persoonlijke beslissing. Wij worden gegrepen, maar wij worden in 
ons hart gegrepen — ons geweten spreekt. En daardoor, daardoor ook alleen 
wordt de Christen zich bewust, wat geweten is — gaat hij begrijpen, wât dat ook 
voor anderen inhoudt. Dat begrijpen is niet gemakkelijk, maar al te licht zijn wij 
geneigd anderen te binden, als zij niet ónze overtuiging volgen. Willem van 
Oranje heeft beter dan de meesten van zijn tijd begrepen, dat de mensch niet in 
zijn geweten mag worden geknecht. Ook de ongeloovige mensch niet. Het 
humanisme kon ons hier leeren — maar het humanisme kan van óns leeren, dat 
alleen dân het beroep op de gewetensvrijheid gefundeerd is, als het wortelt in de 
geloofsvrijheid. Alleen dân is het gevrijwaard voor het verwijt van scepticisme, 
dat elke wind van leering gelijk acht en geen keus doet, alleen dân heeft het 
zedelijk leven, zijn innerlijken eigen inhoud gevonden. Vrijheid van religie — 
vrijelijk de overtuiging belijden, die geloofsovertuiging is — sluit vrijheid van 
conscientie in. 

Wie daarvan doordrongen is, moet die ook anderen laten. Hij kan meenen dat 
zij dwalen — hun geweten geweld aandoen kan hij niet. Voor het staatkundige is 
dit van doorslaand belang. Ik hoop de actueele beteekenis daarvan U aan te 
toonen. Hier is de kern van de historische beteekenis van het Nederlandsche 
volk. Déze vrijheid is de inzet in den strijd geweest tegen Spanje. Een strijd met 
geheel openlijke krachten, die tenslotte — na hoeveel offers? —' tot de zege 
leidde. Daarin werd het Nederlandsche volk tot één. 

Ik weet het wel, aan dit verband heeft van den beginne af veel ontbroken en 
het is zoo gebleven tot op onzen tijd toe. Dat zal zoo blijven. De eenheid zal 
altijd opnieuw bevochten moeten worden.  Dit zou anders schijnen, indien zij  
met geweld werd onoe- 
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legd, doch die schijn-eenheid is geen waarheid. Ons volk is als ieder ander volk 
een gebrekkig volk. Reeds in de 16e eeuw zijn de klachten niet van de lucht over 
de zelfzucht, de kleingeestigheid, de schrielheid. Het is niet een bijzondere 
deugdzaamheid, die het Nederlandsche volk heeft gevormd, maar het is het ééne 
besef: wij hooren samen, omdat wij, verwant als wij van nature zijn, tot 
verwanten in dieperen zin zijn gemaakt in den strijd, dien God ons heeft 
opgelegd. Het is dit cement dat het volk bindt, door dit vuur is het ijzer aanéén 
gesmeed en tot staal geworden. Het Wilhelmus is er vol van — het culmineert in 
dit geweldige slot. De gebondenheid aan het werkelijke gezag wordt nog eens 
erkend: 

Voor  God  wil  ik  beleiden En Zijner 

groote macht, Dat ik te geenen tijde 

Den Koning  heb veracht, 

doch dan volgt de triumph der gebondenheid aan God, die tenslotte vrijheid  is: 

Dan dat ik God den Heere Den 

hoogsten  Majesteit Heb moeten 

obediëeren In der Gerechtigheid. 

Zeg niet, dat het altijd slechts een klein deel van het volk is, dat dit waarlijk 
doorleeft, dat veel van dit besef verloren is gegaan, dat er tijden waren, waarin 
het geheel verdwenen scheen. Ik weet dat alles ook. Daarop komt het niet aan. 
De stroom is er, al versmalt hij en komt hij wellicht een oogenblik onder den 
grond. Het volk heeft het beste van zijn bezit veelal verspild of versmaad — 
altijd is er iets gebleven, waarop het teruggrijpen kan. En als het teruggrijpt, kan 
het rijker zijn dan iemand vermoedde, kan het kostbare zaad naar alle zijden 
ontspruiten. Hopen wij, dat dit ons nu geschiedt. 

Nog één ding moet gezegd over het verleden, om dan met het heden te sluiten. 
De vrij/ieic/ ontmoet in haar loop in de wereld de vv\\heden. De strijd van de 16e 
eeuw was mede een strijd voor handhaving der privileges. Philips II werd 
afgezworen, omdat hij 'de oude vrijheid, privilegiën en herkomsten' had 
geschonden. Wat waren die privileges? Door de verschillende vorsten 
toegekende rechten, waarbij aan het gezag een grens werd gesteld, beloofd werd 
de vrijheid der volksgenooten in eenig opzicht te erkennen. Vrijheid van persoon 
is de toezegging, dat niemand gevangen genomen zal worden dan krachtens 
gemotiveerd bevel, dat een onpartijdig rechter de rechtmatigheid van die 
gevangenneming zal beoordeelen. Vrijheid van woning de erkenning, dat zonder 
soort- 
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gelijk bevel geen gezagsdrager de woning tegen den zin van den eigenaar zal 
binnendringen. En zoo kunnen wij doorgaan reeksen van deze 'vrijheden', die 
zich in den loop der geschiedenis vertoond hebben, op te sommen. Zij zijn zeer 
verschillend van inhoud, maar zij hebben twee dingen gemeen. Vooreerst, dat zij 
geen van alle onvoorwaardelijk, absoluut gelden. Vrijheid van vergadering is 
zulk een vrijheid, een grondrecht. Niemand betwist, dat dit nadere regeling en 
beperking behoeft. De vrijheid is altijd vrijheid tegenover het gezag. En de 
grenzen van het gezag zijn niet a priori voor alle tijden en plaatsen aan te geven. 
Wij weten thans beter dan eenigen tijd geleden, dat ook het gezag zijn eigen 
waarde heeft, dat dit niet mag worden miskend, dat het krachtig moet zijn en 
vastberaden. Dit is de eene zijde der zaak, doch de andere daaraan gelijk is deze, 
dat dit gezag altijd ergens zijn grens moet hebben. Het vindt de vrijheid 
tegenover zich. En nu is dit essentieel voor de vrijheidsgedachte waarover wij 
spraken, dat deze vrijheden niet maar concessies van het gezag zijn, gunsten die 
naar willekeur kunnen worden verleend en ingetrokken, maar vormen, waarin de 
ééne vrijheid zich uit. Niet dat de privileges zóó als ze zijn moeten worden 
gehandhaafd, kan met zekerheid voor eenigen tijd worden gezegd, maar wél, dat 
er vrijheden moeten zijn. Het is iets anders, ook al erkent men het betrekkelijke 
der vrijheden, of de vrijheid zelf beginsel is, dat beperking verdraagt, dan wel 
concessie van de overheid, die evengoed niet zou kunnen zijn verleend. 

Het is voor ons van het hoogste belang, hierop te letten. Want wij staan weer 
voor den strijd om ónze vrijheden. Zij zijn gedeeltelijk dezelfde, gedeeltelijk 
andere, maar zij zijn kostbare goederen, die wij vóór 10 Mei 1940 bezaten en die 
wij niet mógen prijsgeven zonder al wat in ons vermogen is tot handhaving te 
hebben gedaan. Men noemt het conservatisme, als we deze willen behouden. 
Goed, dan zijn we conservatief. Niet als het gaat om de sociaal-economische 
dingen. Wij begrijpen, dat diepgaande veranderingen noodig kunnen zijn, maar 
conservatief, als er sprake is van de geestelijke vrijheid. Ik denk aan de vrijheid 
— de volledige vrijheid — van godsdienst-uitoefening, aan vrijheid van 
belijdenis, vrijheid van persoon en woning, alleen aantastbaar krachtens bevel 
van de onafhankelijke rechterlijke macht, waarover bestuursorganen niet te 
beschikken hebben, vrijheid van huwelijk zonder beperking door ras, vrijheid 
zelf te bepalen, in welken geest onze kinderen zullen worden opgevoed, vrijheid 
van onderwijs.  En nog  meer. 

We zijn volkomen bereid, toe te geven, dat er een sterk gezag moet zijn. Ik ga 
verder: we moeten het vragen als onvoorwaarde-lijken eisch des tijds. We 
erkennen de rechtmatigheid van den aanval op slapheid en verdeeldheid in het 
verleden. Maar het gezag heeft zijn tegenpool in de vrijheid. Valt deze weg, dan 
wordt 
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het tyrannie, zooals de vrijheid zonder gezag tot anarchie, tot den chaos leidt. Het 
Nederlandsche volk beleeft als andere thans een tijd, waarin het zijn staatsvorm 
moet vernieuwen, het verliest echter zijn Nederlandsch karakter, wanneer daarin 
niet de vrijheid de haar toekomende plaats wordt gelaten. En de wereld zou er 
armer door worden. Want dit is de Nederlandsche bijdrage tot het staatsieven der 
volkeren geweest, dat het voor deze vrijheid, die niet is de willekeur, niet de 
oppermacht van het individu, eerder en zuiverder dan andere de goede plaats 
heeft gevonden, een plaats, die daarom juist hier zoo vast in het volkskarakter is 
verankerd, omdat het Nederlandsche volk in den strijd daarvoor, voor de liberteit 
van religie en conscientie, tot volk is geworden. Dat is het essentieele in de 
waarde van ons Nederlanderschap. 

Het is Willem van Oranje geweest, die in een rusteloos arbeiden, dag-in, dag-
uit, een eindeloos overwegen en onderhandelen, een vastberaden strijden, dit in 
het Nederlandsche volk heeft wakker geroepen. Hij wist zich daarbij een 
instrument in Gods hand, hij bad — naar de woorden van het Wilhelmus — dat 

het een goed instrument mocht zijn,  dat God hem steun mocht geven. 
Ziet, mijne hoorders, de tegenspoed is thans over ons gekomen. Wij weten 

niet, wat de komende dagen en maanden, jaren misschien, ons brengen zullen. 
Wij zijn verslagen en moeten ons onderwerpen. Doch één ding weten wij. Alleen 
dân zijn wij goede Nederlanders, als wij ook in die onderwerping pal staan voor 
onze geestelijke vrijheid, als ook van ons gezegd kan worden: 

Standvastig is gebleven Mijn 

hart in tegenspoed. 

Standvastigheid — dat is wat van ons wordt geëischt. Standvastigheid, die 
vrijmoedigheid geeft. Laten wij zonder vrees de toekomst tegemoet gaan, wat zij 
ons brengen moge. Wij kunnen die standvastigheid deelachtig worden, als. wij 
zien op het kostelijke goed, waarvoor wij strijden, onze geestelijke vrijheid, op 
onze voorouders en de offers, die zij er voor brachten, bovenal op Hem, die ons 
schild ende betrouwen is. 



 


