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19. KRABBE'S S T A A T S I D E E . *) 

Prof. Krabbe is een merkwaardig man en zijn nieuwe boek een 
belangrijk boek in de eerste plaats wel voor juristen, maar toch 
ook voor anderen. Hij heeft een vereering voor het recht, die menig 
door de practijk sceptisch geworden vak-man weldadig kan aan-
doen; hij is zoozeer overtuigd van de juistheid zijner rechtsbeschou-
wing, dat hij de Nederlandsche juristen, die, juist omdat zij zoo 
dikwijls moeten zeggen: ik vind het nu wel zóó, maar het kan best 
dat anderen anders zullen oordeelen, geneigd zijn het betrekkelijk 
gerechtvaardigde van iedere beschouwing in te zien, meer dan 
iemand tot ironisch afweren en, al spoedig, tot heftigen tegenstand 
prikkelt. Hij heeft al de deugden maar ook de gebreken van een 
eenzijdig man, die juist in die eenzijdigheid zijn kracht zoekt. 

Krabbe vereert het recht, het recht is voor hem de hoogste 
levenswaarde. Boven het recht gaat niets. Als beoefenaar van het 
staatsrecht stuit hij op het probleem van Staat en recht, een pro-
bleem, dat eeuwen de hoofden heeft bezig gehouden — en het nog 
wel eenigen tijd doen zal. Raakt het niet aan de vraag: van waar 
het gezag? wat is eigenlijk de grond, waarop de eene mensch .— 
hij zij dan koning, minister of lid eener volksvertegenwoordiging 
— gezag over den anderen mag uitoefenen? Er zijn er die de op-
lossing zochten en zoeken in een bijzondere uitverkiezing Gods, in 
een onaantastbaar droit divin van de krachtens die uitverkiezing 
aangewezen overheid, anderen leiden alle gezag van het volk af, 
waaraan ieder magistraat — zoolang het dat volk behaagt — macht 
en bevoegdheid ontleent. Neen, luidt een derde leer, en deze was 
de heerschende in de 19e eeuw, niet aan het volk, maar aan de 
organisatie van dat volk in den Staat komt de souvereiniteit toe, 
heerschen is specifiek voorrecht van den Staat, recht is de wil van 
den Staat. Deze leer neer te werpen heeft Krabbe in een vroeger 
geschrift (Die Lehre der Rechtssouverànitât 1906) gepoogd. Niet 
de Staat, alleen het recht beheerscht onze gedragingen. W i e niet 
in de onoplosbare tegenstrijdigheid wil berusten, dat de Staat 
eenerzijds het recht vormt, anderzijds aan het recht zelf gebonden 
is, moet — aldus de hoogleeraar — de conclusie aanvaarden, dat 
er geen andere macht bestaat, dan de onpersoonlijke van het recht. 
Van het recht zijn de overheidspersonen de organen, hun macht is 
rechtsmacht, tegenover het recht komt ook hun geenerlei gezag toe. 

Het nieuwe boek komt deze gedachte uitwerken en bevestigen. 
De verhouding van recht en Staat wordt opnieuw vastgelegd, de 
beteekenis van den Staat aangewezen, de historische ontwikkeling 
Van de Staatsidee nagespeurd en de verschillende consequenties 

*) De Schakel, 1916, no. 5. 
i 



2 P. SCHOLTEN 

van wat Krabbe met een leelijk woord de „moderne" idee noemt, 
getrokken. 

Krabbe vereert het recht, zeide ik. Maa r wat is dat eigenlijk: 
,,het recht"? Het wordt bij onzen auteur door tweeërlei gekarakte-
riseerd, vooreerst door zijn inhoud en dan door zijn bron. Recht — 
zegt hij en hierin stemt hij met vele anderen overeen — is de 
regeling van gedragingen van menschen ter bereiking van gemeen-
schappelijke doeleinden, een ordening van een gemeenschap. Maa r 
recht is tegelijk uiting van een der tallooze waardeschattingen, die 
wij krachtens onze geestelijken aanleg verrichten. In de geestelijke 
natuur van den mensch vinden wij het rechtsgevoel — in lageren 
vorm rechtsinstinct, in hoogeren rechtsbewustzijn. Dit rechtsgevoel 
is de bron van het recht en wel bij Krabbe de eenige bron. V a n alle 
recht is het de basis, heet het elders, een wet die er niet op steunt is 
niet „verkeerd" recht, neen is in het geheel geen recht. Dus: de 
rechtsovertuigingen van de leden eener gemeenschap vormen het 
recht, maar indien deze onderling verschillen? K r a b b e geeft een 
vernuftige redeneering, waarom dan het gevoelen van de meerder-
heid den doorslag moet geven. Het recht is gemeenschapsnorm, 
elkander tegensprekende normen zijn daarom onbestaanbaar, alleen 
door eenheid van norm kan het doel der gemeenschap worden ver-
wezenlijkt. Dus heeft deze eenheid van norm fundamenteele waarde, 
voor het recht is hare waarde hooger dan de inhoud van welken 
norm ook. Anders zou het recht onbestaanbaar zijn. Hieruit volgt, 
dat bij qualitatieve gelijkheid van rechtsbewustzijn terwille dier 
eenheid die rechtsovertuigingen zullen worden aanvaard , die door 
het rechtsbewustzijn der meerderheid worden geëischt. Dit geldt 
zoowel voor het gewoonterecht als voor de vaststelling van wette-
lijk recht in parlementaire vergaderingen. Ook bij de verkiezingen. 
Daar echter steeds tot zekere hoogte. In de punten, die inzet 
vormen van een verkiezing is de gekozene „vertegenwoordiger" 
van de kiezers, beslist dus de meerderheid der kiezers over de 
rechtsvorming, maar voor het overige is de verkiezing een selectie 
van diegenen, die geacht worden een sterker of fijner rechtsbe-
wustzijn te hebben dan de anderen. Hun eigen rechtsbewustzijn, 
niet dat der kiezers beslist dan over de vorming van nieuw recht. 

In deze geheele rechtsbeschouwing wordt het woord Staat niet 
genoemd. Het was te verwachten. Niet de Staat stelt het recht 
vast, hij is aan het recht onderworpen. Merkwaardig is echter, dat 
Krabbe niet enkel de Staat niet boven, maar ook niet naast het recht 
zelfstandige beteekenis wil toekennen. De Staat wordt geheel van-
uit het recht bepaald. „Een volk is Staat uit hoofde van het rechts-
leven dat daarin te vinden is" heet het op blz. 151. En: „de eene 
Staat onderscheidt zich van den anderen door den bijzonderen 
maatstaf van rechtswaarde, welke bij de schatting van belangen 
wordt aangelegd. Met elke nieuwe bron van rechtswaarde hebben 
wij met een ander rechtsleven en dus met een anderen staat te 
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doen". W e l wordt de naam staat ook voor een „belangencomplex" 
gebruikt, maar „de eigenlijke idee van den staat is rechtsgemeen-
schap" d.w.z. „een stuk menschheid, waarvoor een eigen originaire 
rechtsmaatstaf bestaat . . . zoodat geen andere functie dan het toe-
kennen van rechtswaarde aan belangen, dan het opleggen van ver-
plichtingen om openbare of bijzondere belangen te dienen, van den 
staat kàn uitgaan". In dezen gedachtengang zijn de tegenwoordig 
bestaande staten bestemd om te verdwijnen, althans hunne betee-
kenis als „staat" te verliezen, zoodra een meer omvattende gemeen-
schap tot één rechtsleven is gekomen. V a n staat tot statenbond en 
bondsstaat. Ja, Krabbe ziet zelfs nu nog een uitzicht van de samen-
vatting van geheel de beschaafde wereld in één staat. Eerst indien 
dat geschied is, als „het mundiale rechtsbewustzijn georganiseerd 
is, zal de moderne staatsidee voor de gansche beschaafde men-
schengemeenschap zijn verwezenlijkt". Optimist is de schrijver wél. 

Het recht, waar Krabbe over spreekt, is het geldende recht, 
d.w.z. niet de bestaande wetgeving, maar de inhoud van de rechts-
overtuigingen der meerderheid. Daarheen gaat zijn liefde, niet naar 
het recht als idee. Het is merkwaardig, hoe weinig daarover ge-
sproken wordt. In een enkele bladzijde wordt op dit verschil 
tusschen recht en gerechtigheid gewezen, maar na deze beleefd-
heidsbetuiging over de gerechtigheid verder gezwegen. En toch 
was het dringend noodig geweest, dat Krabbe juist in zijn systeem 
de plaats der gerechtigheid had aangewezen. Hij acht dit niet zijn 
taak, maar die der rechtsfilosofie. Maar er zal toch voor wien in 
het recht uiting ziet van het rechtsbewustzijn naast verschil tus-
schen recht en gerechtigheid ook wel verband bestaan. Nu dat 
niet wordt aangegeven, rijst de vraag, wat toch het verschil is 
tusschen Krabbe's leer en die der volkssouvereiniteit. Niet de 
wil, zal schr. ons antwoorden, maar het rechtsbewustzijn der 
meerderheid beslist over het aannemen of verwerpen van rechts-
normen, niet hare willekeur, maar hare rechtsovertuiging heerscht. 
En rechtsbewustzijn is ombuiging van wil. Maa r hoe uit te maken, 
of wat die meerderheid voorschrijft inderdaad haar rec/irsovertui-
ging i's? Welke maatstaf is er om dat te beslissen? In Krabbe's 
stelsel geen enkele; verklaart men meerderheidsovertuiging om-
trent recht en recht voor synoniem, dan gaat de gerechtigheidsidee 
in het recht onvermijdelijk verloren. De publieke opinie wordt het 
albeheerschende. Stellig, voor ieder, democratisch gezinde moet 
zij een belangrijke factor in de rechtsvorming zijn, maar nimmer 
zal wie als wij overtuigd is, dat de grondslag van ieder oordeel 
omtrent goed en kwaad, dus in hoogste instantie grondslag ook 
van alle recht, in eigen innerlijk is te vinden, een leer kunnen 
aanvaarden, die meerderheidswil tot recht maakt en de gerechtig-
heid uit het recht verbant. 

Doch niet alleen de rechtsidee lijdt schade bij deze opvattingen, 
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ook de reëele elementen in het recht worden verwaarloosd. Het 
gaat hier als meer: wie ter wille van een abstractie het ideëele, dat 
ten slotte persoonlijk is, laat verkommeren, heeft groote kans in 
zijn abstractievereering ook het feitelijk gebeuren voorbij te zien. 
In de bespreking van het gewoonterecht is dat duidelijk tastbaar, 
het wordt enke! als uiting van het rechtsbewustzijn beschouwd, 
de beteekenis van het feitelijk handelen zelf wordt met geen enkel 
woord gereleveerd. Gelijk Krabbe telkens raakt aan beschou-
wingen, die hij als geheel onaannemelijk verwerpt, staat hij hier 
vlak bij de leer der historische school, die ook in het gewoonterecht 
niet dan uiting van de rechtsovertuiging zag. Het verschil tusschen 
den „Volksgeist" en het ,.rechtsbewustzijn der meerderheid" is 
waarlijk niet groot. W a t gebeurd is en wat vroeger over het 
gebeurde geoordeeld is, wordt zonder belang geacht. Het is merk-
waardig dat de man, die ons volkomen gebonden acht aan het 
oordeel onzer tijdgenooten, meent, dat wij wederom volkomen vrij 
staan of vrij moeten staan tegenover dat van hen, die ons voor-
gingen. Over Krabbe's miskenning der geschiedenis, van de be-
teekenis der traditie in het recht heb ik vroeger al gesproken 1 ) , ik 
wil niet in herhaling vervallen. Slechts op een trekje, typeerend in 
dit verband zij nog gewezen: op de verheerlijking van onzen tijd 
tegenover vroeger. Eeuwen na eeuwen is de rechtsvorming ver-
waarloosd — nu komt zij weder tot eere. Historische overzichten 
worden gegeven enkel met het doel om te culmineeren in de uit-
spraak dat thans eerst de mogelijkheid geschapen is, dat het 
rechtsbewustzijn weder doordringt, dat de moderne staatsidee zal 
heerschen, enz. Ik zou den schrijver in alle bescheidenheid willen 
vragen of, als wij rondzien — en ik denk nog niet eens speciaal 
aan den oorlog — inderdaad zooveel meer gerechtigheid te vinden 
is dan vroeger. En daar komt het ten slotte toch op aan. Krabbe 
is optimist, niet alleen voor de toekomst, ook voor het heden, voor 
den aard van den mensch van nu en zijn neiging tot het recht — 
alleen in het verleden, en vooral in de theorieën van het verleden, 
ziet hij niets dan kwaad. 

Kan ik mij in Krabbe's rechtsbeschouwing moeilijk vinden, schijnt 
zij mij ondanks alle waardeering voor zijn betoog en voor de af-
wijzing van meeningen, die ook mij verwerpelijk schijnen, mislukt, 
omdat hij wat ik in het recht fundamenteel acht, het dualistisch 
karakter: idee èn feit — norm èn macht, ten eenenmale miskent, 
ook tegen wat in engeren zin zijn staatsidee moet heeten, heb 
ik bezwaren. 

Zeker, de leer, dat de Staat zou heerschen ook over het recht, 
dat recht niet anders zou zijn dan staatswil is onhoudbaar. Ieder 
die daarvan overtuigd is zal Krabbe dankbaar moeten zijn voor 

1) Zie Recht en Levensbeschouwing, blz. 49 vlg., Verzamelde Geschriften I, 
blz. 152 vlg. 
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wat hij vooral in zijn vorige boek heeft bijgedragen tot destructie 
van deze in zoovele hoofden vastgehamerde voorstelling. Hoe 
nuttig is het die voorstelling op zijde te zetten, werd mij weder 
levendig bewust bij lezing van het belangrijke hoofdstuk in Krab-
be's boek over decentralisatie der rechtsvorming. De schrijver wijst 
er daar terecht op, dat het noodig is de vorming van nieuw recht 
te decentraliseeren, hij bedoelt dit niet topografisch, zoodat zij 
van den Staat op de gemeente zou worden overgebracht, maar hij 
wil de met wetgevende bevoegdheid bekleede lichamen mede 
naar andere dan plaatselijk gescheiden belangengroepen doen 
samenstellen. Onze waterschappen zijn het klassieke voorbeeld. 
V o o r d e d e n daarvan zouden zijn, dat bij de verkiezing van zulke 
colleges niet motieven den doorslag zouden geven, die elders mis-
schien wel, maar juist voor deze belangen niet op hunne plaats 
zijn, dat voorts het machtsbewustzijn van bestaande corporaties 
gebreideld zou worden door hen in rechtsgemeenschappen te ver-
eenigen — denk aan de mogelijkheid om vakvereenigingen en 
patroonsorganisaties met bepaald wetgevende macht te bekleeden 
in arbeidszaken — dat eindelijk gemakkelijker aan den steeds 
dringender wordenden eisch tot het scheppen van nieuwe regels 
zou kunnen worden voldaan (de achterstand in zoo menig parle-
ment!) . In dit denkbeeld ligt stellig iets gezonds, als zulk een 
regeling zich meer aan het leven aansluit en niet te bureaucratisch 
wordt! Zou het b.v. ten aanzien van schoolzaken niet ernstige 
overweging verdienen? Een meerder zeggenschap der ouders in 
de school, een regeling van schoolzaken door andere dan de ge-
wone wetgevende lichamen, natuurlijk op den grondslag der wet, 
een verkiezing van vertrouwensmannen naar andere dan politieke 
beginselen, die immers met paedagogische zaken zoo weinig te 
maken hebben — zijn het niet aanlokkelijke vooruitzichten? Ik werp 
de vraag slechts op, zij mag dunkt mij wel eens nader worden 
onderzocht. Hier kan ik er niet verder op ingaan. Ik stip de decen-
tralisatie enkel aan, omdat juist dit denkbeeld telkens op tegenstand 
stuit bij hen, die uitgaan van de voorstelling dat recht staatswil is, 
en die reeds daarom huiverig zijn de wetgeving op te dragen aan 
eenig ander college dan een vertegenwoordiging van den Staat 
of zijn deelen. Men ziet: ook in nuchter practische vragen doen 
theorieën haren invloed gevoelen. 

Alzoo: de leer recht staatswil is verwerpelijk. Maar volgt daar 
nu uit, dat de Staat op zijn beurt vanuit het recht — en enkel 
van uit het recht — moet worden bepaald? dat een volk Staat is 
uit hoofde van het rechtsleven dat daarin te vinden is? Is ook 
voor het recht het bestaan van den Staat niet een feit, dat het 
heeft te aanvaarden? Zijn niet de tegenwoordig bestaande Staten 
verschijnsels, die we accepteeren en volkomen met overtuiging 
accepteeren, geheel los van iedere rationalistische overweging? 
Voelen wij niet juist in het staatsieven het historisch gewordene 
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ons zijn macht nadrukkelijk opleggen? Krabbe 's boek is vóór den 
oorlog geschreven, maar de schr. heeft toch blijkbaar het niet 
noodig geacht iets aan zijn conclusies te wijzigen. En toch, heeft 
Augustus 1914 ons niet geleerd, dat het „vader land" een waa rd e 
voor ons is, niet ter wille van het recht, maar om haar zelf. Niet 
de hoogste waarde, zeker niet, maar eigen w a a r d e heeft het. H e b -
ben wij dat, toen het land voor het eerst in gevaar scheen, niet 
ervaren en doorleefd en behooren wij die ervaring niet vast te 
houden, nu het gevaar tot gewoonte is geworden en wij in de 
sleur der oorlogsberichten zijn afgestompt en verdofd? En is met 
het vaderland ook niet de Staat als eigen waa rde gegeven? Het 
is zeker consequent, maar het is toch ook stellig eenzijdig als 
Krabbe leert, dat de eene Staat zich van den andere onderscheidt 
,,in den bijzonderen maatstaf van rechtswaarde", welke bij de 
schatting van belangen wordt aangelegd. De werkelijkheid is 
anders en zelfs Krabbe moet dit erkennen, door ,,den Staat als 
rechtsgemeenschap" en ,,den Staat als belangencomplex" te onder-
scheiden — al ligt voor hem dan ook alleen in het eerste „het 
wezenlijk karakter" van den Staat. Ik weet wel, wie den Staat 
aanvaardt naast het recht, aanvaardt alle moeilijkheden die afba-
kening van de wederzijdsche verhouding meebrengt, hij komt te 
staan voor alle problemen, die in het feit besloten liggen dat de 
Staat onderworpen is aan het recht en toch een macht is in zich-
zelven. Hij heeft ook, ik geef het toe, een overheid te aanvaarden , 
die wel is waar verplicht is naar recht te regeeren, maar wie als 
regel gehoorzaamheid ook verschuldigd is, indien zij harerzijds 
het recht overschrijdt, een overheid, die nog een andere taak heeft 
te vervullen dan de zorg voor de rechtsvorming. Is het niet weder-
om juist onze tijd die geleerd heeft dat ook in dat andere een oogen-
blik het zwaartepunt kan liggen? In één woord: vragen rijzen of 
liever vragen blijven, die hare oplossing nog niet hebben gevonden, 
misschien nooit zullen vinden. Mij lijkt het echter beter te trachten 
in de problemen door te dringen, ze van alle zijden te bezien, dan 
ze voor alles „op te lossen" — het koste wat het wil. De oude leer 
deed dat, zij offerde het recht op aan den Staat . Krabbe doet het 
tegenovergestelde en daardoor toch weer hetzelfde: de staatsidee 
gaat in het recht ten onder. 

Ik mag niet te veel van de aandacht van den lezer vragen. Met 
een enkel woord slechts wil ik nog aangeven, waarom ook, van 
geheel andere zijde gezien, de voorstelling van den Staat als ,,ori-
ginairen rechtsmaatstaf" mij weinig kan bevredigen Er is heel wat 
recht buiten de wet, het is stellig niet tegenover Krabbe, dat ik 
dit zal hebben te betoogen. Mij heeft dat vooral de studie van het 
privaatrecht geleerd, maar die studie heeft mij ook duidelijk ge-
maakt, dat juist die gedeelten, die het meest van den staatswil on-
afhankelijk zijn, het algemeene contracten- en verbintenissen-recht, 
zich in verschillende landen met gelijke beschavingshoogte, gelijke 
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maatschappelijke toestanden en gelijke rechtshistorie zoo goed als 
geheel gelijk ontwikkelen. Vergelijk eens Nederlandsch en Fransch, 
Duitsch en Zwitsersch contracten- en verbintenissenrecht; de wet-
ten toonen talrijke eigenaardigheden, de wegen waarlangs de recht-
spraak zekere resultaten bereikt verschillen, maar het werkelijke 
recht is im Grossen und Ganzen hetzelfde. Volgt daaruit niet dat 
juist hier de Staat niet geeft den ,,originairen rechtsmaatstaf"? 

Voor het recht, voor zoover het van den staats-wil on-afhankelijk 
is, is het typisch nationale van ondergeschikt belang. Maar geluk-
kig wordt die nationaliteit op zichzelf nog wel als waarde gevoeld, 
en er zullen ook rechtsordeningen zijn, die daarvan den invloed 
ondergaan. Mij schijnt het een gevaar van boeken als dat van 
Krabbe dat het die waarde door haar uit een andere (het recht) 
af te leiden declineert. 

Er is nog een ander, ernstig gevaar. Ik moet daar ten slotte op 
wijzen. Volkomen ben ik mij bewust aan het boek niet geheel recht 
te doen en veel te laten liggen, maar de Schakel is niet de plaats 
voor uitvoerige juridische of rechtswijsgeerige uiteenzettingen. 
M a a r één punt is er, dat juist te dezer plaatse nog wel mag worden 
opgemerkt. 

W i e de staatsmacht als een zelfstandige macht beschouwt, 
gevoelt dadelijk dat zij haar grenzen heeft — dat er een gebied is, 
waar de Staat niet heerscht. W i e den Staat in het recht doet op-
gaan en het recht feitelijk boven alles stelt, vergeet licht, dat in het 
recht toch altijd dwang zit en dat voor den individueelen mensch 
zedelijke vrijheid beginsel heeft te zijn. W i e recht zegt, zegt dwang, 
althans gezag. Tegenover die sfeer van het gezag staat die der 
vrijheid. Legum servi ut liberi possimus (Taci tus) . Voorstanders 
der rechtssouvereiniteit komen er toe op te leggen, voor te schrij-
ven op een gebied, waa r enkel opwekken of aansporen geoorloofd 
is. Heerscht het rechtsbewustzijn der meerderheid en heeft het 
recht te heerschen, ontbreekt daarbij ieder criterium om te toetsen 
of datgene wat de meerderheid wenscht inderdaad hare rechts-
overtuiging is, dan ontstaat licht de neiging voor die meerderheid 
hare meeningen door te zetten ook daar waar niemand heeft door 
te zetten en ieder in eigen geweten overtuigd moet zijn, in zaken 
van conscientie en godsdienst. Meerderheidsmacht is voor de ge-
wetensvrijheid even gevaarlijk als cléricalisme. 

Het spijt mij, maar ik meen te moeten constateeren dat dit gevaar 
uit Krabbe's leer voortvloeiend reeds aan hem zelven kan worden 
geconstateerd. W e l erkent hij dat staatsonthouding tactisch gebo-
den kan zijn, dat dit vooral geldt op het gebied van religieuze 
stroomingen, maar hij laat op die erkenning den volgenden m. i. 
uiterst bedenkelijken passus volgen: „Een volk verward in de bar-
baarschheid van de orthodoxie (sic) of verdwaasd in de leer der 
levenspractijk heeft opbeuring noodig, maar hier predikt de historie 
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ons de leer van de staatsonthouding, omdat alleen in vrijheid, d. i. 
buiten het recht om, het evenwicht kan worden hersteld. Doch ook 
hier zijn grenzen voor de tactiek der neutraliteit. En als deze gren-
zen bereikt zijn, dàn is met de roeping, welke de Staat als zedelijke 
macht heeft te vervullen, ooA: het recht gegeven zelfs het religieuze 
leven onder zijn heerschappij te brengen." Ik cursiveer, waarlijk 
niet uit instemming. Hier ligt inderdaad een kloof tusschen wie 
als Krabbe het recht als levenswaarde boven alles plaatst en wie 
als schr. dezes meent dat er principieel grenzen aan zijn heer-
schappij zijn te stellen. 



20. D E G R O N D W E T S H E R Z I E N I N G . * ) 

Het valt niet te ontkennen: er is een tegenstelling tusschen het 
werk van onze Tweede Kamer en de taak, die andere parlementen, 
die van oorlogvoerende landen, hebben te vervullen. En er is in 
die tegenstelling iets dat schrijnt. Het lijkt wat klein, dit gepraat 
over grondwetsherziening, terwijl buiten de storm aanhoudt en 
ieder oogenblik ook ons huis kan aangrijpen en met één slag ver-
nietigen. Vooral het onderwijsdebat maakt dien indruk: er is 
altijd iets peuterigs in, iets weinig verheffends, wanneer men dag 
aan dag besteedt aan het zoeken van een juiste formule, die een 
ieder moet bevredigen, wanneer men intusschen elkaar wantrou-
wend bestookt, redactieverschillen tot beginselkwesties opblaast 
en op politieke winst voor de partij uit is. De vraag ligt voor de 
hand: hebt gij in dezen tijd niets beters te doen? Toch komt het 
mij voor, dat weinig aanvallen op Regeering en Tweede Kamer 
zoo onbillijk waren als die, welke beiden in de laatste maanden 
van zekere zijde hadden te verduren, omdat zij het durfden bestaan 
in dezen tijd een grondwetsherziening over kiesrecht en onderwijs 
aan te pakken. Gesteld eens, het wàs klein werk, hebben wij elkaar 
niet uit den treure voorgehouden, dat het onze plicht was om uit 
den druk van de eerste oorlogsmaanden te komen, ons werk, ons 
gewone werk weer ter hand te nemen? De tegenstelling van dien 
vreedzamen arbeid met de oorlogsellende bleef, we bleven het 
voelen als iets dat toch eigenlijk niet behoorde, dat wij ons af-
tobden met wat zoo droevig klein scheen tegenover het groote 
gebeuren daar ginds, dat wij ons in ik weet wat voor bijzonder-
heden verdiepten, terwijl die anderen vochten voor hun leven en 
het leven van hun volk. Maar toch, hebben wij daarin niet een 
nieuwen zegen van den dagelijkschen arbeid gevonden? en heeft 
de Regeering ook in deze niet voor te gaan? Bovendien, een 
grondwetsherziening om onderwijs en kiesrecht is niet klein werk, 
het is dat nooit en het zal dat stellig niet voor ons volk op dit 
oogenblik. Het is een daad geweest haar aan de orde te stellen. Zij 
kan in haar gevolgen van groote beteekenis blijken voor den 
levensgang van ons volk in de naaste toekomst. 

Pogen wij de beteekenis der hervorming wat nader aan te 
geven. W e l is zij nog niet tot stand gebracht, de Eerste Kamer 
moet haar stem nog doen hooren en dan volgt nog de tweede 
lezing door de nieuwe kamers, maar als niet alle teekenen bedrie-
gen, is de einduitslag nu niet meer onzeker. 

1848, 1887, 1917, de jaartallen onzer grondwetsherzieningen, 
wel van geheel ongelijke waarde. In 1848 een geheele omkeer in 

*) Onze Eeuw, 1917, afl. 2. 
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het regeerstelsel, de afschaffing van het persoonlijk regiment, de 
verplaatsing van het overwicht van de regeering naar de Sta ten-
Generaal, een wijziging die haar voleindiging zal bereiken als het 
parlementaire stelsel in den strijd tegen het ministerie van Zuy len -
Heemskerk aan het einde der zestiger jaren tot werkelijk recht 
wordt in Nederland. Een nieuwe klasse, die haar deel komt op-
eischen van het staatsbestuur, de burgerij in den breedsten zin 
die zitting neemt op het kussen, die in alle kalmte ruimte maakt 
voor een staatsinrichting naar haar wenschen, die straks die wen-
schen ook zal weten door te zetten in provinciaal- en gemeente-
bestuur, als haar man, wien thans nog door intrigues en zwakheid 
zijner medestanders de officieele leiding onthouden wordt , de 
ministerieele functie heeft aanvaard . De herziening van 1848 is 
de herziening van Thorbecke en het is zijn hoekige, wat enge maar 
zelfbewuste figuur die haar typeert. Hij wist wat hij wilde en met 
vaste hand trok hij de lijnen door de geheele constitutie, waa r -
langs hij begreep dat voortaan het staatsieven zich zou moeten 
bewegen. Stel daarnaast nu 1887. W e l maakt het den indruk van 
onmacht en slapte. In 1848 in korten tijd een radicale verandering, 
in 1887 na eindelooze moeite en geharrewar een herziening, die 
wel breed was opgezet en heel veel regelingen omvatte, maar die 
nergens diep insneed. De moeilijkste vraag, de zaak die toen ieder 
het meest aan het hart ging, die van het onderwijs, liet men na 
vruchteloos zoeken maar voor wat zij was. Een losmaking van 
kwellende banden, een oplossen van ,,kwesties", een verbetering 
van techniek en redactie, maar nergens een forsche greep, die 
voor het leven iets beteekende. Nergens? Misschien zullen er 
zijn, die de wijziging van het kiesrecht-artikel als zoodanig aan-
merken en het feit, dat de grondwet het verband tusschen kiesrecht 
en belasting losmaakte, is zeker een gebeurtenis geweest van 
belang, het was een stap die zijn invloed niet heeft gemist, maar 
als men naleest, hoe deze wijziging tot stand is gekomen, blijft 
toch elke gedachte van een forsch ingrijpen, van een welbewust 
openen van nieuwe mogelijkheden verre van ons. J. Heemskerk Azn. 
was daar de man niet naar, bekwaam en handig, maar toch 
eigenlijk beginsel-loos. Als na 1887 een geleidelijke maar toch 
aanzienlijke vermeerdering van het aantal kiezers gekomen is, als 
tengevolge daarvan een nieuwe wind is gaan waaien in den par-
lementairen hoek en de wetgevende arbeid van 1890—1910 toch 
vrij wat frisscher en belangrijker aandoet dan b.v. die van 1860— 
1880 — we mogen het ons wel even herinneren bij alle grieven 
die we, en terecht, tegen onze kamers hebben — dan is dit meer 
ondanks, dan dank zij de leiders van 1887. En 1917? Voorspellin-
gen op geschiedkundig gebied zijn gewaagd en wij. menschen 
van dezen tijd, hebben zeker wel geleerd er voorzichtig mede te 
zijn, maar toch waag ik het er op te zeggen, dat deze herziening 
kans heeft wel beneden die in 1848 maar toch boven haar onmid-
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dellijke voorgangster te .worden gewaardeerd. De heer Cort van 
der Linden zal zelf een vergelijking met Thorbecke niet begeeren, 
tegenover de ietwat troebele persoonlijkheid van den'ouden Heems-
kerk maakt hij geen slecht figuur. 

Wannee r we de beteekenis der herziening wat nader willen 
beschouwen, is het goed even stil te staan bij de rechtsopvatting, 
van welke haar auteur blijkens memories en mondeling debat is 
uitgegaan. Die rechtsopvatting is vooral een beschouwende. Cort 
van der Linden acht het blijkbaar de eerste taak van den wet-
gever de maatschappelijke verschijnselen en de wenschen, die 
daaromtrent onder het volk heerschen goed te leeren kennen. Uit 
deze kennis is dan voor hem het recht af te leiden. Zijn opvat-
tingen staan niet ver van de theorie van Krabbe, de wetgever 
moet formuleeren wat het rechtsbewustzijn van het volk voor-
schrijft. Vraagt men of de Minister-president in zijn hart een voor-
stander is van algemeen stemrecht, of hij waarlijk democratisch 
gevoelt, ook degeen die de debatten met aandacht heeft gevolgd 
zal moeilijk een antwoord kunnen geven, wil hij dat althans uit 
de woorden van den Minister putten. Het is, naar 's Ministers 
beschouwing, een ijdele vraag. ,,Ik meen, zou hij, vermoed ik, 
zelf antwoorden, dat algemeen stemrecht thans is een politieke 
noodzakelijkheid, ik zie dat het een eisch is door steeds meerderen 
gesteld, een eisch door de kiezers van 1913 door hun votum ge-
steund, ik weet niet op welke gronden men dezen eisch nu nog af 
zou wijzen." De Minister is diep overtuigd van de waarheid van 
het ,,du meinst zu schieben und du wirst geschoben", waarom 
zou de wetgever den schijn moeten aannemen, dat hij zelf schoof? 
Er ligt in deze resignatie stellig kracht, maar het is toch een be-
schouwingswijze, die van eenzijdigheid niet is vrij te pleiten. Zeker, 
wie geroepen is mede te werken aan de rechtsvorming heeft on-
afgebroken kennis te nemen van de feitelijke gegevens die de te 
regelen maatschappelijke verhouding hem biedt. W i e een gedroom-
de rechtsorde wil opleggen aan een maatschappij, die hij niet 
kent, zal onvermijdelijk bedrogen uitkomen. W i e geen rekening 
houdt met de feiten van natuur en economische krachten, wie uit 
een beginsel wil regeeren zonder om te zien naar het oordeel van 
anderen is voor staatsman of wetgever niet geschikt. To t de ge-
gevens der rechtsvorming behoort immers ook de rechtsovertuiging 
der personen voor wie de regeling bestemd is, slechts dan zal een 
gewenschte regel tot geldend recht worden, indien hij weerklank 
vindt bij hen, die zich naar hem zullen hebben te gedragen. Gaat het 
om de vraag of iets recht zal zijn, dan heeft de eenling nimmer 
gelijk tegenover de massa, dan ligt in isolement geen kracht. Men 
kan dat alles toegeven en ik zal de eerste zijn om dit te doen — 
toch dient er met nadruk op gewezen, dat verwaarloozing van de 
andere zijde, van den ideëlen kant van het recht nog wel zoo 
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gevaarlijk is. Rechtsvorming is niet een zuiver intellectueel proces, 
het is een vraag van wil, men kan het recht niet, ook al heeft men 
het meest volkomen inzicht in deze dingen, eenvoudig weg uit de 
maatschappij aflezen. Eigen gewetenseisch, eigen rechtsgevoel, 
eigen beginsel geven ten slotte de richting aan, die we hebben 
te volgen. Zij zijn onze toetssteen bij de behandeling van iedere 
gegeven verhouding.Wie dezen mist staat hulpeloos tegenover 
iedere windvlaag, elke nieuwe beweging neemt hem mee en geen 
inzicht, geen intellect geeft hem het criterium hoe te onderschei-
den, wat het recht is der toekomst, wat enkel waan van den dag, 
welken rechts-eisch hij beamen moet, welken ontkennen. W i e de 
rechtsbeschouwing van Cort van der Linden consequent aanvaard t 
wordt het willooze werktuig van de meerderheid van het oogen-
blik. Men begrijpe mij wel: het is niet een grief tegen den Minister 
of zijn regeeringsbeleid, die ik hier uit — al meen ik, dat inderdaad 
wat meer leiding, wat frisscher durf ook aan het werk ten goede 
zou gekomen zijn — het is een grief tegen zijn theorie, die hij, 
zooals de meesten, gelukkigerwijze niet consequent in de praktijk 
doorzet. De theorie is te merkwaardiger bij dezen Minister, omdat, 
zoo iets, juist de onderwerpen die hij aanpakte hem hadden kun-
nen leeren, van welken invloed de aanvankelijk van alle zijden 
bestreden, maar innerlijk krachtige overtuiging van enkelen — 
mits zij slechts een rechtsovertuiging is — op de rechtsontwikke-
ling kan zijn. Zonder de onafgebroken propaganda van de sociaal-
democraten en een smalle groep van vrijzinnigen voor het algemeen 
kiesrecht, niet als historische noodzakelijkheid maar als eisch van 
recht tegenover de tot heden uitgeslotenen, tegenover heel de 
arbeiders-klasse, zonder den hartstochtelijken aandrang van rechts 
voor gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs, weder 
met een beroep op het recht, was nóch de eene, noch de andere 
hervorming tot stand gekomen. Eigenaardiger nog dan ten aanzien 
van Cort van der Linden is het dat ook Mr. Troelstra een voor-
liefde voor soortgelijke beschouwingen heeft. Troelstra is meer 
dan iemand op dit oogenblik in de kamer de man van den breeden 
opzet, hij houdt er van de dingen te zien in een wijd verband, 
hervormingen te plaatsen in hun historisch kader. Er wordt dan 
een teekening gegeven van de ontwikkeling op een of ander punt, 
meest met wat (niet te veel) rood uit de historisch-materialistische 
tube gekleurd, waarbij de spreker de hervorming die hij begeert 
als het objectief noodzakelijke eindpunt der ontwikkeling aanwijst. 
Althans zoo schijnt het dan, meest hoort men achter den uiterlijk 
zoo geheel objectief wetenschappelijken betoogtrant wel den wil, 
den hartstochtelijken wensch van den spreker, zijn oordeel en de 
toetsing aan zijn overtuiging. Juist deze discussies hebben het 
gevaar en de eenzijdigheid van zulke „objectieve" beschouwingen 
sterk aan het licht gebracht. Toen Mr. Troelstra had betoogd, dat 
de vrucht thans rijp was om te plukken en dat daarom algemeen 
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mannenkiesrecht moest worden ingevoerd, merkte de katholieke 
leider Loeff fijntjes op, dat het dan toch van weinig inzicht ge-
tuigde, dat hij (Troelstra) reeds jaren geleden op die invoering 
had aangedrongen, toen was de vrucht toch stellig nog niet rijp 
geweest! Mr. Troelstra kon terecht antwoorden dat zonder zijn 
aandrang de vrucht waarschijnlijk ook nu nog niet zou zijn ge-
oogst, dat het rijpen mede zijn werk was, maar hij sprak zoo tevens 
het oordeel uit over de opvatting, alsof de wetgever enkel maar 
heeft te constateeren wat het rechtsbewustzijn van het volk op een 
bepaald oogenblik verlangt, enkel registreert, wat de wil is van een 
meerderheid. De wetgever wordt geschoven, maar schuift tevens. 

Ik wilde Cort van der Linden's opvatting over de taak van den 
wetgever even in het licht stellen, omdat zij naar mijn meening zóó 
de deugden als de gebreken dezer grondwetsherziening verklaart . 
Hier waren inderdaad twee zaken waarover zóó lang en zoo 
krachtig gestreden was, dat de tegenstander had ingezien dat 
ianger afweer niet zou baten en zich gewonnen moest geven, en 
het geluk wilde dat het verschillende groepen waren, die het een 
en het ander opeischten. Hier was slechts iemand noodig die het 
over en weer gemakkelijk maakte den laatsten stap over de brug 
te doen, die de juiste plaats vond waarop men zich kon vereenigen. 
Hiervoor was Cort van der Linden om zijn objectiviteit de aan-
gewezen man. Om zijn objectiviteit en om zijn tact tevens, zonder 
deze was het plan stellig mislukt. W i e had verwacht bij den aan-
vang van het onderwijsdebat dat het nieuwe artikel met algemeene 
stemmen op één na zou worden aangenomen? Hij was juist de 
man om den uitgestreden strijd nu ook definitief af te sluiten. Dat 
die afsluiting tevens de opening van een nieuw tijdperk is, dat 
er nieuwe mogelijkheden worden geschapen, het ligt meer in den 
aard der vragen waar het hier om gaat, dan aan den man, die ze 
stelde en beantwoordde. Met frissche hoop nieuwe wegen in te 
slaan, het is niet het werk van dezen minister-president. Hij maakt 
ruim baan voor de democratie en doet dat bewust, maar hij doet 
het zonder geestdrift, zonder antipathie ook, eenvoudig berustend 
omdat het moet en in afwachting van wat het geven zal. Dit 
verklaart ook, wat ik voor de gebreken houd dezer herziening, 
waarom zelfs geen poging gedaan is naar meer te grijpen dan 
wat met stelligheid bereikbaar was, waarom voor vrouwenkies-
recht enkel maar de grondwettelijke barrière is weggenomen, 
maar de zaak overigens in handen van den gewonen wetgever is 
gesteld, waarom ook de positie der Eerste Kamer niet aan grondige 
herziening is onderworpen. Ik zeg niet, dat deze zaken wel met 
succes hadden kunnen worden aangepakt, ik acht mij zelven ter 
beoordeeling van deze vragen niet competent, maar ik vrees, dat 
de Minister het zelfs niet heeft overwogen. W i e niet waagt niet 
wint, schijnt voor hem niet geschreven. 
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Intusschen, het is niet de vraag, wat deze grondwetsherziening 
had kunnen zijn, wel wat zij aan positiefs brengt. En dat is belang-
rijk genoeg. Stellig mag men naar mijne meening den Minister er 
geen verwijt van maken, dat hij geen andere onderwerpen dan die 
van de samenstelling" der Staten-Generaal en het onderwijs heeft ter 
hand genomen. Zeker, er was nog veel te verbeteren geweest in 
de grondwet en de gelegenheid te gebruiken scheen verleidelijk, 
maar als wij op wetgevend gebied iets geleerd hebben dan is het 
wel, dat zelfbeperking eerste eisch is. Hoe licht was men door het 
oprakelen van een schijnbaar onschuldige kwestie in een zijspoor 
geraakt, vanwaar het uiterst moeilijk zou zijn geweest den wagen 
weder in de goede richting te brengen. 

Ik wees zoo even op het verband dat tusschen de beide deelen 
der herziening gelegd is, men heeft daar veel over gesproken en er 
al naar mate van zijn standpunt groote staatsmanswijsheid of poli-
tiek gescharrel van de laagste soort in gezien. Men heeft echter 
tot heden verzuimd op het innerlijke verband, dat tusschen de beide 
deelen bestaat te letten, terwijl toch voor mij, en naar ik hoop ook 
voor anderen, in dit innerlijk verband de groote beteekenis der 
herziening ligt en wij juist daarom haar zoo volkomen kunnen 
toejuichen. Leggen we dezen samenhang bloot. 

De beteekenis der kieswethervorming is dunkt mij volkomen 
juist door den minister aangegeven. Zij is inderdaad een princi-
pieele. Het is niet de vraag van wat kiezers meer of minder, het 
is het leggen van een nieuw fundament van ons staatsgebouw. 
Mr. Cort van der Linden voerde bij het debat op 3 November 
onder meer het volgende aan ' ) : ,,Mijns inziens beteekent de in-
voering van het algemeen kiesrecht meer dan de doortrekking 
eener lijn, door vroegere kieswetten aangegeven. . . W e l k e is de 
theorie van het kiesrecht, waaraan men ook nu tracht vast te 
houden? Men is kiezer, wanneer men zekere geschiktheid of wel-
stand bezit. Men bedoelt daarmede zekere bekwaamheid tot oor-
deelen, zeker belang bij de instandhouding van de maatschappij. 
Iedere kiezer stuk voor stuk moet die bekwaamheid of dien wel-
stand bezitten. Dat is de theorie welke eenmaal paste bij de 
werkelijkheid, maar die thans niet meer bij de werkelijkheid past . . . 
Het wezenlijke karakter van het kiesrecht, zooals wij het waar-
nemen, is ons allen bekend. De kiezers groepeeren zich allereerst 
naar een gemeenschappelijk geloof of naar hun algemeene idealen 
van recht of vrijheid, vervolgens naar de algemeene leuzen, naar 
een cry, waarvan slechts een minderheid in staat is de gevolgen 
te doorzien... Het kiesrecht is geworden en is thans een massaal 
kiesrecht." Met deze woorden acht ik den overgang dien we 
meemaken goed gekarakteriseerd. W e vragen niet meer naar 
kenteekenen voor den individueelen kiezer, we zoeken niet meer 

M Hand. Tweede Kamer 1916/17 blz. 371. 
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naar een criterium om den wél geschikten van den niet geschikten 
te scheiden, maar we aanvaarden het kiesrecht voor de massa in 
eens. Daartoe zijn we gekomen, geleidelijk omdat we geen enkel 
geschikt criterium van onderscheiding konden vinden, omdat alle 
maatstaf die gebruikt werd ten slotte ondeugdelijk en puur wille-
keurig bleek, maar de geleidelijkheid in den overgang neemt niet 
weg dat wij, nu wij den beslissenden stap doen, op een geheel ander 
plan komen te staan. Algemeen kiesrecht, niet omdat ieder even 
geschikt is, maar omdat de vraag naar geschiktheid niet meer 
wordt gesteld. Het kiesrecht niet meer bevoegdheid ter wille van 
het individu om hem gelegenheid te geven zijn stem te doen gelden 
in zake wetgeving en staatsbestuur, maar het kiesrecht ter wille 
van de gemeenschap, een middel om te leeren kennen wat in de 
massa, in het volk als geheel aan rechtsovertuiging, aan rechts-
idealen leeft. Dit mag vaag, onzeker zijn, uiterst weinig tastbaar 
— het doet er niet toe, het is het eenige wat voor den staat belang 
heeft. Er is in de debatten herhaaldelijk een beroep op Thorbecke 
gedaan en zoowel de democratische als de meer liberale groep 
onder de vrijzinnigen heeft hem als haar geestelijken voorvader 
opgeëischt. Misschien hebben beiden gelijk, ook Thorbecke was 
een mensch en dus gelukkig niet altijd consequent in zijn oordeel, 
de Thorbecke van de Narede staat zeker heel wat dichter bij de 
vrij-liberalen dan bij de vrijzinnig-democraten, maar in zijn aller-
merkwaardigst stuk over het staatsburgerschap van 1844 heeft 
Thorbecke reeds met groote klaarheid uiteengezet, dat uitbreiding 
van kiesrecht tot algemeen kiesrecht leidt. W a t meer zegt: hij 
heeft in dat opstel den grondslag der staatsinrichting aangewezen 
die eerst thans staat te worden verwezenlijkt: het staatsburger-
schap, de mensch in de eerste plaats lid van de gemeenschap, 
deel van zijn volk. Groen van Pr ins terer1 ) ziet voor Thorbecke's 
s taatkunde geen ander steunpunt dan zijn staatsidee, de Bosch 
Kemper'2) meent dat de grondgedachte, waarop Thorbecke 
steunde, de gemeenschapsband was, als grondslag van wet en 
staat te stellen in plaats van den individueeien wil, waarop zoo 
velen hunne theorie hadden gebouwd. Heeft niet èn de een èn de 
ander gelijk? Voor Thorbecke was inderdaad de gemeenschaps-
band het beginsel, het uitganspunt van zijn denken op rechtsge-
bied, maar die gemeenschap zag hij verpersoonlijkt in den staat. 
Gemeenschap en individueele persoonlijkheid — het is de groote 
tegenstelling, waarmede iedere staatstheorie zich weder heeft 
bezig te houden, zij alle offeren of de een aan de ander op óf pogen 
op eenige wijze een verzoening. Thorbecke's standpunt in deze is 
niet geheel duidelijk, er zijn uitingen van hem in de eene en in de 
andere richting, er is in zijn denken in dit opzicht, als ik goed zie, 

*) Voorrede van zijn uitgave van de brieven van Thorbecke 1830—1832 
blz. III. 

-) Geschiedenis van Nederland na 1830, I. I.etterk. Aant. blz. 257. 
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geen eenheid, maar zijn staatsburgerschap wijst zonder twijfel in 
de richting van de gemeenschapsidee. Het is naar die idee dat 
meer en meer ons staats- en volksleven zich richt. De kiesrecht-
wijziging is zeer beslist een stap naar dien kant. Da t zit reeds in 
het algemeen stemrecht op zich zelf, maar dat zit zeker in alge-
meen stemrecht, gepaard met evenredige vertegenwoordiging en 
stemplicht. Evenredige vertegenwoordiging, hoe zou zij passen in 
de voorstelling, dat hij die de geschiktheid bezit om te kiezen nu 
den waardigsten medeburger als vertegenwoordiger aanwijst? 
Niet meer wordt de vraag gedaan: wien wenscht gij als ver tegen-
woordiger, wien oordeelt gij den bekwaamsten en bet rouwbaar -
sten? maar deze wordt u voorgelegd: bij welke partij sluit gij u 
aan? in welke richting wenscht gij, dat het staatsieven zich be-
wegen zal? De keuze van den man wordt daarbij van ondergeschikt 
belang. De gemeenschap erkent de kleinere groepeeringen, het 
individueele verdwijnt in het kiezen, ook in het gekozen worden. 
W a t is het kiesrecht dan anders dan een middel om den gemeen-
schappelijken wil, de volonté générale van Rousseau te kennen? 
En de stemplicht. Zoolang het kiesrecht er was ter wille van den 
kiezer kon het vrijelijk aan hem worden overgelaten er al of niet 
gebruik van te maken, de staat, — die ter wille van zich zelven 
den kiezer oproept — kan hem niet langer de vrijheid laten om in 
actueele vragen van staatsbelang er geene meening op na te 
houden. 

Dat de gemeenschap weder een geweldig overwicht krijgt over 
den individueelen mensch, het is een feit dat, dunkt mij, niet is 
tegen te spreken. Niet alleen hier, niet alleen in het staatsrecht 
zien wij het. Wi j gaan weder naar de Grieksche idee: de mensch 
vóór alles politiek wezen, staatsburger, zooals Thorbecke het uit-
drukte. Maa r moeten en mogen wij dien weg gaan? is het toe te 
juichen of hebben we ons tegen de strooming in te werpen en ons 
te verzetten zoolang het kan met de hoop haar in andere bedding 
te leiden? Hier zal ieder antwoorden naar zijn levensbeschouwing, 
hier zal de beslissing liggen bij onze diepste waarde-oordeelen, van 
welke wij steeds hebben te getuigen maar wier deugdelijkheid wij 
geenszins bewijzen kunnen. Wij voor ons die de Christelijke leer 
aanvaarden, dat iedere menschenziel oneindige waarde toekomt 
en dat die waarde niet mag worden opgeofferd aan eenig gemeen-
schapsbelang, dat altijd in den tijd gelegen en dus relatief is, kun-
nen die vraag slechts onder een zeer nadrukkelijk voorbehoud 
bevestigend beantwoorden. Zegt men: de mensch vóór alles staats-
burger, dan zeggen wij zeer beslist neen. Maar wij voelen ook dat 
individualisme zelfzucht is, dat de persoonlijkheid zich ten slotte 
slechts in de gemeenschap ontwikkelt. Vandaa r dat wij evenmin 
met totaal ontkennen kunnen volstaan, maar een beaming van de 
vraag geven onder voorbehoud. W a t dan ons voorbehoud is? 

Vooreerst kunnen wij de overmacht der gemeenschap alleen 
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dulden, indien allen er deel aan hebben, d.w.z. allen er aan onder-
worpen- zijn, maar ook allen er medezeggenschap in bezitten. 
Heerscht een niet democratisch ingerichte staat, dan is het niet 
de gemeenschap die heerscht, maar is het de wil van enkelen. Het 
is ons een vreugd, dat de stap naar de gemeenschapsmacht dien 
wij thans in ons staatsieven doen, tegelijk een stap ter democra-
tiseering is. Voor ons zijn deze beide onafscheidelijk verbonden. 
Het is in dezen tijd niet moeilijk te leeren, wat er van de staats-
almacht wordt, die niet op democratische basis rust. Een gezag 
kunnen wij eerbiedigen als een noodzakelijk middel ter handhaving 
van recht in de samenleving, maar een gezag om zich zelf kunnen 
wij alleen toekennen aan een gemeenschap die gebouwd is op het 
denkbeeld, dat wij allen wel ongelijk, maar toch gelijkwaardig 
z i jn 1 ) . Alleen aan zulk een gezag onderwerpen wij ons, ook waar 
het gebiedt wat ons onrecht schijnt. 

Dit is de religieuze grondslag der democratie, een grondslag 
die sinds Calvijn in landen van hervormde religie telkens weer is 
gelegd, het is het fundament van de Amerikaansche staatsrege-
lingen, die de bron waren, waaruit de Fransche déclaration des 
droits de l'homme heeft geput. Uit haar, ten slotte dus uit het 
Calvinisme, niet uit Rousseau stamt onze democratie. 

Maar hiermee is ons voorbehoud nog niet voldoende aange-
wezen. Wij maken nog meerdere reserves. Wi j willen de gemeen-
schapsmacht erkennen, maar wij verlangen dat zij zich differen-
tieere. Niet in een enkel centraal orgaan moet het gezag ons recht 
op te leggen worden samengetrokken. Ook daarin zit een gevaar, 
ook bij de democratie; in een groot land mag dat van meer betee-
kenis zijn dan in een klein, ook hier bestaat het. Wi j verlangen 
juist voor het evenwicht meerdere gemeenschapsorganisaties, 
naast elkaar, plaatselijke macht tegenover nationale, ook groepee-
ringen naar andere criteria, naar beroep of bedrijf. Ik stip dit even 
aan, het is hier niet het oogenblik dit uit te werken. Maar wel mag 
er hier met nadruk op worden gewezen, dat er een gebied is, 
waarop de Staat, of welke rechtsorganisatie ook, niet almachtig 
behoort te zijn. Ik herinnerde zooeven aan de Calvinistische staats-
rechtleeraars, aan de Amerikaansche grondwetten. Als er één 
denkbeeld is dat deze definitief hebben vastgezet in de leer van 
staat en recht, dan is het dit, dat er een gebied is, waar de mensch 
de bevelen van niemand heeft af te wachten, dat naast zijn onder-
werping aan den Staat zijn vrijheid tegenover hem triomfantelijk 
omhoog kan worden geheven. Met de gedachte, dat men God 
meer moet gehoorzamen dan de menschen hebben zij diepen ernst 
gemaakt. Ik weet wel, dat de begrenzing van dat gebied aller-
moeilijkst en allerbetwistbaarst is, dat met het stellen der vrijheids-

l ) Men vergelijke voor de nadere toelichting dezer gedachte Ph. Kohnslamm: 
.Democratie" in Synthese I, speciaal blz. 11 vlg. 
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rechten geen enkele moeilijkheid is opgelost, neen zij eerst dan 
recht beginnen; de waarde van de idee van het recht der persoon-
lijkheid, onaantastbaar voor de gemeenschap, wordt daardoor niet 
in het minst geraakt. 

Welnu , ik zie de groote beteekenis van onze grondwetsher-
ziening hierin, dat op hetzelfde oogenblik dat de democratie vol-
dongen feit wordt en de gemeenschapsmacht tot grondslag der 
staatsinrichting wordt gemaakt, op datzelfde oogenblik de indivi-
dueele geestelijke vrijheid daar, waar zij in een vroegere periode 
bedreigd scheen, uitdrukkelijk wordt erkend. Dit is de samenhang 
der beide hervormingen, waarop ik boven doelde, dit de fundamen-
teele beteekenis dezer herziening. 

Er zijn nog altijd vrijzinnigen, die niet toegeven, dat de strijd 
voor de bijzondere school een strijd voor het recht der ouders was 
om zelf den geest te bepalen, waarin hunne kinderen zouden 
worden opgevoed. Zij zijn nog eens te hoop geloopen tegen het 
voorstel der bevredigingscommissie. Laten wij hopen, dat het voor 
het laatst was. Ten slotte is het nieuwe art. 192 aangenomen met 
algemeene stemmen op één na. Die eene stem was die van het 
oudste lid in jaren, het is een teekenende bijzonderheid: een stem 
uit het verleden. 

Voor de vrijzinnigheid is dit een groote zelfoverwinning ge-
weest. W a a r o m? De vrijheid van den individueelen mensch zal 
toch bij haar wel veilig zijn, daarvoor voelt zij toch krachtens 
haar beste tradities? Zeker, maar het is voor den intellectualis-
tischen hoogmoed van den gemiddelden vrijzinnige uiterst bezwaar-
lijk te zien, dat de vrijheid, die hij zijn tegenstander gaf, geen 
vrijheid was, het kost hem nog altijd moeite zich in het goed recht 
van den aanhanger der confessioneele school op dit punt in te 
denken. De vrijzinnigen redeneerden tot voor kort vrij algemeen 
aldus: de vrijheid van het onderwijs willen ook wij, de grondwet 
waarborgt haar en niemand denkt er aan hieraan te tornen, maar 
van staatswege met het geld der belastingbetalende kiezers mag 
alleen een school gesteund worden die voor allen bruikbaar is, de 
openbare neutrale school, die immers niemands godsdienstige over-
tuigingen krenkt. Zij vergaten, dat juist die bruikbaarheid een 
fictie was, dat confessioneel gezinden met het negatieve niet-kren-
ken niet tevreden waren, een positieve kleur aan het onderwijs 
wilden geven. Dieper gepeild zit de moeilijkheid eigenlijk hierin, 
dat het voor een vrijzinnige zoo zwaar is te begrijpen, dat ook 
zijn vrijzinnigheid een keus is van levensrichting. Hij stelt zich op 
het standpunt dat hij zich onthoudt van te kiezen, dat hij het kind 
niets opdringt, hij vergeet dat hij met zijn zwijgen over al wat met 
religie samenhangt evenzeer kiest als de ander, die er over spreekt. 
Door de lauwheid van vele liberalen op religieus gebied, hun agno-
sticisme, zien zij niet, dat ook zij partij gekozen hebben en dat die 
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partij voor den andersgezinde niet te aanvaarden is. Volkomen 
terecht merkte de minister in de Memorie van Antwoord op, dat 
de strijd eigenlijk minder ging tusschen openbare en bijzondere 
school dan tusschen neutrale en confessioneele. De Staat koos de 
neutrale, gaf deze een geldelijk bevoorrechte positie. Dat prikkelde 
het rechtsgevoel van anti-revolutionnairen en katholieken altijd 
door. De Staat toonde de neutrale school voor de betere te houden, 
hij stelde zich partij in een zaak, die raakt aan een gewetenseisch 
der ouders. Zeker, zij mochten hun kinderen naar andere scholen 
zenden. Maar als hun dat niet schikte, zij het niet konden betalen? 
Dan hadden zij zich te onderwerpen. Typisch komt deze opvatting 
nog uit in de jongste motie door de Liberale Unie aangenomen: 
,,De Liberale Unie beschouwt de openbare school als paedagogisch 
te verkiezen boven sectescholen", een politieke partij die partij 
kiest in een paedagogische kwestie, wat wil dat anders zeggen dan 
dat men wenscht dat ook de Staat soortgelijke keuze doet? Het is 
mijn vaste overtuiging, dat deze daartoe het recht niet heeft, dat 
het een aanranding is van de vrijheid der ouders, zelf de richting 
van de geestelijke opvoeding hunner kinderen te bepalen. Men 
begrijpe mij wel. Ik geef volkomen toe dat de Staat in een land als 
het onze met zoo verschillend denkende bevolking, waar hij zelf 
onderwijs doet geven, dit immer een neutraal karakter moet ver-
leenen, dat daar slechts eerbiediging, niet prediking van gods-
dienstige gevoelens kan worden geëischt. En ik wil er wel aan 
toevoegen, dat ik uit paedagogisch oogpunt de uitspraak van de 
Liberale Unie onderschrijf, persoonlijk geef ook ik aan neutraal 
onderwijs de voorkeur. Het komt mij voor dat men dit onderwijs 
onrecht aandoet, als men zegt, dat daarbij de onderwijzer zich 
niet aan zijn leerlingen kan geven. Zeker, er zijn dingen, waar hij 
het best over zwijgt en waarvoor hij de kinderen naar hun ouders 
moet verwijzen. Maar dat schijnt mij juist een voordeel. De vraag 
mag wel eens overwogen worden, of men de beteekenis der school 
niet overschat als men de vorming der gehcele persoonlijkheid 
aan haar in de eerste plaats wil toevertrouwen. Zeker zij moet 
opvoeden, niet enkel onderwijzen. Maar zij is toch eerst opvoedster 
na de ouders. De neutraliteit kan ook hierin zijn grond hebben, dat 
er dingen zijn, die de ouders liever zelf in handen hebben. Voor mij 
is de terughouding, waartoe het neutraal onderwijs den onderwijzer 
in sommige dingen verplicht iets dat mij in dat onderwijs aantrekt. 
Anderen zullen andere motieven hebben voor hun voorkeur. Maar 
allen behooren wij ons bewust te zijn, dat er zijn die anders kiezen 
dan wij, en dat wij, voorstanders der neutrale school, ook al zijn 
wij nog zoo zeer in de meerderheid, niet het recht hebben onze 
keus aan dezen op te leggen. Doet de Staat dat, dan raakt hij aan 
een terrein waarop hij niet mag treden, dat hem heilig behoorde 
te zijn: de individueele vrijheid van den mensch in geestelijke 
zaken. En dat deed de Staat, zoolang de financieele gelijkstelling 
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tusschen bijzonder en openbaar, neutraal onderwijs niet was door-
gevoerd. Daarom acht ik het van groot belang, dat thans de 
Grondwet beide takken van het onderwijs voor den Staat als ge-
lijkwaardig erkent. 

Dit is dunkt mij de beteekenis van het nieuwe artikel. V o o r 
de praktijk zal die beteekenis gering zijn, zoolang niet de wetten 
die het thans neergeschreven beginsel zullen uitwerken tot stand 
zijn gekomen. De strijd die tientallen van jaren over het artikel 
gevoerd is toont de waarde, die aan een Grondwet moet worden 
toegekend. Het is inderdaad niet meer dan een beginsel dat hier 
is uitgedrukt, maar de schoolstrijd leert, hoezeer ons volk nog aan 
de vastlegging van zulke beginsels is gehecht. Gelukkig, voeg ik 
er aan toe. To t de bezwaren die in de laatste jaren in rechtsge-
leerde kringen tegen het denkbeeld van een Grondwet zijn aange-
voerd behooren deze, dat een Grondwetsbepaling een hervorming, 
die de rechtsovertuiging der meerderheid eischt, toch niet tegen 
houdt — men rijdt er met kar en paard doorheen — èn, dat menige 
nuttige verandering in ons rechts- en staatsieven door een artikel 
der grondwet is mislukt. De bezwaren schijnen elkaar uit te sluiten. 
Mijns inziens zijn zij beide tot zekere hoogte gegrond — we zien 
èn het een èn ander van tijd tot tijd gebeuren — maar bewijzen zij 
niets tegen de waarde van een grondwet . W i e ze als argumenten 
daartegen beschouwt, volgt een verkeerde methode van interpre-
tatie. Het is hier niet de plaats deze gedachte uit te werken. Ik 
wilde er slechts even op wijzen in verband met deze beweging 
— waarvan we trouwens bij geheel de grondwetsherziening al 
bitter weinig hebben bemerkt — hoe juist de onderwijsparagraaf 
dienst kan doen om de beteekenis van een grondwet klaar te 
illustreeren. Vroeger was het betwist, of de Grondwet financieelen 
steun aan bijzondere scholen toeliet, Buijs sprak van een ,,lijn-
rechten strijd" met het artikel, toch wist de rechterzijde na hard 
vechten de subsidieering te veroveren. Het was de eerste stap op 
den weg naar financieele gelijkstelling, men ging dien weg verder 
en men zou ongetwijfeld het eindpunt bereikt hebben, ook al was 
de grondwet niet gewijzigd. En toch hechtte men aan de wijziging. 
Men begreep de noodzakelijkheid van de openlijke erkenning van 
zijn goed recht in onze hoogste staatswet, men wist dat de formule 
macht heeft over den geest der menschen en dat het nog wel eens 
van groote beteekenis kan worden voor het werkelijk rechtsleven, 
dat de Grondwet de gelijkstelling openlijk verkondigt. Een nieuwe 
wetsformule kàn dood blijven, zij bergt ook de mogelijkheid van 
heel wat nieuw recht in zich. Niet ieder mag in deze dingen klaar 
zien, de strijd voor het Grondwetsartikel toont, hoe men dit alles 
toch sterk voelt. 

Over de redactie van het artikel is in de Kamer warm gevoch-
ten. Ik herinnerde boven al aan de tact van den Minister, die een 
oplossing der moeilijkheden wist te vinden waarbij ten slotte een 
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ieder zich kon neerleggen. Het is hier niet de plaats om het ver-
schil tusschen het oorspronkelijk voorstel en de eind-redactie uit 
te pluizen. Het merkwaardigst in heel den strijd is, dat hij de hoofd-
zaak, de financieele gelijkstelling, niet raakte, maar over de waar -
borgen ging voor de deugdelijkheid van het bijzonder onderwijs 
en over het gevaar, dat het neutraal openbaar onderwijs op zijn 
beurt in het gedrang zou komen. Meent men, dat dit gevaar belang-
rijk geringer is bij het artikel zooals het thans is aangenomen, dan 
het geweest zou zijn bij de oorspronkelijke redactie, des te beter. 
Ik voor mij kan aan deze redactie-verschillen niet zoo veel waarde 
hechten. Of ik dan niet erken, dat er kans is dat het openbare 
onderwijs wordt verwaarloosd? Integendeel, wat wij onder het 
tegenwoordige Grondwetsartikel en de tegenwoordige wet zien 
gebeuren leert maar al te goed, dat die kans zeer zeker bestaat. 
Ik begrijp dat men er zooveel mogelijk tegen waakt . Ik wil verder 
gaan, ik ben inderdaad niet geheel zeker, dat de vrijheid, thans 
aan de confessioneelen verleend, onder confessioneel bewind ook 
aan wat ik met den vagen naam van „links" zal aanduiden, wel zal 
zijn gewaarborgd. Maar ik wil reeds thans er voor waarschuwen 
dat indien wij onverhoopt mochten ervaren, dat dit niet het geval 
is, men dan de schuld daarvan niet moet schuiven op deze her-
ziening. Het is nu eenmaal het tragische lot van de ware vrijzinnig-
heid, dat zij krachtens haar beginsel verplicht is anderen een vrij-
heid te verkenen die, door dezen misbruikt, ten slotte tot haar 
eigen ondergang kan leiden. Dat ontheft haar niet van haar plicht 
zich aan haar beginsel te houden. En ik meen dat zij krachtens dat 
beginsel het nieuwe artikel in zijn geheel heeft te aanvaarden, 
niet als een concessie, maar als de uitdrukking van wat zij zelve 
als recht erkent. 

De toekomst van ons volk is donker. Wi j weten niet of wij 
buiten den oorlog zullen blijven, of 1917 den vrede zal brengen 
en wat die vrede voor ons zal inhouden. Wi j weten evenmin, hoe 
ons volk zal staan in den tijd van moeiten en zorgen op economisch 
en financieel gebied, die ongetwijfeld voor geheel Europa op den 
vrede zal volgen. Wij hebben dat alles af te wachten. Maar wij 
weten wel, dat ook in dien tijd gelijk tijdens een oorlog heel ons 
volk één moet zijn, wil het zich staande houden, dat de saamhoo-
righeid moet worden beleefd, de gemeenschap beslag kan leggen 
op al onze krachten en geheel onze persoon. Het is goed, dat dan 
allen deel hebben aan die gemeenschap. En wij weten ook, dat wat 
er ook gebeuren moge, onze geestelijke vrijheid van hooger waarde 
is dan ons volksbestaan zelve. Het is ook goed, dat wij ons daar-
van bewust zijn en dat onze wetgeving dat beginsel tot in zijn 
verste consequenties aanvaardt . 

Daarom schijnt mij deze grondwetsherziening, wat er kleins 
en onvolmaakts aan zijn moge, een verheugend feit. 



21. D E G E W E T E N S V R I J H E I D T E G E N O V E R D E N 
M I L I T A I R E N D I E N S T P L I C H T . * ) 

(Inleiding tot een bespreking gehouden in de Vereeniging voor 
Staatkunde te Leiden op 29 November 1917.) 

Het schijnt dat de vraag der gewetensvrijheid het publiek vrijwel 
koud laat. Christen-socialistische blaadjes brengen week aan week 
mededeelingen van nieuwe gevallen van dienstweigering op grond 
van gemoedsbezwaren; volgens een Rotterdamsch adres van Sep-
tember 1917 waren toen reeds meer dan 150 mannen wegens dit 
delict veroordeeld. De straffen worden zwaarder en zwaarder , 
men leest van een exorbitanten eisch als drie jaar gevangenisstraf; 
het Hoog Militair Gerechtshof veroordeelt, de eene straf volgt de 
andere, totdat ten slotte de dienstweigeraar wordt ontzet uit het 
recht om bij de militaire macht te dienen, een maatregel, die, al is 
hij wettelijk noodzakelijk, toch in dit verband wat zonderling aan-
doet. De krantjes der partij die ik noemde, toornen, adressen zijn 
verzonden en comités gevormd, maar kracht zit achter dit alles 
niet, het groote publiek laat het vrijwel onopgemerkt voorbijgaan 
en de dagbladpers zwijgt de zaak dood. V a n een beweging valt 
nauwelijks te spreken. 

Tot zekere hoogte is dit verklaarbaar. Men verwar t dienstwei-
gering en gewetensvrijheid, en van de dienstweigering wil men 
niet weten. In een tijd, waarin wij er telkens weer aan herinnerd 
worden, hoe broos de veiligheid is die wij tot nu toe genoten, 
waarin wij met één slag in den oorlog gesleept kunnen worden, 
wil men geen aandacht geven aan hen die weigeren hun deel in de 
verdediging van het land te dragen. Aan die verdediging houden 
wij vast. Ik ben geneigd zeer pessimistisch te denken over de 
tegenwoordige moraliteit van ons volk: de felle jacht naar oorlogs-
winst, het lichtzinnig er op los leven van zoo velen tegenover de 
bittere ellende buiten de grenzen en al nijpender moeilijkheden 
daar binnen, het geknoei en bedrog van groot en klein tegenover 
den fiscus, de fittende betweterigheid en het gemis aan waarlijken 
ernst in het openbare leven, het zijn weinig bemoedigende teeke-
nen. Maar wij blijven toch staan voor de verdediging van de 
integriteit van ons grondgebied. Er is volstrekt geen enthousiasme; 
wat er nu drie jaar was aan vastberaden kracht, is versleten, maar 
met koppige taaiheid blijven wij overtuigd, dat we zoo goed moge-
lijk gewapend moeten zijn tegenover iedere gebeurlijkheid. Dat is 
de meening van het overgroote deel van ons volk. Over hen, die 
daaraan niet mee willen doen, halen wij de schouders op. Tegen-

*) De Schakel, 1917, no. 12. 
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over de massale verschijnselen der tijden schijnt hun doen wat 
stumperig. 

En toch — hun houding dwingt eerbied af. W i e voor zijn 
meening werkelijk wil lijden heeft recht dat wij die meening ernstig 
overdenken. Laat ik voorop stellen, dat ik dit niet zeg uit inge-
nomenheid met het streven zelf der dienstweigeraars. De leer der 
weerloosheid aanvaard ik niet. Ik erken volkomen het conflict, dat 
voor ieder mensch, stellig voor iederen Christen, rijst, als hem 
wordt opgedragen ter wille van de verdediging van het vaderland 
zijn medemensch te dooden; maar ik zou voor mij zelven toch 
geen oogenblik aarzelen, stond ik voor de keus: stellig liet ik den 
plicht der landsverdediging het zwaarst wegen. T e r wille van het 
recht moet de staat zich handhaven en mag hij mij het offer vragen 
niet alleen zoo noodig mijn eigen leven te geven maar ook bereid 
te zijn dat van anderen te nemen. Ik wil hierover thans niets 
meer zeggen, ik heb deze enkele woorden er over neergeschreven 
omdat ik niet gaarne misverstaan zou worden en duidelijk wilde 
doen uitkomen, dat niet sympathie met de zaak der dienstweige-
ring mijn verdere uiteenzettingen bepaalt. Integendeel ik gevoel 
iets als wrevel tegen wat mij eigengerechtigheid in het handelen 
der weigeraars dunkt, maar ik meen, dat niet zulk een wrevel ons 
oordeel mag bepalen. Wij hebben in te zien, dat er ernstige man-
nen zijn die op grond van voor hen afdoende motieven, motieven, 
die liggen in wat hun het hoogste is: hun geweten, hunne persoon-
lijke verhouding tot God, aan den oproep van den militairen 
dienstplicht niet kunnen en niet mogen gehoorzamen. 

Heeft de Staat het recht dit alles eenvoudig ter zijde te stellen, 
óf moet zijn eisch wellicht wijken? 

Het antwoord op onze vraag hangt af van de voorstelling die 
wij hebben omtrent wat recht is. 

Het is bekend dat naar Rousseau de individueele mensch tegen-
over den Staat geen enkel recht bezit. Staatsbelang en recht waren 
voor hem identiek; eischt de Staat het leven van den mensch. ter 
wille van zijn belang, dan heeft hij dat te geven, immers dat leven 
zelf is als een herroepelijke gave van den Staat te beschouwen. 
En zoo denken velen nog. Vooreerst zij, die in den Staat een souve-
rein zien met een bijzondere heerschersmacht bekleed. Zeker, ook 
onder dezen zullen er zijn die uitzonderingsbepalingen voor ge-
moeds-bezwaarden in zake als deze bepleiten, maar zij doen dat 
enkel uit consideratie, een soort medelijden of ter wille van oppor-
tunistische redenen om overigens goedwillige burgers niet te 
ontstemmen. Van een plicht van den Staat het gewetensbezwaar 
te eerbiedigen, van een recht van het individu is bij hen geen 
sprake en kan geen sprake zijn. Maar dit geldt ook voor velen, 
wier rechtsopvatting van de leer der staatssouvereiniteit mijlen 
ver staat. Neem den bekenden Franschen staatsrechtleeraar 
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Duguit. Deze wordt niet moede te verkondigen, dat het s taats-
begrip eigenlijk een verouderd denkbeeld is, dat de realistische 
rechtswetenschap het zonder dat kan stellen en voorstellen als 
van de persoonlijkheid en de souvereiniteit van den Staat acht hij 
ten eenenmale uit den booze. In werkelijkheid ziet hij in den Staat 
niets dan de macht van bepaalde personen of groepen over 
anderen. Maa r met die ontkenning van den Staat gaat die van 
het individueele recht onafscheidelijk gepaard. W e l zijn er sociale 
regels, de solidariteit der menschen, hun afhankelijkheid van el-
kaar brengt dat mee, dank zij die regels kan eenig individu in een 
bepaalde verhouding komen, waardoor hij van een ander iets mag 
eischen, maar zelfs dan mag van een subjectief recht van dat 
individu niet worden gesproken. Die term moet uit de rechts-
wetenschap worden verbannen. En waarom? Blijkbaar om geen 
andere reden dan omdat hij zou doen denken aan de bevoegdheid 
van den mensch die onaantastbaar zou zijn ook voor den gemeen-
schapsregel en uit het enkele feit van zijn menschzijn zou voort-
vloeien. Ik weet niet of Duguit zich ergens over de vraag der 
eerbiediging van gemoedsbezwaren door den Staat heeft uitge-
laten. Toch ben ik wel zeker, hoe hij er over denkt — tenzij dan 
hier, als bij de houding die de Fransche wetgever tegenover de 
congregations religieuses heeft ingenomen, bij den man van sterk 
rechtsgevoel, die Duguit blijkbaar is, de natuur sterker zou zijn 
dan de leer. 

Men ziet het: zoowel degenen die in den Staat een persoon zien 
met eigen leven, een leven dat meer is dan dat der individuen, 
als zij die van een bijzondere staatsmacht niet willen weten, die 
niets anders willen zien dan feitelijke machtsverhoudingen en een 
zekere solidariteit der menschen tegenover elkaar, komen tot de 
volslagen ontkenning van eenig recht van den mensch tegenover 
den Staat, tot de noodzakelijkheid der volledige onderwerping 
van het individu aan de gemeenschap. Naas t de oude dogmatici 
de allermodernste Franschman. 

Het spreekt van zelf dat van kritiek op deze theorieën geen 
sprake kan zijn. Tegenover de leerlingen van Prof. Krabbe zal 
trouwens een kritiek op de leer der staats-souvereiniteit wel over-
bodig zijn. W i e den Staat tot almachtig op aarde maakt — ge-
bonden alleen door de macht van andere Staten — verklaart nim-
mer hoe ook de Staat aan het recht heeft te gehoorzamen. En 
tracht men de theorie te redden door wel den Staat aan het recht 
gebonden te rekenen, maar den Staat als den eenigen vinder van 
recht voor te stellen, de macht door wien het recht wordt, ver-
wezenlijkt, dan vergeet men, dat het wel de taak is van den Staat 
het recht te verwezenlijken, maar dat er geen enkele waarborg is 
dat hij dit ook immer doet. Men komt dan weer tot de gedachte 
van Rousseau: de volonté générale behoort voor te schrijven wat 
recht is, zij kàn dus niet anders opleggen dan recht en ziet voorbij 
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dat uit het feit dat iets zoo en zoo behoort te zijn nog niet mag 
worden afgeleid, dat het ook werkelijk zoo is. Recht is iets anders 
dan staatswil, uit het feit dat de regel door den Staat wordt voor-
geschreven, dat hij ter wille van het staatsbelang noodzakelijk is, 
volgt nog niet dat hij ook waarlijk recht is. En Duguit? Ook van 
kritiek op zijn prettig geschreven en prikkelende maar weinig 
doordachte beschouwingen zal ik mij onthouden. Ik citeerde hem 
straks om te doen zien dat ook, wie zich losmaakt van allerlei 
overgeleverde begrippen en in het recht als geheel iets anders 
ziet dan de uiting en den wil van den Staat, toch komt tot afwijzing 
van ieder recht der persoonlijkheid, indien hij niet gaat tot de 
vraag waar de bron is van het recht. En dat is Duguit 's fout: hij 
meent dat in de maatschappij zelve de regels voor het sociale 
gedrag worden gevonden, maar hoe dat zal moeten gebeuren, 
waarop de regels steunen en hoe ze met de andere verschijnselen 
van ons leven in verband staan — het wordt alles ter zijde gelaten. 

Hoe ook verhuld in vragen van structuur en begripsvorming, 
het is altijd weer de oude kwestie die ons wordt voorgelegd, die 
eeuwen heeft vervuld en wel niet zal ophouden telkens in weer 
anderen vorm en toch telkens weer in wezen hetzelfde te worden 
gesteld: geeft het recht enkel regels van utiliteit of is er een be-
hooren waarnaar wij hebben te handelen, is het goede niet anders 
dan wat ons op een oogenblik dienstig is, of is er een waarheid ook 
voor onze practijk, gelijk voor ons denken en heeft het recht te 
trachten die waarheid te benaderen, althans de voorwaarden daar-
voor te scheppen. In dat dilemma een keuze te doen, het is ons 
aller plicht. Voor mij, ik heb die keus gedaan en kan mij voor de 
aanvaarding van het recht als zedelijke macht op niets anders 
beroepen dan op de evidentie daarvan voor eigen innerlijk leven. 
W a n t wel wordt dit door velerlei verstandelijke overweging, door 
wat wij waarnemen om ons heen en in de geschiedenis bevestigd, 
maar de grond waarop wij tenslotte na al die overweging tot die 
bevestiging der vraag van het behoren komen, is van zedelijken, 
niet van intellectueelen aard. Ook wie zich daarbij op eenig uiter-
lijk gezag beroept, erkent dit gezag niet omdat hij het heeft leeren 
begrijpen als het te recht bestaande, maar omdat hij het aanvaard t 
als het hem innerlijk leidende. 

Indien nu de erkenning van het recht als een zedelijke macht 
ten slotte berust op het innerlijke van den mensch, dan zal ook 
in de vraag wat recht is, die innerlijke ervaring over goed en 
kwaad, het geweten een beslissende factor behooren te zijn. Ik 
zeg dit zonder eenige miskenning van al de reëele gegevens, 
waarmede bij de rechtsvaststelling rekening zal moeten worden 
gehouden: de beteekenis van natuur- en economische verhou-
dingen, van historie en volksovertuiging. Maa r ten slotte geeft in 
fundamenteele vragen van recht, bij de overweging van voor en 
tegen, die innerlijke overtuiging den doorslag, die voor ons zelven 
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de bijzondere kleur heeft der conscientie-zekerheid. En indien 
dit zoo is, dan vloeit daar tevens uit voort, dat van anderen een 
handelen tegen conscientie niet rechtens mag worden geëischt. 
Het recht zou met zich zelve in strijd komen. 

Maar is dit niet de prediking eener anarchie? Mag dan ieder 
voor zich zelven uitmaken, niet alleen wat moreel goed of kwaad 
is, maar ook wat rechtens is geboden? W o r d t zoo de gebonden-
heid aan wat het rechtmatige gezag oplegt niet kalmweg verbro-
ken? Geenszins. De vraag, waarom het gezag regels als rechts-
regels mag opleggen, waarom, wat veelal op hetzelfde neerkomt, 
de meerderheid de minderheid bindt, moet ik hier ter zijde laten, 
zeker is dat reeds uit het karakter van den rechtsregel als ge-
meenschapsregel voortvloeit, dat zij aan de beoordeeling van het 
individueel gemeenschapslid is onttrokken. De gehoorzaamheid 
aan het recht is gemeenschapsplicht. Reeds hieruit volgt, dat ik 
heel wat geboden zal moeten volgen, niet alleen zulke die ik 
beaam, ook niet naast deze uitsluitend degene die ik enkel ver-
werp omdat ik ze voor onverstandig of ondoelmatig houd, maar 
zelfs die, welke ik niet als rechtmatig aanvaard . Ik doe dan on-
recht, maar de verantwoordelijkheid komt niet voor mij. Slechts 
indien het verzet dat ik tegen het gebod gevoel, zoo sterk wordt, 
de afkeuring daarvan zoo hevig, dat ik niet anders kàn of màg 
dan de gehoorzaamheid weigeren, slechts dan is van een gewetens-
eisch sprake. Dit is iets anders, niet alleen kwantitatief maar in 
wezen dan de enkele afkeuring van den regel. Opstandigheid 
tegen den rechtsregel is slechts geoorloofd indien hij in harden 
strijd is bevochten, indien de onvoorwaardelijke eisch van het 
geweten het vordert . Dan tegen het geweten te handelen is zooals 
Luther op den Rijksdag te W o r m s getuigde ..beschwerlich, un-
heilsam und fàhrlich". Religieus uitgedrukt: Men zal God meer 
gehoorzamen dan de menschen. 

De toepassing hiervan op ons geval is eenvoudig. W i e ge-
wetensbezwaren heeft tegen den dienstplicht moet worden vrij-
gesteld. Maar ook alleen wie gewetensbezwaren heeft, niet de 
man, die verklaart dat hij niet voor den Staat wil vechten omdat 
de Staat hem zelven zoo weinig geeft — alsof het een do ut des 
verhouding was en alsof ieder zoo gemakkelijk kan overzien, 
wat de Staat hem eigenlijk geeft. Niet de man, die niet voor dezen 
Staat zou willen strijden, wel voor een anderen beter ingerichten; 
de vraag van de inrichting is, als hij tot dienstplicht wordt opge-
roepen, niet aan de orde. Niet degeen die met zijn weigering 
enkel een protest tegen het oorlogvoeren bedoelt, maar wien het 
strijden met de wapenen op zich zelve niet zedelijk onmogelijk 
voorkomt. In één woord enkel hij die zulk strijden absoluut, on-
voorwaardelijk en onder alle omstandigheden moet weigeren. Ik 
zou het het liefst zóó uitdrukken, enkel hij, wien de weigering 
religieuze noodzakelijkheid is. Om misverstand te voorkomen voeg 
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ik er dadelijk bij, dat dit religieuze in allerlei vormen kan leven 
en in allerlei.termen worden uitgedrukt. V a n dezen een daad tegen 
het geweten te eischen, het zou onrecht zijn. 

Maar — werpt men mij wellicht tegen — zoudt ge dezen regel 
ook op ander gebied aanvaarden en zit in uwe aanvaarding hier 
niet een, zij het ook verholen, gedeeltelijke erkenning van het 
s tandpunt der dienstweigeraars? Spreekt iemand, die oordeelt als 
ik, niet eigenlijk zoo, omdat hij gevoelt, dat in de gedachte der 
weerloosheid een kern van waarheid steekt? Er zijn b.v. menschen 
geweest, die meenden dat het een gewetenseisch was naakt te 
loopen, zouden wij ook dezulken moeten dulden? En zoo neen, 
w a a r ligt de grens? Hierover dit. Natuurlijk zal hij, die zich op 
zijn geweten beroept om vrijstelling te verkrijgen van een hem 
door de overheid opgelegden plicht, het bestaan van het gemoeds-
bezwaar aannemelijk moeten maken en begrijpelijk. Iemand die 
gewetensbezwaren had b.v. tegen rechtshouden in de straten, 
zouden wij niet kunnen verstaan. Gelukkig doen zulke gevallen 
zich niet voor. Maar is dan een eisch als die van de naaktlooperij 
begrijpelijker? Ik geloof dat, leefden wij in een tijd, dat deze waar -
lijk werd gesteld, het antwoord niet ontkennend zou luiden. Maa r 
bovendien het geschilpunt tusschen dit geval en het onze ligt 
toch elders. Hier treden menschen op met een daad, die naar hun 
innerlijkste overtuiging hun plicht is tegenover anderen, die even-
zeer, ook in hun geweten, overtuigd zijn, diezelfde daad niet te 
mogen dulden. Hier botst gewetenseisch tegen gewetenseisch. 
Uitvechten of transigeeren is het eenig mogelijke. Maa r bij den 
militairen dienstplicht is daarvan geen kwestie, wij die de verdedi-
ging van het land willen, voelen den dienstplicht als plicht voor 
allen, ook voor de weigeraars, maar het komt niet in ons op, dat 
zij door dien plicht niet na te komen ons in onze conscientie ge-
weld zouden aandoen. 

Ik wil nog een ander bezwaar onder de oogen zien. Het komt 
van hen, die erkennen dat het voor bepaalde personen plicht kan 
zijn op een gegeven oogenblik dienst te weigeren. Maar , voeren 
zij aan, dat ontheft den Staat niet van zijn plicht niettemin dien 
dienst te vragen en hen bij onthouding te straffen. Zulk een oordeel 
kan enkel het oordeel van een buitenstaander zijn, wie een conflict 
aanziet, kan zich er buiten stellen en zooveel mogelijk trachten 
zich in te denken in de positie van beide strijders — hij ziet dan 
het tragische in het verloop, maar legt zich er bij neer, dat het 
niet anders kan. Zulk een houding is ons echter hier niet geoor-
loofd. De Staat is niet een wezen buiten ons. Voor zijn handelen 
zijn wij allen mede verantwoordelijk. Wi j mogen niet zeggen, dat 
de Staat een plicht heeft en dat dit dan ons niet verder aangaat; 
wij, wij zelven hebben uit te maken wàt de plichten van den Staat 
zijn. Er schijnt iets aanlokkelijks in: Laat het conflict maar voort-
duren. Hebben de dienstweigeraars gelijk, dan wordt hun zaak 
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het beste gediend door hen fel te vervolgen. Uit het bloed der 
martelaren groeit de waarheid. Maar wie zoo spreekt, vergeet da t 
hij zelve mede martelaars maakt op deze wijze en dat dit hem 
niet vrij staat, welke zaak daardoor ook wordt gediend. M a a r 
bovendien, de geheele tegenstelling in de botsing van plichten van 
menschen en van den Staat is valsch. Zij is weder gevolg van de 
te sterk doorgevoerde personificatie van den Staat . Ik ben vol-
komen bereid toe te geven, dat wij deze personificatie niet missen 
kunnen, dat in het werkelijke leven alle gegevens aanwezig zijn 
om den Staat als subject van rechten te behandelen en wij niet 
anders zouden kunnen, al wilden wij — zoo sterk is met name ten 
aanzien van den Staat de voorstelling als „persoon" doorgedron-
gen, is zij gemeen goed geworden van vrijwel aller denkleven. 
Maar ik zet daarnaast , dat, als wij van een plicht van den Staat 
tot straffen spreken, wij aan dat woord een andere beteekenis 
toekennen, dan wanneer wij het hebben over onzen plicht God 
meer te gehoorzamen dan de menschen. Persoon is de Staat voor 
het recht, niet voor de ethiek, hij is drager van rechten en rechts-
plichten, niet een persoonlijkheid. W a a r wij van de gewetens-
plichten van den mensch spreken, denken wij aan de hem opge-
legde taak een persoonlijkheid te worden. 

Er is hier dus niet een botsing tusschen twee gelijkwaardige 
personen, ieder met eigen eischen. Tegenover de oneindige waarde 
van iedere menschenziel kan de Staat niets stellen wat er mede 
vergeleken kan worden. 

Het is niet mijn plan thans ons probleem ook van deze zijde te 
bezien. In een ander eerdaags te publiceeren opstel 1) heb ik dezen 
kant der zaak besproken. Hier slechts dit. In den eeuwig durenden 
strijd individu-gemeenschap krijgt men naar mijn oordeel slechts 
dan een goed inzicht, indien niet het gegeven individu met al zijn 
toevalligheden en gebreken maar de persoonlijkheid tegenover de 
gemeenschap wordt gesteld, de persoonlijkheid dat is de mensch, 
beschouwd in zijn aanleg en plicht tot volmaking, in zijn verhou-
ding tot den Eeuwige. De mogelijkheid te scheppen dat ieder 
mensch tot persoonlijkheid kan uitgroeien is de taak der rechtsorde. 
Die groei wordt belemmerd, indien van den mensch wordt verlangd 
dat hij iets tegen zijn geweten verricht, en niet alleen de groei van 
hem die verhinderd wordt naar eigen gemoedseisch te leven ook 
die van degenen, die zonder innerlijken drang, uit uiterlijken nood-
zaak den ander belemmert. Ook zoo bezien dringt de gedachte 
der gewetensvrijheid zich op. 

Hoe die gedachte kan worden belichaamd in een wettelijke 
regeling, zal ik hier niet uiteenzetten. Uit het voorgaande volgt 
dat de Staat hen die gemoedsbezwaren hebben tegen den militairen 

*) Zie „Onze Eeuw" van December 1917. 
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dienstplicht van dien dienstplicht moet vrij stellen. W i l men hen 
daartegenover ander zwaar werk ter wille der gemeenschap op-
dragen, dan bestaat daartegen geen bezwaar. He t kan gewenscht 
zijn om althans tot op zekere hoogte de ongelijkheid tusschen wel-
en niet-dienenden te herstellen — tot op zekere hoogte, geheel kan 
dat toch niet — en tot toetsing der echtheid van de aangevoerde 
bezwaren. Voor het laatste doel kan echter niet met een zwaren 
burgerlijken dienst worden volstaan. Onderzoek der bezwaren door 
een commissie is noodzakelijk. Gaf de Staat zonder zulk onderzoek 
de keus tusschen militairen en burgerlijken dienst, dan werd het 
principieel uitgangspunt: de eisch dat ieder naar krachten aan de 
landsverdediging deel neemt, verlaten, dan verloor de regeling 
het karakter van uitzonderingsmaatregel en bestond het gevaar 
dat allerlei personen, die niet behooren tot de categorie der in hun 
geweten bezwaarden, van de nieuw geschapen mogelijkheid zouden 
profiteeren. De comnissie uit den Vrijz. Dem. Bond, die dezer 
dagen een rapport over het onderwerp uitbracht, heeft het ook 
zoo begrepen. Het zou onvruchtbaar zijn over de nadere regeling 
van dit onderzoek hier in bijzonderheden te treden. Voor ons doel 
komt het op het beginsel aan en dit meen ik voldoende te hebben 
toegelicht. 

N A S C H R I F T . 

To t zoover mijn inleiding, die ik hier behoudens een kleine 
feitelijke rectificatie onveranderd weergeef. Zij was reeds gedrukt, 
toen de circulaire van den Minister van Oorlog verscheen. Naa r 
aanleiding van deze en van de beschouwingen bij de begrootings-
debatten nog twee korte opmerkingen. 

Dat ik de circulaire niet bevredigend acht, volgt uit het voor-
gaande. De bedoeling was goed, maar het uitgangspunt onjuist. 
Gevolg daarvan is, dat ook de uitwerking niet afdoend is. De 
bezwaarden worden vrijgesteld van den eigenlijken militairen 
dienst, maar zij moeten werkzaam blijven voor het leger en ook 
daartegen hebben de meesten van hen dezelfde bezwaren als tegen 
den militairen dienst zelven: zij meenen ook zoo aan dien dienst 
deel te nemen. 

Maar , vraagt men wellicht, indien ook bezwaren tegen een 
indirect deelnemen aan de oorlogstaak van het leger moeten wor-
den geëerbiedigd, waar ligt dan de grens? Kan niet van iederen 
dienst aan den Staat gezegd worden dat hij, in oorlogstijd, even-
tueel den Staat kan steunen in het oorlogswerk? De man, die 
brood bakt voor zijn niet vechtende medeburgers, maakt het moge-
lijk dat een ander bakt voor de strijdenden of zelf mee strijdt. Zou 
ook dit mogen worden geweigerd? En zoo neen, hoe hier te onder-
scheiden? Ik erken, dat door deze vragen de moeilijkheid van de 
zaak scherp in het licht wordt gesteld, maar zou dit willen ant-
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woorden: indien het gewetensbezwaar zoover gaat dat ook 
indirecte diensten niet kunnen worden toegezegd, dan zal ook 
dit op erkenning aanspraak kunnen maken en ligt de grens slechts 
daar, waar de dienst wordt geweigerd, enkel omdat het een dienst 
aan den Staat is. De bewering: ik kan den Staat niet dienen, nimmer 
en in geen enkel opzicht, kan bij den Staat zelven nooit gehoor 
vinden. Ik zeg dat niet, omdat door hieraan toe te geven, de Staat 
zooveel eerder in gevaar zou komen dan door de bezwaren tegen 
den militairen dienstplicht te eerbiedigen, maar omdat vanwege 
de gemeenschap wèl erkenning verdient het bezwaar tegen eenigen 
eisch der gemeenschap, niet de ontkenning der gemeenschap zelve, 
wèl de gewetenseisch tegen eenige door het recht gestelde vorde-
ring, niet de gewetenseisch tegen alle recht. 

Mijn tweede opmerking geldt de rede van den heer de Savornin 
Lohman in de Tweede Kamer. In resultaat stemt zij geheel over-
een met wat ook ik wensch. Het is voor de denkbeelden, in het 
rapport der Commissie uit den Vrijz. Democr. Bond ontwikkeld, 
een sterke steun, dat ook de heer Lohman zich er mede ingenomen 
verklaart en met de daar aangegeven regeling accoord gaat. M a a r 
tegen de principieele beschouwingen van den leider der Christelijk-
Historischen heb ik ernstig bezwaar. Principieel erkent de heer 
Lohman den gewetenseisch niet, hij stelt tegenover de individueele 
conscientie de publieke conscientie en deze behoeft voor gene niet 
te wijken. Dien term ,.publieke conscientie" verwerp ik. Een pu-
blieke conscientie bestaat niet. Wi j kunnen wel spreken van een 
publieke, een algemeene rechtsovertuiging, het woord conscientie 
blijve bewaard voor dat oordeel, dat enkel in het binnenste zijn 
grond vindt, dat zuiver persoonlijk is. Ja, indien publieke en indivi-
dueele rechtsovertuiging botsen, moet de laatste wijken. Maa r 
daarom gaat het hier niet, het gaat hier om een eisch, die niet 
enkel botst tegen het oordeel van den individueelen mensch om-
trent wat recht is, maar dien hij naar de heiligste norm in eigen 
innerlijk niet kan en niet mag vervullen. Daarom is ook de verge-
lijking van Mr. Lohman van dit geval met den schoolstrijd onjuist. 
Van de voorstanders der bijzondere school werd niet een daad 
geëischt die tegen hun geweten inging. Dat zou wel het geval 
geweest zijn, indien de wet voorgeschreven had dat het neutrale 
openbare onderwijs voor ieder kind verplicht was . Dan zou de 
weigering zich te onderwerpen met de dienstweigering op één lijn 
gestaan hebben. Maar zou dan die weigering niet principieel recht 
hebben op eerbiediging? W a a r o m dan niet evenzeer deze? 



22. D E T O E P A S S I N G D E R D I E N S T W E I G E R I N G S W E T *) 

Het gaat met de toepassing der Dienstweigeringswet niet zooals 
het moet. De wet heeft ten doel hun die gewetensbezwaren hebben 
tegen de vervulling van den militairen dienstplicht de gelegenheid 
te geven daarvan vrijstelling te bekomen onder de verplichting 
tot het verrichten van andere diensten ten bate van den Staat. 
Of iemand gewetensbezwaren heeft beoordeelt de Minister van 
Oorlog, hij wordt daarbij voorgelicht door een commissie die de 
aanvrage onderzoekt en den aanvrager desgewenscht hoort. Uit 
den aard der zaak volgt de Minister in den regel het advies der 
Commissie. Van het werk dezer Commissie blijkt in het publiek 
weinig. Dit kan moeilijk anders. Een dergelijk onderzoek moet wel 
binnenskamers geschieden. Doch een enkel maal dringt er iets van 
naar buiten als voor den rechter wegens dienstweigering iemand 
wordt gebracht, wiens verzoek om vrijstelling is afgewezen. Dan 
komt de zaak op de openbare terechtzitting, wordt dus in het 
publiek over het bestaan dier bezwaren gedebatteerd. Dit is onlangs 
gebeurd met de zaak van D. F . voorzitter van den Vrijz. Chr. 
Studentenbond. Volgens Minister en Commissie was deze jonge 
man niet een principieel dienstweigeraar, hij werd dus wegens zijn 
weigering der militaire gehoorzaamheid tot gevangenisstraf ver-
oordeeld. 

W a t toen gebleken is heeft bij velen ongerustheid gewekt of de 
toepassing der wet wel is zooals zij behoort. Mr . Gerlings, de ver-
dediger van beklaagde, protesteerde in het Weekblad van het 
Recht (11896), de heer van Zadelhof f bracht de zaak in de 
T w e e d e Kamer ter sprake bij de behandeling van de begrooting 
van oorlog, de commissie van voorlichting inzake de Dienstweige-
ringswet, die onder voorzitterschap staat van Ds. F . Kuiper te 
Krommenie zond een circulaire rond om op te wekken tot een 
actie tegen de toepassing der wet. Zij noemden nog een geheele 
reeks van gevallen, die naar haar oordeel niet juist zijn beslist, 
ik bepaal mij tot dit eene. En dat hierom, omdat ook ik sterk den 
indruk heb gekregen, dat deze jonge man wèl was principieel 
dienstweigeraar, wèl had ernstige gewetensbezwaren dat hem 
onrecht is gedaan. 

Dit oordeel steunt op hetgeen omtrent deze zaak is gepubliceerd. 
Persoonlijk is de heer D. F . mij volkomen onbekend. Doch wel 
ken ik enkelen dergenen, die voor den rechter verklaarden, dat 
zij hem voor een principieel dienstweigeraar houden. Hun oordeel 
weegt bij mij. Doch al was dat niet zoo, ik durf volhouden, dat ieder 

!) Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1928/29, no. 16. 
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die iets weet van de stroomingen onder de studeerende jeugd, 
die eenigen kijk heeft op de mentaliteit der bezwaarden en die de 
verslagen van deze zaak leest, wel tot de conclusie moet komen: 
dit is een typisch geval van principieele dienstweigering. Er kan 
voor hem eigenlijk geen redelijke twijfel bestaan. Ik geef dadelijk 
toe dat 't somtijds uiterst moeilijk zal zijn hier scherp de grenzen 
te trekken, dat bij velen allerlei motieven zich mengen wanneer 
zij verklaren tegen militairen dienst conscientiebezwaren te gevoe-
len, doch als dit geval niet een geval van gewetensbezwaren is, 
dan weet ik niet wanneer dan wel zulke bezwaren moeten worden 
aangenomen. 

W a t heeft de Minister tot verdediging zijner afwijzing van het 
verzoek aangevoerd? Hij gaf een citaat uit het verweer van D. F . 
voor de commissie en zeide dat het hier meer „verstandelijke" dan 
gewetensbezwaren waren die D. F. tegen den krijgsdienst had. 
Het citaat doet sterk denken aan Heering's boek over O n t w a-
pening. Het toont de geestelijke sfeer, waarin deze jonge man 
leeft, stellig een sfeer waarin principieele dienstweigering volko-
men past; doch al was dat anders, wat zegt zoo'n citaat uit een 
verweer? Er is geen enkele aanwijzing in te vinden dat deze dienst-
weigeraar niet in zijn geweten in opstand komt tegen de door 
den dienstplicht gestelden eisch eventueel zijn medemensch te 
dooden. En „verstandelijke bezwaren" — wat meent de Minister 
daarmee? Sluit dit uit, dat het gewetensbezwaren zijn. Staat er 
niet geschreven, dat men God ook met zijn verstand moet lief-
hebben? En zal niet ieder, die over zijn gewetensbezwaren wordt 
ondervraagd, deze aan de anderen moet uitleggen, pogen dien 
ander door een betoog, dat is dus door „verstandelijke" middelen 
van de waarachtigheid van zijn overtuiging te doordringen? 

Er hapert iets, als op zulke overwegingen een verzoek om vrij-
stelling wordt afgewezen. Terecht heeft men om een andere samen-
stelling of een aanvulling der Commissie gevraagd. Met dien eisch 
is niets onvriendelijks bedoeld tegen de commissieleden, zeker be-
trouwbare figuren van verdienste op ander gebied, maar of zij den 
kijk op de geestelijke stroomingen onder de jeugd bezitten, het 
gemakkelijk bestaan van de bedoelingen van jongeren, het psycho-
logisch inzicht, dat voor een taak als deze noodig is — het mag 
alles betwijfeld worden. Zoo ergens dan is hier, waar niet een 
concrete handeling, maar de ernst van een overtuiging beoordeeld 
wordt, voor een juiste functionneering van de commissie het ver-
trouwen noodig van degenen die voor haar verschijnen. Dat mist 
deze commissie, met tweeërlei nadeelig gevolg. Vooreerst maakt 
dit het uitspreken, het zich open leggen, dat van den bezwaarde 
moet worden gevraagd zooveel moeilijker en dan als de beslissing 
gevallen is, is er in breede kringen een onbevredigd gevoel of 
het wel de juiste geweest is. Het gaat hier om teere, maar belang-
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rijke dingen. Art. 183 Grondwet van 1922 dat de basis is der wet, 
heeft een regel ingevoerd voor de individueele vrijheid van wijde 
strekking. Het is zaak dat onder de belangstellenden in zaken als 
deze het vertrouwen leeft, dat dit beginsel ook in de werkelijkheid 
tot zijn recht komt. 

Doch is de last, die aan de commissie opgedragen is, niet een 
onmogelijk te vervullen taak? W i e proeft hart en nieren? En is het 
niet beter de commissie en met haar de beoordeeling der gewetens-
bezwaren geheel af te schaffen en de vrijstelling te ve rkenen enkel 
op de verklaring der bezwaarden? Men heeft het beweerd. Ik moet 
mij daartegen verzetten. Het laatste schijnt mij niet doenlijk. Men 
vergete niet, dienstplicht blijft regel, alleen wie gewetensbezwaren 
heeft wordt vrijgesteld. W e r d het onderzoek afgeschaft, dan zou 
dit hierop neerkomen, dat ieder de keus werd gegeven: militaire 
dienstplicht of andere. En het is niet die keus, die de wet mogelijk 
wil maken; integendeel, zij moet uitgesloten blijven. De aard van 
het Staatsgezag eischt onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Daarin 
heeft de erkenning van gewetensbezwaren altijd het karakter van 
uitzondering, zal zij altijd gebonden blijven aan een onderzoek. 
He t is hier, nu ik over de toepassing der wet spreek, niet de plaats 
om haar principieele grondslagen te behandelen, doch dit is wel 
zeker, dat zij, of liever de Grondwetbepaling van welke zij uit-
vloeisel is, een moeilijk harmonisch te plaatsen element is in de 
verhouding van Staat tot burger, van gemeenschap en individu. 
Zij is een reactie tegen de Staatsmacht, een veiligheidsklep voor 
de innerlijke overtuiging — als zoodanig naar haar aard van 
beperkte strekking en toepassing. Doch is het dan niet juist, dat 
ten slotte het bestaan van gewetensbezwaren niet is te consta-
teeren? Dat de objectieve gegevens ontbreken waaruit een dwin-
gende conclusie kan worden getrokken? Is het niet aanmatiging 
als de eene mensch tegen den andere zegt: U w bezwaren erken 
ik niet, of erken ik wel als werkelijke gewetensbezwaren? Ten 
slotte is ieder mensch voor den ander een gesloten boek, hoeveel 
te meer voor hem, die slechts oppervlakkig kan oordeelen, als 
iedere commissie, hoe goed ook samengesteld, in zulk een geval 
doet. W e moeten altijd begrijpen, dat aan iedere beslissing in 
deze een ,,voor zoover mij mogelijk is te oordeelen" moet worden 
toegevoegd. Dit geldt, ik mag het om misverstand te voorkomen 
er hier nog wel even bijvoegen, ook van het oordeel, dat ik hier-
boven neerschreef. En toch durfde ik dit geven, nog wel zonder 
den persoon dien het betrof te hebben gezien en gesproken. Ik 
deed dit omdat ik het voorbehoud, dat ik boven aanvoerde, stil-
zwijgend veronderstelde. Wij komen niet verder in dingen als deze 
dan een benaderen van een waarschijnlijkheid, die de een grooter, 
de ander kleiner zal achten, maar waarmede we in ons onderling 
verkeer volstaan en moeten volstaan. Als het recht gewetensbe-

3 
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zwaren eerbiedigt dan zijn het niet de werkelijk bestaande, doch 
de kenbare waarmede het rekening houdt. De grenzen van ons 
kennen zijn hier niet ruim, doch dit mag niet tot de conclusie leiden 
dat we de poging tot die kennis nu maar a priori moeten uitsluiten 
of met die betrekkelijke kennis geen rekening mogen houden. 
Doch er is nog iets anders. Ik sprak zelf een positief oordeel uit, 
doch ik durfde dat, omdat het een oordeel van erkenning was . Z o u 
het een ontkenning geweest zijn, ik zou mij er wel voor hebben 
gewacht. Waarom? Niet alleen omdat we zulk een vOör een ander 
pijnlijk oordeel niet mogen publiceeren, maar ook omdat we het 
niet te snel mogen geven. Indien iemand mij verklaar t , dat zijn 
bezwaren gewetensbezwaren zijn, dan moet ik, als ik mij heb 
overtuigd, dat hij onder gewetensbezwaren hetzelfde verstaat als 
ik, beginnen met dat te aanvaarden. Het is mogelijk dat ik na het 
onderzoek tot hem zeg: gij dwaalt of gij bedriegt mij, maar het 
een nog het ander mag worden aangenomen zonder stelligen 
grond. Er zijn eenige oude rechtspreuken voor geheel ander ge-
bied gegeven en hier volstrekt niet direct toepasselijk, waarin een 
waarheid ligt, die ook hier is te gebruiken: ,,In dubiis pro reo" en 
„Unusquisque bonus praesumatur". Als er twijfel is aan de waar -
achtigheid van de gewetensbezwaren dan moet de twijfel niet den 
Staat, maar den bezwaarde ten goede komen. Het is beter dat 
iemand vrijgesteld wordt, die er geen recht op had dan dat een 
werkelijk bezwaarde dient of in de gevangenis komt. En de regel 
over de goede trouw in het burgerlijk recht dien ik in de tweede 
plaats aanhaalde heeft hier ook zin. Ieder moet beginnen als hij 
een oordeel over een gewetensverklaring va n een ander uitspreekt 
den ernst van den andere te aanvaarden. Ik bedoel hiermede 
volstrekt niet een psychologische waarheid, integendeel, het is 
niets dan een grondslag voor een rechtsoordeel . Doch als zoo-
danig heeft de uitspraak recht van bestaan. W i e oordeelt mag 
ook al weet hij dat de mensch geneigd is tot alle kwaad, toch als 
hij 't oordeel maakt tot grondslag voor de beslissing over de 
waarachtigheid van een verklaring niet beginnen met de onwaar -
achtigheid aan te nemen. Aan hem komt de veroordeeling, hier 
de afwijzing van de ernst der bezwaren, eerst toe als hij daarvan 
menschelijkerwijs overtuigd is. 

Ik raak hiermede aan een laatste punt. Men heeft de vraag 
opgeworpen of het oordeel der commissie niet kan worden ge-
motiveerd. Ik begrijp dat het moeilijk is, maar zou juist de ge-
dachtengang, die ik hierboven aanvoerde, niet tot de conclusie 
leiden dat de motiveering wèl gegeven kan worden, omdat er 
gronden moeten zijn waarom de erkenning der bezwaren wordt 
geweigerd. Blijft de commissie voor een gesloten deur staan, zegt 
zij: 't kunnen gewetensbezwaren zijn, doch wellicht zijn het andere, 
laat zij dan voor inwilliging van het verzoek adviseeren. Juist 
omdat het gemoed tenslotte niet te kennen is, moeten we, hoe 
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diep we willen gaan, toch met een veruiterlijking tevreden zijn. 
Doch die veruiterlijking heeft het voordeel, dat zij ook onder 
woorden kan worden gebracht en zoo tot kennis van anderen 
komen. 

Mij dunkt wanneer deze dingen in het oog worden gehouden, 
zou er kans zijn, dat de toepassing der wet minder tot klachten 
aanleiding gaf. En die klachten moeten worden verholpen. W a n t 
ik mag het aan het einde van dit artikel nog wel eens herhalen, 
er gebeurt hier onrecht . En meer nog dan elders moet juist hier 
daarvoor worden gewaakt . W e mogen niet berusten. 



23. H E T M I N I S T E R I E C O R T V A N D E R L I N D E N 
E N D E V O L K S W I L . * ) 

Het is waarschijnlijk, dat het ministerie Cort van der Linden 
spoedig zal heengaan. W e l wagen weinigen zich aan een voor-
spelling over den uitslag van den verkiezingsstrijd, wel wordt 
deze tot nu toe uiterst slap gevoerd en valt het moeilijk iets van 
de lijnen te zien, waar langs ons regeeringsbeleid in de toekomst 
zal gaan, maar toch: groote kans dat dit ministerie na de ver-
zwakking van zijn autoriteit, vooral in het laatste jaar, nog zal 
aanblijven, is er niet. Ik zeg dit niet, omdat ik zou meenen, dat 
thans reeds het oogenblik gekomen zou zijn om het eind-oordeel 
over het kabinet vast te leggen; is het reeds in het algemeen 
gewenscht eerst dan zulk een oordeel te vellen, als de periode, 
waarom het gaat, eenigen tijd achter ons ligt, dubbel is zulk een 
uitstel noodzakelijk, waar ons ten aanzien van het buitenlandsch 
beleid nog zooveel gegevens, voor onze beslissing van belang, 
ontbreken en de levensmiddelen-politiek zulk een verward beeld 
vertoont, dat slechts wie van de geheele reeks van detail-vragen, 
die zich hier hebben voorgedaan, een uitgebreide studie heeft 
gemaakt, tot het uitspreken van een meening bevoegd is. Zijn 
wij dus aan zulk een eind-oordeel nog niet toe, wel is er dunkt 
mij aanleiding, nog eens de aandacht te vestigen op de bijzondere 
verhouding waarin dit ministerie in onderscheiding van al zijn 
voorgangers der laatste vijftig jaar tot het parlement heeft ge-
staan. Zie ik goed, dan staan wij hier voor een verschijnsel dat 
voor ons staatkundig leven van het grootste belang is. 

Mr. Cort van der Linden heeft het met nadruk verkondigd bij 
zijn optreden en hij heeft die verzekering vele malen herhaald: 
dit ministerie is extra-parlementair. Het steunt niet op, is niet 
voorgekomen uit de meerderheid van de kamers of van de tweede 
kamer der Staten-Generaal . Herinneren wij even aan de gebeurte-
nissen van 1913. De uitslag der verkiezingen had den val van het 
ministerie Heemskerk ten gevolge gehad. Normaal was geweest 
en overeenkomstig goed parlementair gebruik dat de partijen, die 
te zamen de overwinning hadden bevochten, de leiding over-
namen. Evenwel, de socialisten weigerden. Het is misschien niet 
geheel billijk hen daarover nu nog hard te vallen, zij waren door 
hunne internationale relaties in een moeilijke positie. Maa r toch, 
wie thans de debatten in het najaar 1913 in de kamer gehouden 
nog eens overleest, kan niet nalaten te denken, dat niet Mr. 
Troelstra, maar Dr. Bos èn bij de geheele behandeling der kabinets-
formatie, èn bij de debatten daarover, het betere inzicht in den 
toestand heeft gehad en dat het voor de goede ontwikkeling van 

*) Onze Eeuw, 1918, afl. 7. 
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het staatkundig leven te betreuren is, dat de houding van de 
leiders der sociaal-democraten zoo zwak is geweest. Nu werden 
dezen gedwongen mede te werken tot een verplaatsing van het 
zwaartepunt in de verhouding tusschen kabinet en parlement, die 
toch stellig niet in hun lijn ligt. Doch wat baat het achteraf hier-
over te klagen? Liever bezien wij de verhouding van kabinet en 
kamer, zooals zij thans in den loop der vijf jaar, dat Mr . Cort 
van der Linden aan het hoofd der regeering staat, is geworden. 

Het ministerie steunt op den volkswil, niet op de meerderheid 
in de kamer, ziedaar de stelling, waarmede het optreden van het 
kabinet werd gerechtvaardigd. In haar positief deel zullen wij deze 
bewering straks aan een onderzoek onderwerpen, beschouwen wij 
eerst den negatieven kant: het ministerie steunde niet op de kamer-
meerderheid, was niet een partij-ministerie. Dat deze stelling juist 
is, valt niet te betwisten. W e l waren er onder de ministers geen 
mannen van rechts te vinden, zou men, als de bekende antithese tot 
scheidingslijn werd gemaakt, hen alle links plaatsen, maar een 
verband met de linker partij groepeering ontbrak: de meest naar 
voren tredende figuur van het kabinet, Mr . T reub was kort voor 
de verkiezingen met de partij waartoe hij behoorde in conflict 
geraakt, de minister-president zelve was bij geen partij aange-
sloten, en voor zoover dat met de overige ministers wel het geval 
was, namen zij niet een eerste plaats in hunne partij in en — wat 
hier alles afdoet — was het niet krachtens, eerder ondanks die 
plaats dat zij in het kabinet werden opgenomen. Tusschen het 
kabinet en de kamer-meerderheid bestond niet het normale con-
tact. W a a r t o e heeft dit geleid? Ongetwijfeld tot een vermeerde-
ring van de macht van het ministerie en tot een daaraan even-
redige vermindering van het gezag van het parlement. 

De loop der feiten heeft dit overtuigend aangetoond. Het is 
misschien nog het duidelijkst gebleken bij den val van den minister 
Bosboom. Deze minister wilde begin Mei 1917 de landstormplich-
tigen van het dienstjaar 1908 oproepen. Bij de kamer bestond 
bezwaar. Mr. Marchant interpelleert over de zaak, de minister 
houdt vol, hij stelt de portefeuille-kwestie. Niettemin wordt een 
motie, waarin de voorgenomen maatregel wordt afgekeurd, aan-
genomen. De minister trekt zijn consekwenties uit het gevallen 
besluit en gaat heen. Tot zoover is alles in den haak, gaat het 
volkomen constitutioneel. Maar dan blijkt, dat het kabinet toch 
den voorgenomen maatregel doorzet. W a a r ligt dan het zwaarte-
punt der macht, bij regeering of parlement? Nu kan men aan-
voeren, dat een ministerie niet verplicht is met iederen bij motie 
uitgesproken wensch der kamer rekening te houden, dat men aan 
de regeering de leiding der zaken moet overlaten en het naast 
zich neer liggen van moties op zich zelf nog niet inconstitutioneel 
is. Dat is alles waar, maar als nu de minister, wien de zaak aan-
gaat, de portefeuille-kwestie stelt en de kamer niettemin de motie 
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aanneemt, staat de zaak dan niet anders? Zeker, het kan, dat de 
regeering zoo zeer overtuigd is van de noodzakelijkheid van den 
voorgenomen maatregel, dat zij de verantwoordelijkheid niet kan 
aanvaarden als hij niet wordt doorgezet. Maa r wat was dàn haar 
plicht geweest? Dan had niet een enkele minister, maar het ge-
heele kabinet de portefeuille-kwestie moeten stellen. M r . Cort 
van der Linden deed dat niet, hij sprong zijn in het nauw ge-
dreven ambtgenoot niet bij, gedurende het geheele debat was hij 
een zwijgend toeschouwer. Hij voelde, dat de minister van Oorlog 
niet meer het volle vertrouwen van de kamer had en wilde het 
op een krachtproef laten aankomen, werd de motie aangenomen, 
dan was het beter, dat de heer Bosboom maar aan den kant werd 
gezet. En intusschen krijgt de regeering toch haar zin. W a n t , de 
minister wist het, een motie van wantrouwen over haar beleid 
durft men niet aan. Gedeeltelijk mocht de minister dit toeschrijven 
aan de zucht om geen verandering te brengen in het buitenlandsch 
beleid, het bestuur te laten in de handen die het voerden — de 
eigenlijke oorzaak zat toch elders. De overtuiging dat het tegen-
over het buitenland het best was, de personen die aan het hoofd 
stonden op hunne plaats te laten was juist ten aanzien van Mr. 
Cort van der Linden zelven aanmerkelijk verslapt, toen de eerste 
oorlogsspanning van 1914 en begin 1915 voorbij was . Overal 
pruttelde ontevredenheid. Maar de minister kon zich zeker rekenen 
van zijn positie, omdat er geen partij was, die tegenover zich 
zelve en tegenover de kiezers de verantwoordelijkheid gevoelde 
voor de daden der regeering, geen partij ook, in staat en bereid 
de minister-zetels over te nemen. 

Deze houding: dit zwijgen van Cort van der Linden, bij een 
aanval op een zijner ambtgenooten, een aanval , waarbij het ging 
èn om het ministerieele leven van dien ambtgenoot èn om een 
zaak, waaraan de regeering naar zij achteraf verklaarde zoo bij-
zonder hechtte, zij typeert wel sterk het extra-parlementaire karak-
ter van dit kabinet. Het is de houding, niet van den man, die in 
overleg met de kamer wil regeeren, maar van hem die overpeinst 
welke zet hij in het politieke schaakspel zal doen om tegenover die 
kamer staande te blijven. Meer dan de herhaalde verklaring dat hij 
een andere positie tegenover de Staten-Generaal wenschte karakte-
riseert dit optreden van Mr. Cort van der Linden en zijn kabinet. 

Het geval leert nog iets anders. Het toont ook, dat de op-
vattingen van de homogeniteit van het ministerie in de laatste 
regeeringsperiode zijn gewijzigd. Een partij-ministerie is uit den 
aard der zaak homogeen, ontbreekt de overeenstemming dan 
dwingt de partij-organisatie tot herstel. Bij ministeries, zooals wij 
in den laatsten tijd kenden, samengesteld door een coalitie van 
partijen, is het verband wat minder nauw, maar de praktijk toonde 
in dit opzicht toch niet veel verschil met een zuiver partij-kabinet. 
Maar bij dit ministerie? De homogeniteit is voortdurend zoek. 
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Zij was het bij den val van Bosboom en evenzeer bij dien van 
Treub . Ook deze ging zonder dat de Minister-President een hand 
uitstak om hem te behouden. Treub kwam terug; of zijn conflict 
met de kamer was bij gelegd, bleek niet, evenmin hoe de andere 
ministers er over dachten. Het werd gebruik, dat de hoofden der 
departementen openlijk uitspraken dat zij over allerlei zaken .— en 
waarlijk geen kleinigheden — niet eenstemmig oordeelden. De 
heeren Cort van der Linden en Lely verschilden van opinie over 
het te volgen regeeringsbeleid in zake de ouderdomszorg .— de 
verhouding Treub—Posthuma werd tot de risée van het land. 
Ook dit verzwakken der homogeniteit leidde tot vermindering 
van de positie van de kamers. Oppervlakkig zou men wellicht 
anders oordeelen: een minister die alleen op zich zelven is aan-
gewezen, staat zwakker dan een die zich gesteund gevoelt door 
zijn mededragers van het regeeringsbeleid. Maa r dit neemt niet 
weg, dat bij het ontbreken van de homogeniteit het kabinet als 
geheel, een sterkere positie tegenover de kamer inneemt — men 
laat zoo noodig een enkelen minister glippen, het kabinet als geheel 
wordt minder kwetsbaar. En bovendien: krachtproeven behooren 
bij een goeden gang van zaken in het parlementair stelsel uit-
zonderingen te zijn, wie parlementair stelsel zegt, zegt overleg. En 
waar blijft de mogelijkheid van overleg, als de Kamer niet één 
regeering tegenover zich vindt, maar een aantal machthebbers, 
die ieder op zich zelven staan en tusschen wie onderling het 
overleg maar al te dikwijls ontbreekt? 

Ook hier bracht de laatste regeeringsperiode verzwakking van 
het gezag van het parlement. Nog in ander opzicht bleek deze: 
in de wanhopige pogingen die het deed om mede-zeggenschap te 
veroveren in het buitenlandsch beleid. Hier ging het om iets 
nieuws — om een verschijnsel ook, dat niet in het bijzonder onze 
ontwikkeling van de laatste jaren kenmerkt, maar dat evenzeer 
valt waar te nemen in het klassieke land van het parlementaire 
stelsel, in Engeland. Buitenlandsche zaken werden ten onzent in 
den regel aan den minister overgelaten, en och, wie had daar 
eigenlijk bezwaar tegen? Thans is het zwaartepunt verlegd, en 
de portefeuille van buitenlandsche zaken de belangrijkste van alle. 
W a s het te verwonderen, dat ook zij, die de handen van hen die 
met de buitenlandsche autoriteiten tot overeenstemming hebben 
te komen, niet te zeer wenschen te binden, toch raadpleging van 
het parlement begeerden, op controle en invloed der kamers ook 
in deze aandrongen? Het schijnt mij onnoodig de reeks van on-
vruchtbare pogingen om daartoe te komen na te gaan. De kamer 
smeekte en dreigde — nu eens was het slechts een schuchter 
vragen om wat meer inlichting, dan een dringend beroep op de 
regeering om haar toch te doen meeleven in wat belangrijk was 
voor het geheele volk, moties, discussies en voorstellen zonder 
eind. En het resultaat? Het jongste verleden is leerzaam. Bij de 
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schepen-kwestie bleek de heer Loudon niet gehandeld te hebben 
in den geest van het parlement, een geest die weerklank vond in 
de meest onderscheidene kringen van het volk; de minister, opge-
schrikt door dit onverwacht zich afwenden van zijn altijd vol 
vertrouwen gevolgde gestie, beloofde beterschap. Hij zou voor taan 
niet verzuimen de kamer in zulke belangrijke zaken te kennen. En 
wat gebeurt? Spoedig volgen de moeilijkheden naar de andere 
zijde, de minister laat eenige onheilspellende woorden los — 
meer niet. De moeilijkheden worden overwonnen, maar hoe ver-
nemen wij dit? Het Nederlandsche volk krijgt zijn inlichtingen — 
en ook parlementsleden hooren het dus — door krantenberichten 
uit Berlijn. Pas na eenige dagen volgt de bevestiging van onze 
regeering. En wat waren nu de moeilijkheden? Eerst door ge-
bruik te maken van haar recht van vragen komt de kamer het te 
weten — lang nadat de zaak was beklonken. W a a r bleef de be-
loofde beterschap? Het resultaat dat Loudon bereikte schijnt een 
succes — over de wijze van behandeling wordt dan niet meer 
geklaagd. Ik wil dat evenmin doen, ik constateer slechts: ook 
thans is de invloed van het parlement op den gang van ons 
buitenlandsch beleid nog altijd gelijk nul. Controle, overleg — 
er valt niets, absoluut niets van te bespeuren. 

Ook hier zie ik vermindering van het gezag van het parlement. 
De omstandigheden maken de verhouding naar buiten voor een 
oogenblik — en waarschijnlijk voor langen tijd — tot almee een 
der gewichtigste vragen van het volksleven. Het parlement blijkt 
onmachtig zijn invloed te doen gelden bij de bepaling der rich-
ting, waarin de regeering ten dezen zal gaan. Maar als ten aan-
zien van zulk een zwaar-wegende vraag de Kamers zich niet 
de positie weten te verschaffen die haar naar het regeerings-
stelsel, die wij het parlementarisme noemen, zoude toekomen, waar 
blijft dan dat stelsel zelf? Ik weet wel, de oorzaak van dat ver-
schijnsel ligt niet uitsluitend, misschien zelfs niet in hoofdzaak, 
in het bijzondere karakter van ons tegenwoordig ministerie. Onder 
een andere regeering was het misschien evenzoo gegaan. De be-
handeling van buitenlandsche aangelegenheden met een parlement 
als het onze en bij een werkwijze als bij ons gebruikelijk is levert 
bijzondere moeilijkheid op. Daarover, zoo straks nog een enkel 
woord. Maar wat daarvan zijn moge, het is zeker dat van pogingen 
deze moeilijkheden te overwinnen van de zijde der regeering 
niets is gebleken. Een parlementaire regeering had getracht een 
bijzondere, voor deze zaken geëigende wijze van samenwerking te 
vinden. V a n de heeren Cort van der Linden en Loudon krijgt 
men den indruk, dat zij zulk een samenwerking allerminst be-
geerden en dat de richting waarin de dingen zich ontwikkelden 
hun geenszins onaangenaam was. 

Is de macht van het parlement tegenover de regeering in de 
laatste vijf jaar aanmerkelijk gedaald, ook zijn moreel gezag onder 
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het volk kreeg een bedenkelijken knauw. Het een hangt met het 
ander samen. Reeds vóór den oorlog was het in vele kringen 
gebruikelijk op politiek en politici af te geven. W a t buiten de 
vergaderzalen van het Binnenhof doordrong van hetgeen daar 
binnen werd afgespeeld was niet altijd verkwikkelijk. De mannen, 
die daar een hoog woord voerden, bleken, als zij in een ander 
milieu stonden, niet altijd van den eersten rang. Maa r toch, van 
een verzet tegen het gezag van het parlement was eigenlijk geen 
sprake, men vond goed wat uit de hoogte te smalen en te mopperen, 
men wilde toch eigenlijk geen verandering. Of liever: waren er 
al, die zoo wilden, een krachtige overtuiging dreef hen niet. 
Tijdens den oorlog werd dat anders . De onmacht van het parle-
ment werd zoo uiterst kennelijk. Ik heb haar zooeven ten aanzien 
der buitenlandsche aangelegenheden bloot gelegd, maar mutatis 
mutandis geldt precies hetzelfde voor de levensmiddelenpolitiek. 
Ook hier maakte samenstelling en werkwijze der kamers controle 
moeilijk, ook hier ontbrak bij de regeering alle neiging tot over-
leg. En hier waren de ware of vermeende fouten der regeering 
voor ieder dadelijk voelbaar aan zijn beurs, of erger nog zijn maag. 
W a s het wonder, dat men het parlement de schuld gaf, het parle-
ment dat toch immers geroepen was de belangen der burgers 
tegenover de regeering te handhaven? Een oorlogstijd vraagt 
daden, wat deed men met al die praters, die uit den treure rede-
voerden, maar de zaak niet verder brachten? Kwaad spreken van 
regeering en parlement was niet meer alleen mode bij geestelijke 
dand ies , bij aestheten en zaken-menschen, die hoe verschillend 
ook, ten allen tijde elkaar gevonden hebben in hooghartige af-
wijzing van al wat staatkunde en rechtsvorming betreft, — het 
werd een in alle kringen doorziekend verschijnsel. Het relatief 
groot aantal stemmen, dat vaak volslagen onbeduidende persoon-
lijkheden, zonder eenig bepaald omschreven program door de 
frondeurs tegen de grondwetsherziening candidaat gesteld, op zich 
wisten te vereenigen is er een bewijs voor. Ik oordeel thans over 
al deze klachten niet — ook hier bepaal ik mij tot een aanwijzing 
van het feit, een feit dat ook zij die het almede het sterkst be-
treurden, hoogstaande figuren onder onze politici, zelven niet heb-
ben kunnen ontkennen. 

En ook hier ligt de schuld voor een deel bij de regeering. De 
ministers mogen de kamers naar mate van hun aard en omgangs-
vormen min of meer hoffelijk hebben bejegend en aan de veld-
winnende denigratie nooit direct voet hebben gegeven, hoe kan 
men eerbied verwachten voor een parlement, dat door de regeering 
hoe langer hoe meer als een te verwaarloozen grootheid wordt 
behandeld? 

Met dit alles heb ik niets nieuws betoogd. Maa r het was noodig 
aan deze aan velen bekende verschijnselen zoo beknopt mogelijk 
te herinneren, voor ik het eigenlijk onderwerp van dit opstel kon 
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aanvat ten. De heer Cort van der Linden heeft bij zijn optreden 
verklaard, dat hij over de hoofden der parlementsleden en over 
de politieke partijen heen steunde op den volkswil. En de be-
strijding, die die bewering van den aanvang af vond, heeft hem 
niet tot andere inzichten gebracht. Integendeel, als hem de in-
breuken op het geldende staatsrecht, het door gewoonte tot recht 
geworden parlementarisme werden voorgehouden, waren het 
soortgelijke beschouwingen als die waarmede hij zijn aanvaarden 
van de regeeringstaak motiveerde, die hem al zulke verwijten 
als ongegrond deden afwijzen. W a t daarvan is zullen wij thans 
nader beschouwen, het scheen echter goed reeds dadelijk aan te 
wijzen dat dit steunen op den volkswil in de praktijk heeft geleid 
tot een vermeerdering van de macht der departementshoofden, tot 
een vermindering van het gezag der kamers. 

Het zal weinigen invallen te betwisten dat een staatsinrich-
ting, waarvan het zwaartepunt ligt in een door algemeen stemrecht 
gekozen volksvertegenwoordiging een democratische is. In zoo-
verre onder democratie wordt verstaan die staatsvorm, waarbij 
aan ieder gelijk recht wordt toegekend om invloed te oefenen op 
wetgeving en staatsbestuur, waarbij te dien aanzien met ieder 
voorrecht wordt gebroken, hetzij het op geboorte moge steunen 
of op rijkdom, op intellect of op welk ander gegeven ook, is het ook 
niet te betwisten. Maar als men democratie'n die staten heet, waar 
feitelijk de vaststelling van nieuwe regelen van recht, de aan-
wijzing van den gang van het staatsbeleid geschiedt overeen-
komstig de wenschen der massa, — wat men dan gewoonlijk den 
volkswil noemt — dan is het een klein kunstje aan te toonen, dat 
er geen enkele waarborg is dat de parlementair geregeerde staten 
van dit oogenblik aan deze voorstelling beantwoorden; dan leert 
integendeel de ervaring, dat ook daar talrijke andere factoren 
dan de wenschen der menigte rechtsvorming en staatsbestuur 
beheerschen, en dat ook daar vaak de macht feitelijk ligt bij door 
rijkdom of intellect, soms zelfs nog bij door geboorte bepaalde 
groepen. Rousseau had het reeds voorzien, vóór het representatieve 
stelsel grondslag van het systeem werd en daarom dat stelsel ver-
worpen en wie de gegevens nagaat, die Hans Delbrück in een 
in 1914 (vóór den oorlog) uitgegeven reeks van voordrachten 
over ,-,Regierung und Volkswille" heeft bijeen gebracht, zal toe-
stemmen, dat de uitkomst hem in het gelijk heeft gesteld. Ik spreek 
nu niet van het feit, dat het gebeuren kan en gebeurt dat de 
meerderheid, door een verkiezing in een volksvertegenwoordiging 
gebracht, niet overeenstemt met de meerderheid der kiezers, die 
van hun stemrecht gebruik maakten. Dit is een zaak van ver-
kiezingstechniek; laten wij aannemen, dat de evenredige vertegen-
woordiging dit euvel verhelpen zal. Evenmin over de talrijke 
thuisblijvers, soms meer dan de helft van het aantal kiesgerech-
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t igden. Veronderstellen wij, dat de stemplicht ten gevolge zal 
hebben, dat van de dragers van den volkswil slechts een uiterst 
gering deel zijn oordeel niet zal uitspreken — hoe zonderling het 
ons ook moge schijnen, dat men iemand, die blijkbaar ten aan-
zien der hem door een verkiezing voorgelegde vragen onver-
schillig is, in het geheel niets wil, zal kunnen dwingen, zulk een 
wil toch te vormen. Eindelijk wil ik ook niet spreken over de 
principieele en naar mijn meening onoplosbare moeilijkheid, waar-
voor allen die het gezag op den wil van het volk doen rusten, 
hebben gestaan en steeds weer zullen staan, het probleem, waar-
om men dan toch gerechtigd is den wil van de meerderheid van 
een groep tot den wil van die geheele groep te maken. V a n 
Rousseau tot Krabbe hebben velen op rechtvaardiging dezer ge-
lijkstelling hun vernuft beproefd; ik meen niet onbillijk te zijn, 
als ik zeg, dat zij weinigen hebben bevredigd, dat het altijd weer 
sofismen waren, waar toe zij hun toevlucht moesten nemen. Maar 
laten wij dat rusten, aanvaarden wij voor een oogenblik dat de 
meerderheidswil inderdaad de volkswil is. Is het dan waarlijk 
de wil van de meerderheid der kiezers, die in een verkiezings-
uitslag tot uiting komt? Wi j weten toch wel beter. Een kiezer 
stemt op zijn candidaat of om diens persoon óf om zijn partij. 
Zijn het persoonlijke redenen die tot het stemmen op een bepaal-
den candidaat leiden, dan zal daarbij zeker wel overeenkomst van 
denkbeelden omtrent hoofdzaken van staatsbeleid invloed hebben, 
maar welke andere motieven komen dan mede in het spel? Min 
of meer intuïtieve sympathie, overtuiging omtrent bekwaamheid 
soms, dan weer een gebondenheid aan de persoon, die afhanke-
lijkheid mee brengt — en wat niet al meer? Maa r hoe mag men 
dan aannemen dat de stem, die de aldus gekozene zal uitbrengen 
over gewichtige vragen van staatkunde en wetgeving — van 
detailkwesties, van techniek spreek ik niet — uiting zal zijn van 
den wil van zijn kiezers? Of wel het is de partij, waarvoor de 
kiezer zijn voorkeur te kennen geeft — en in die richting is de 
ontwikkeling meer en meer gegaan en wordt zij steeds meer be-
wust geleid. Maar let dan eens op het gering aantal partij-leden 
tegenover de groote hoeveelheid partij-kiezers. Nemen wij aan, 
da t de eersten over het geheel willen wat de partij zegt na te 
streven, van de anderen kan het toch moeilijk geloofd worden — 
waarom zouden zij zich anders niet aansluiten? Voor ts gaat het 
bij een verkiezing vaak over meerdere zaken, de een stemt ter 
wille van het eene punt, voor den ander is iets anders het alles 
beheerschende. In 1913 ging het te onzent over tarief, over alge-
meen kiesrecht en staatspensioen. Hoevele kiezers hebben links 
gestemd omdat zij van een protectionistisch tarief niet wilden 
weten, terwijl algemeen kiesrecht en staatspensioen hen volkomen 
koud lieten? En hoevelen van dezen weer hadden omtrent die 
beschermende rechten iets meer dan de allervaagste noties? En 
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toch geldt hun stem mede tot bewijs van den volkswil omtrent 
kiesrecht en staatspensioen. Men lette er vooral op, hoe dikwijls 
vragen eerst rijzen, althans in een geheel ander licht treden nà 
de verkiezingen, is dan ook de partij-keus aansluiting bij wat die 
partij over zoo'n zaak eens zal oordeelen? Waarl i jk het is niet 
gemakkelijk om te bewijzen, dat bij stemming op partijen het de 
volkswil is, die de vertegenwoordiger bij stem in de kamer tot 
uiting brengt. 

Maar in de partij, daar geldt toch wel, wat de meerderheid 
wil als partij-overtuiging? Is ook dat geen illusie? Het is moeilijk 
hierover te spreken, als men zelf dat partijleven niet heeft mee-
gemaakt, maar dezen indruk mag ik toch wel geven: dat ook hier 
op verkleinde schaal hetzelfde spel zich herhaalt. Er vormen zich 
groepen en partijtjes in de partij, door overleg en bespreking, 
met opoffering van belang en geliefkoosde denkbeelden weder-
zijds, komt men tot overeenstemming, de velen volgen de weinigen, 
die den toon aangeven, en ten slotte beslist vaak de invloed van 
één enkele, van den leider. Het valt nog zeer te bezien, of wat 
het programma der partij inhoudt — en nog eens ik spreek nu 
alleen van hoofdzaken, niet van detail-vragen •— inderdaad door 
de meerderheid der partij wordt gewild. Als dat van de partij 
geldt, moet het niet dubbel waar zijn ten aanzien der talrijke 
meeloopers? Men bedenke voorts, hoeveel geld iedere verkiezing 
aan iedere partij kost, zij moge behoudend zijn of radicaal. Mede 
van kapitaalkracht en opofferingsgezindheid der partijleden hangt 
overwinning of nederlaag af — en toch zou het de volkswil zijn 
die in den uitslag der verkiezingen blijkt? Eindelijk, de demagogie: 
wat een beloften aan het kiezersvolk, — wat een miskenning soms 
van eikaars bedoelingen, wat een gevecht met minderwaardige 
middelen bij iedere verkiezing, om van corruptie in eigenlijken zin, 
die ten onzent gelukkig zeldzaam is, niet te spreken. En toch zou 
in onze parlementen de rechtsovertuiging van „het volk" tot 
uiting komen — zou hetgeen daar wordt besloten recht zijn, richt-
snoer voor staatsbestuur en maatschappelijk leven, omdat het de 
wil van het volk zelf is? 

Waarli jk, tegenover al deze dingen is het geen wonder dat er 
mannen zijn, die den strijd tegen het partijwezen hebben aange-
bonden. Dat men naar een ,.volkswil" tracht te grijpen buiten 
de partijen om. Het was onder hunnen invloed, dat Cort van 
der Linden stond bij zijn pogingen het optreden van zijn ministerie 
staatsrechtelijk te verdedigen. 

Intusschen, hij beging bij zijn optreden al dadelijk een eigen-
aardige inconsekwentie. Er zou bij de verkiezingen van 1913 van 
een volkswil gebleken zijn ten aanzien van twee zaken: algemeen 
kiesrecht en staatspensioen, om die beide zaken te brengen had 
het ministerie het bewind aanvaard . Het was dus de volkswil 
zooals hij uit de verkiezingen bleek, waarop de minister-president 
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zich beriep. Maar de verkiezingen waren toch partij-verkiezingen 
geweest in den strikten zin van het woord. Hoe zou men daaruit 
nu den volkswil kunnen afleiden buiten de partijen om? Het mag 
waar zijn dat de overwinning van een partij niet de conclusie 
rechtvaardigt, dat het program van die partij nu volkswil is — 
hoe kan men uitmaken wat dan wel als zoodanig kan worden 
aangewezen? Men kan dat niet doen zonder den verkiezingsuitslag 
te gaan interpreteeren en dit is niet mogelijk bij de vaagheid der 
gegevens zonder een groote mate van subjectiviteit, soms zelfs 
van willekeur. Struycken heeft op deze zwakke plaats in het betoog 
dadelijk den vinger ge legd 1 ) . W i l men den volkswil uit den 
uitslag van verkiezingen afleiden, dan kan men dat niet doen 
zonder bij zijn gevolgtrekkingen van de partijprogramma's ge-
bruik te maken — en Cort van der Linden verzuimde dan ook 
niet uit die programma's zijn conclusies op te bouwen — maar 
dan erkent men toch weer de politieke partij als noodzakelijke 
trechter, om de meeningen die in de groote massa heersenen tot 
uiting te brengen en bereikt men niet, gelijk men voorgeeft, den 
volkswil buiten of boven de partijen. 

Doch zijn er dan geen andere middelen om dien wil te leeren 
kennen? Zeker die zijn er maar zij alle kunnen slechts met de 
uiterste voorzichtigheid worden gebruikt, en zij alle kunnen wél 
inlichtingen geven omtrent stroomingen in bepaalde kringen, om-
trent wenschen en verlangens door een kleiner of grooter aantal 
personen gekoesterd — gegevens, om tot een volkswil te be-
sluiten in dien zin, dat deze dan muurvast voor den onderzoeker 
staat en hij alleen met miskenning der werkelijkheid hem zou 
vermogen te negeeren, leveren ze niet. Men denke aan de dag-
bladen, aan meetings en vergaderingen, aan het vereenigings-
wezen, aan petities en betoogingen, eindelijk aan particuliere ge-
sprekken en persoonlijke uitingen. 

De dagbladen. W i e eens de beheerschende factoren van onzen 
tijd zal beschrijven, wie de vraag wil beantwoorden, bij wie nu 
in waarheid de macht berustte, wie de oorzaken wil aanwijzen 
van de geestelijke verwordenheid en de ellende, waarin wij ver-
keeren, zal niet licht te veel aandacht aan de dagbladpers be-
steden. Maar wie daaruit wil afleiden, wat nu de gemoederen het 
sterkst bewoog, welke wenschen en verlangens onder ons leef-
den, welk oordeel over deze of gene vraag werd geveld, zal, hoe 
onmisbaar ook voor hem kennismaking van de krant moge zijn, 
toch wel uiterst voorzichtig te werk moeten gaan. De krant is 
uiting van de publieke opinie, zij maakt haar te gelijk en het is 
soms uiterst moeilijk te onderscheiden, waar de schrijver het al-
gemeen gevoelen weergeeft, waar hij het zijne algemeen tracht te 
maken — te moeilijker, omdat juist door de pers wat aanvankelijk 

!) Poli.ieke opstellen, blz. 70. 
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de meening van een bepaald persoon of van een kleine groep van 
personen was zoo licht tot een wijd verbreide opinie wordt . Een 
dagblad is óf het orgaan van een bepaalde politieke partij óf dit 
verband ontbreekt of is althans zoo los, dat de redacteuren ook 
tegenover de partijleiding een groote zelfstandigheid bezitten. Het 
partij-orgaan heeft allereerst partij-propaganda ten doel. Reeds 
daarmee is gezegd dat het als kenbron van den volkswil buiten 
de partij waardeloos is. En voor de overtuigingen in de partij? 
Zeker, indien zich nieuwe meeningen in de partij vormen, zal het 
de pers zijn, waarin zij eerst schuchter opkomen en dan lang-
zamerhand vasten voet weten te winnen. Maar ook hier is de wil 
der leiding dikwijls almachtig: zij laat nieuwe bewegingen op-
komen, houdt andere tegen, tracht in voortdurende wisselwerking 
wel tot uiting te laten komen wat in de partij leeft, maar laat 
intusschen de teugels geenszins glippen. Voor de politieke partij 
is het partijorgaan onmisbaar — zonder haar geen behoorlijk 
partij-leven, maar als middel tot kennis van de meeningen der 
partij-leden heeft het toch slechts betrekkelijke waarde . Doch de 
niet partij-pers, zij althans kan als kenmiddel van den volkswil 
toch wel hoog worden aangeslagen? Men zij niet te snel met 
zijn antwoord. Ieder blad heeft zekere voeling met zijn lezers 
noodig, een krant die voortdurend meeningen verkondigde die 
dwars ingingen tegen de opinie harer lezers zou niet kunnen 
blijven bestaan; doch met die algemeene opmerking zijn wij in 
ieder concreet geval niets verder: „un journal c'est un monsieur", 
is het de enkele redacteur die aan het woord is of vond hij weer-
klank? Daar komt in de ontwikkeling van de laatste tijden nog 
iets bij, dat tot groote voorzichtigheid tegenover de dagbladpers 
noopt. Wij zien hoe zij in het buitenland, in Amerika en in Frank-
rijk en zelfs ook in Engeland, waar zij bezig is haar beste tradities 
te verloochenen, in handen geraakt van enkelen, die een krant 
koopen, om hun eigen, min of meer onzuivere doeleinden na te 
jagen. Dan is de journalist niet meer de man, die de publieke 
opinie tracht uit te spreken, evenmin de propagandist, die voor 
eigen oordeel uitkomt, maar hij is afhankelijk bij zijn schrijven 
van den geldman, die zijn pen heeft gekocht. Uit het buitenland 
worden ons van deze dingen van tijd tot tijd onverkwikkelijke 
staaltjes medegedeeld. En bij ons, gaat het bij ons niet reeds den 
zelfden weg? Uit de pers kan men de heerschende stroomingen 
leeren kennen, maar hij die daarnaar tracht moet zich wel bewust 
zijn dat zijn gegevens bijzonder onzuiver zijn, dat hij zich voort-
durend rekenschap moet geven van de wijze waarop zij bewerkt 
zijn en dat zijne conclusies, hoe voorzichtig hij ook te werk moge 
gaan, altijd slechts tot zekere hoogte juist zullen zijn. 

Gegevens voor de kennis van den volkswil, dat bieden ook ver-
gadering-besluiten, betoogingen en meetings, particuliere gesprek-
ken en wat niet al meer, maar gegevens die geïnterpreteerd moeten 
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worden, die een zelfstandige werkzaamheid eischen van hem die 
dien wil tracht te kennen, ee.n werkzaamheid die subjectiviteit 
allerminst uitsluit. Een vergaderingbesluit — de opmerking is 
gemaakt door een Duitsch schrijver1), dat de overal grondwette-
lijk gewaarborgde vrijheid van vergadering geen zin zou hebben, 
indien niet de vergaderde personen anders reageerden op van 
buiten komende werkingen dan zij ieder voor zich gedaan zouden 
hebben. Door vergaderingen wordt in onzen tijd heel wat van 
ons psychisch leven beheerscht en gevormd, de stemmingen van 
volksvergaderingen te kennen, het is voor den staatsman van 
groot nut. Maar daarin ligt toch allerminst opgesloten, dat zulke 
stemmingen nu volksovertuiging of volkswil zouden zijn. En het-
zelfde voorbehoud moet tegenover betoogingen worden gemaakt. 
Een betooging van duizenden die zwijgend met hun vaandels 
trekken om te protesteeren tegen de levensmiddelenpolitiek der 
regeering — er is iets in, dat indruk maakt, het toont dat er on-
tevredenheid is. Maar meer dan die vage notie is er niet uit af 
te leiden, en de regeerder die zich naar den in betoogingen blijken-
den volkswil zou richten, zou zich altijd hebben af te vragen, of 
hij niet in plaats van zich te hebben laten overtuigen, voor intimi-
datie was gezwicht. 

Een volkswil te grijpen buiten de verkiezingen om — het is 
nog moeilijker en zwaarder dan om hem uit een verkiezingsuitslag 
af te leiden. W i e op den volkswil direct zegt te steunen, steunt 
zich ten slotte op eigen oordeel over dien volkswil. Er is iets 
aantrekkelijks in den gedachtenkring waarin b.v. Cort van der 
Linden zich beweegt: de staatsman degeen die van bovenaf het 
woelen van het volk aanziet, allen strijd en belangen-botsing, 
alle tegen elkaar ingaande stroomingen rustig bekijkt en die dan 
daaruit zonder partij te kiezen als het ware wetenschappelijk af-
leidt, wat nu als volkswil moet worden aangemerkt . Boven de par-
tijen zou zoo het recht worden verwezenlijkt, recht is immers on-
partijdigheid? Maar die olympische houding is schijn, de volkswil 
is niet te kennen en wat iemand als zoodanig voorstelt is steeds 
voor een groot deel zijn eigen oordeel over wat behoort. W a a r 
het om levensvragen gaat voor het geheele volk, waar de richting 
van het staatsbeleid, van de ontwikkeling van maatschappelijk 
en zedelijk samenleven in het spel komt, is niemand onpartijdig. 
W i e er het dichtst toe nadert, wordt voor deze zaken apathisch en 
juist daardoor tot oordeelen in vragen omtrent wat behoort te 
geschieden volkomen ongeschikt. 

De volkswil is niet te kennen door de verkiezingen, zij is nog 
minder uit andere gegevens met zekerheid af te leiden. Komt dan 
de vraag niet op de lippen: is er wel een volkswil? Bestaat er wel 
zoo iets als het rechtsbewustzijn van het volk? Hebben wij met 

' ) Stier Somlo, Grund- und Zukunftsfragen deutscher Politik blz. 382. 
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deze voorstellingen niet hoe eerder hoe beter te breken? Ik geloof 
het niet — het is slechts de vraag, wat wij er onder verstaan. He t 
blijft waar: geen rechtsregel kan op den duur gelden, die niet 
steun vindt in de volksovertuiging, geen regeering zich hand-
haven, die niet gedragen wordt door den volkswil. M a a r de volks-
wil is niet een wil die zich laat gelden en zich oplegt, hij is een 
begeerte tot aansluiting en aanvaarding, de inhoud van dat rechts-
bewustzijn wordt niet gevormd door wenschen naar een klaar 
gezien doel, maar door een duisteren drang naar wat slechts 
schemerend voor oogen staat. Zooals een Fransch staatsrechts-
leeraar van dezen tijd, Maurice Hauriou, het uitdrukt: ,,la volonté 
commune n'est qu'une volonté d'aspiration et d'adhésion, comme 
elle n'est qu'une volonté de su jé t ion" 1 ) . Er kan onder de men-
schen — nu eens een grootere of kleinere groep, dan een breede 
laag van het volk — het gevoel leven dat de een of andere be-
staande toestand of regeling onrecht is, dat dat veranderd moét 
worden. En zij zien wel vaag de richting, waarin die verandering 
zou moeten gaan, maar een klaar beeld van wat er in de plaats van 
behoort te komen, hebben zij zich allerminst gevormd. To t zelf-
standige activiteit prikkelt zulk een geestestoestand haast nooit •— 
daartoe moet de afkeer van het bestaande tot een slechts zelden 
bereikte hoogte zijn gestegen, maar wel brengt deze mentaliteit 
de menschen tot aansluiting, tot aanvaarding van wat hun wordt 
geboden. Zien zij iets in hun richting door anderen gedaan, zij gaan 
mee. Het zou dwaasheid zijn te beweren, dat bij de zoo velen die 
socialistisch stemmen of zelfs maar bij het zooveel geringer aantal, 
dat zich zelf socialist noemt, het rechtsbewustzijn een socialisatie 
der productiemiddelen eischt, dat zij de maatregelen willen om 
tot dat doel te geraken. Maar in die allen is wel het bewustzijn 
levendig — bij den een natuurlijk meer, bij den ander minder, — 
dat in het tegenwoordige loonstelsel, in de verhouding van werk-
gever tot arbeider, in de verdeeling van de opbrengst van eenig 
product onrecht zit en dat algeheele verandering daarvan nood-
zakelijk is. Voor hun vage overtuigingen vinden zij een vasteren 
vorm in het sociaal-democratisch programma, zij sluiten zich aan. 
In aansluiting bij het streven naar verandering — maar tegelijk 
in erkenning van het bestaande uit zich de volkswil. Delbrück 
wijst er in het aangehaalde werkje op dat W o o d r o w Wilson, toen 
hij voor het eerst tot President der Vereenigde Staten werd ge-
kozen slechts de minderheid van de uitgebrachte stemmen op zich 
vereenigde. Hij had er ruim zes millioen, op zijn tegencandidaten 
waren er ruim acht millioen uitgebracht. Toch kon hij onmiddellijk 
na zijn verkiezing met recht beweren, dat hij krachtens den volks-
wil regeerde; men aanvaardde zijn bewind niet alleen als het 
formeel-wettelijke, maar ook als het rechtmatige. Stel daartegen-

!) Principes de droit public, blz. 274. 
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over Napoleon III, die in 1848 President der Fransche republiek 
werd met vijf en een half millioen stenynen tegen anderhalf mil-
lioen op Cavaignac; in 1851 kreeg hij er zeven en een half millioen 
tegen zeshonderd vijftig duizend; bij zijn keizerschap was het aan-
tal tegenstemmers tot op tweehonderd vijftig duizend geslonken. 
Toch was al spoedig zijn positie onvast, de aanvaarding, de er-
kenning ontbrak. En dat niet, omdat men een ander regiment wel-
licht beter oordeelde — zulk een afkeuring is er bijna steeds in 
meerdere of mindere mate — of omdat men grieven en bezwaren 
had, maar omdat de overtuiging doordrong, telkens weer op-
leefde: dit is geen recht — omdat het rechtsbewustzijn in verzet 
kwam, een verzet dat slechts wachtte op het geschikte oogenblik 
om los te barsten. 

Indien dit alles juist is, wat volgt daar dan uit voor onze be-
schouwingen van dit oogenblik? Vooreerst dat recht altijd iets 
anders is dan de volkswil, de inhoud van het rechtsbewustzijn van 
het volk, dat deze wel een meebepalende, niet een alles beheer-
schende factor is bij de vaststelling van wat als wet zal gelden, 
hoe de staat zal worden bestuurd. Verder , dat de tegenstelling door 
Cort van der Linden gemaakt: de regeering wil steunen op den 
volkswil, niet op de kamers geen zin heeft, dat zijne regeering niet 
in meerdere mate tot een beroep op den volkswil gerechtigd is dan 
eenige haar voorafgaande. En eindelijk, dat een organisatie noodig 
is om aan wat in het volk leeft vorm te geven, de vage aspiraties 
om te zetten in concrete besluiten en vaste regelingen. Dit gebeurt 
in onze hedendaagsche samenleving langs allerlei wegen: door 
den dagelijkschen arbeid van rechters, advocaten en notarissen, van 
ieder die aan de rechtsvorming deelneemt, door de administratie 
zelve; maar wat de hoofdlijnen betreft, waar langs het staatsbeleid 
zich zal bewegen, toch in de eerste plaats door de politieke partijen, 
door het werk van kamerleden, partijbesturen en journalisten. Er 
is te groote verscheidenheid in fundamenteele beschouwing, te veel 
uiteenloopen van wenschen en verlangens, te groote tegenstrijdig-
heid van belangen ook, dat we anders dan door groepsvorming 
van samen-hoorenden tot samenwerking kunnen komen. En het 
schijnt, dat die partijarbeid voorloopig nog onmisbaar is. Onmis-
baar, althans indien men zich met ons wil stellen op democratisch 
standpunt, gelijk ook Cort van der Linden zegt te doen. W a n t , 
al mag het waar zijn, dat niet iets recht is omdat het volk het wil, 
een steunen op, een gedragen worden door den volkswil — de 
woorden zijn zoo teekenend — is voor ieder staatsbestuur en iedere 
rechtsordening wèl noodig. Hoe zal dat mogelijk zijn, indien het 
contact tusschen regeering en volk ontbreekt en hoe kan dat contact 
bestaan, indien het volk zich niet langs den normalen weg, dien het 
zelf als den juisten erkent, kan uiten? Moet dit argument reeds 
voor een ieder een belangrijk gewicht in de schaal leggen tegen 
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een regeeringsvorm als wij thans zien worden, voor een democraat 
geldt dit in dubbele mate. W a n t vooreerst zit hem het rekening 
houden met den volkswil, wat voor den ander niet dan een nood-
zakelijkheid is, als het ware in het bloed, hij doet dat met blijd-
schap, omdat hij immers krachtens zijn uitgangspunt, de gelijk-
waardigheid van allen in het staatkundige, moet begeeren, dat allen 
zooveel mogelijk aan het staatkundige leven deelnemen. Sterker 
dan anderen is hij doordrongen van het besef, dat, hoezeer de 
scheppende, vorm-gevende kracht in den enkeling moet worden ge-
zocht, het toch de gemeenschap in haar geheel is, die tenslotte uit-
maakt wat van het door den enkeling uitgedachte zal beklijven. Et 
moet weerklank zijn — niet meer dan weerklank, maar als die 
ontbreekt, wordt het geluid zelf schraal. 

Maar wat hier nog meer afdoet, wie democratie zegt, zegt ver-
antwoordelijkheid; wie 's menschen persoonlijkheid, de persoonlijk-
heid van ieder mensch tot grondslag wil maken van onze samen-
leving, kan nooit ongebreidelde macht aanvaarden van wie dan 
ook. Tegenover iedere macht eischt hij het tegenwicht in verant-
woordelijkheid, controle, medezeggenschap van anderen, verplich-
ting tot overleg. 

Boven hebben wij uiteengezet, hoe deze bij een regeeringsvorm 
als Cort van der Linden begeert te loor gaan. Een extra-parlemen-
taire regeeringsvorm beduidt machtsvermeerdering voor de minis-
ters, zij brengt die ook aan de ambtenaren. Ieder bestuurder is 
afhankelijk van zijn ambtenaren. In technische bekwaamheid, in 
bekendheid met de details van hun dienstvak, in ervaring omtrent 
de vragen die hun werk raken overtreffen zij haast altijd hun 
chef. Die superioriteit laat zich onvermijdelijk in den loop der 
zaken gevoelen. Men denke eens aan de positie der leiders van 
bedrijven van staat of gemeente, aan de hoofden van dienstvakken 
in een groote stad. Zijn dezen feitelijk vaak niet heel wat mach-
tiger dan de wethouder, die boven hen staat? Nu heeft de nieuwe 
taak die de Staat in den oorlogstijd op zich moest nemen ten aan-
zien van in- en uitvoer, van productie en distributie van levens-
middelen, tot het scheppen van talrijke nieuwe functies geleid en 
daarnaast tot het schenken aan allerlei personen en vereenigingen 
van een half-ambtelijke bevoegdheid. Al die ambtenaren en half-
ambtenaren kregen macht over personen en goederen der inge-
zetenen, en zij kregen die macht, waar we niet stonden voor door 
de traditie van eeuwen bevestigde toestanden, die al maar nieuwe 
zekerheden voor den individueelen burger tegenover het staats-
gezag hadden geschapen, waar het dikwijls op snel handelen en 
ingrijpen zonder omslag aankwam, in groote uitgebreidheid èn — 
haast zonder verantwoordelijkheid. 

W e l blijven zij tegenover den minister aansprakelijk, maar alleen 
al door den ongekenden omvang van deze zaken was die verant-
woordelijkheid vaak schijn en dit te meer, waar de minister niet 
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al te zeer behoefde te vreezen, op zijn beurt ter verantwoording 
te worden geroepen. Iedere macht zonder verantwoordelijkheid 
leidt tot machtsmisbruik en willekeur. W e ondervonden het ook 
hier. Geen straf zonder voorafgaand verbod luidt het eerste artikel 
van ons strafwetboek, het burgerlijk recht moet door de wet wor-
den vastgesteld (niet door de administratie) , de wet regelt uit-
voerig de vormen van het proces en omringt het individu met 
allerlei waarborgen opdat hem niet ten onrechte zonder redelijken 
grond eenig leed door het staatsgezag worde toegebracht. W a t 
is er van al deze fundamenteele regelen in het tegenwoordige leven 
geworden? De wettelijke regelingen worden tot een minimum be-
perkt, besluiten en verordeningen bevatten de meest ingrijpende 
bepalingen, de regeering decreteert, wat tusschen de burgers on-
derling zal gelden, vereenigingen als de N .O .T . , commissie's en 
ambtenaren deelen boeten uit, vrij wat zwaarder treffend dan een 
rechterlijk vonnis kan doen. Maar beroep ontbreekt en er is geen 
zekerheid, dat de getroffene naar aanleiding der beschuldiging 
tegen hem ingebracht zelfs maar is gehoord. Dagelijks hoort men 
van willekeur en het ongelijk behandelen van gelijke verhoudingen. 
Maar waartoe deze klacht uit te spinnen? Ieder kent haar, zal 
haar onmiddellijk met feiten uit eigen omgeving kunnen staven. 
Thans wordt ons een distributie-rechtspraak beloofd, die aan al 
dit kwaad paal en perk moet stellen. Het strekt de Tweede Kamer 
tot eer, dat zij dit voorstel te elfder uur van de regeering heeft 
afgedwongen. Maar het is teekenend voor de opvattingen van 
dit kabinet dat het niet eerder uit eigen beweging met zulk een 
ontwerp is gekomen en dat het ook thans nog de practische be-
teekenis der nieuwe wet trachtte te verkleinen door de gevallen 
waarover kan worden geklaagd te beperken tot die, waarin 
onwettigheid der handeling wordt beweerd. Gelukkig is deze enge 
formuleering nog door de kamers verruimd. Doch het is hier niet 
de plaats over deze regeling uit te weiden, voor ons is het vol-
doende te constateeren, hoezeer onder dit ministerie de macht 
van den ambtenaar is toegenomen. Zijn oorzaak mag dit ver-
schijnsel in het extra-parlementaire systeem niet vinden, het is door 
dit systeem toch stellig in de hand gewerkt. De macht van den 
ambtenaar is grooter geworden ook tegenover den minister, een 
departementshoofd dat zelf de kamer niet achter zich heeft, staat 
tegenover zijn ambtenaren reeds daardoor zwakker. W a t hij aan 
de eene zijde aan macht wint, boet hij aan de andere in. De 
solidariteit die de bureaucratie als geheel altijd heeft tegenover de 
volksvertegenwoordiging, doet bij verzwakking van deze ieder 
ambtelijk persoon een stukje groeien. 

Zullen wij dan terug moeten keeren tot den gang van zaken 
van vóór de stembus van 1913? Zullen wij het ministerie Cort van 
der Linden, met alle waardeering voor het tot stand brengen der 
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grondwetsherziening en voor veel in zijn buitenlandsch beleid, in 
de ontwikkeling van ons staatsieven als een afdwaling moeten 
beschouwen, na welke we zoo spoedig mogelijk de oude wegen 
weder moeten zoeken? 

Ik laat daar of het gewenscht zou zijn, het is eenvoudig niet 
mogelijk. 

En dat om twee redenen. Vooreerst omdat de taak van de re -
geering een andere is geworden en dan omdat de evenredige 
vertegenwoordiging een behoud van het parlementaire stelsel in 
Engelschen trant, zooals wij dat de laatste vijftig jaar hebben 
gekend, onmogelijk maakt. 

Over het eerste kan ik heel kort zijn. Ik herinnerde er reeds 
aan, hoezeer de regeeringstaak is uitgebreid. Of daarvan veel of 
weinig zal blijven, als eens de vrede komt, — daarover valt nog 
niets te zeggen. Het doet er ook zoo weinig toe, want vooreerst 
is de vrede er nog niet en dan zal er toch ook na den vrede met 
heel wat van die nieuwe bemoeiingen vooreerst moeten worden 
doorgegaan; niemand weet, hoe lang dat zal duren. Het mag 
betwijfeld worden of onze regeerings-inrichting voor die nieuwe 
taak past, maar wat daarvan zij, stellig mist het parlement de 
organisatie die het zou behoeven om zijn taak van controle en 
medearbeid hier te verrichten. De hedendaagsche parlementen 
zijn op twee zaken ingericht: vooreerst op aanwijzing der hoofd-
lijnen van regeeringsbeleid en in verband daarmede handhaving 
van de rechten der geregeerden tegenover de regeering en dan 
op medewerking aan de wetgeving. Het is een bekend feit dat 
juist door de uitbreiding, die de taak van de wetgever vóór de 
oorlog al jaren lang bezig was te krijgen, de kamers al meer en 
meer in dit deel van hun arbeid te kort schoten, dat uit vrees dat 
de zaak spaak zou loopen om een nieuwe werkwijze en een nieuwe 
methode werd geroepen. 

Hoe zouden de kamers nu daarnaast nog een nieuw soort arbeid 
moeten verrichten, een arbeid, die een organisatie en hulpmiddelen 
vragen die zij geheel missen? De samenstelling der kamer zou 
kunnen veranderen, zegt men, wij allen kennen den roep om de 
mannen van zaken in het parlement. Het zou weinig helpen. 
Vooreerst zijn de mannen van zaken, die tevens de geschiktheid 
bezitten voor het andere deel van de taak der vertegenwoordiging 
niet talrijk en zouden wij door hen te kiezen aan de eene zijde 
achteruitgaan wat wij aan de andere winnen, maar bovendien, 
bij de tegenwoordige werkwijze der kamers kan ook de beste 
man van zaken weinig doen. Er zitten toch thans ook handels-
menschen in de kamer. W a t hebben zij gedaan voor de levens-
middelen politiek? De mannen, die zich het sterkst daarin hadden 
ingewerkt waren een oud-burgemeester en een griffier van een 
raad van beroep. De kamer als geheel zal zich volkomen on-
bevoegd blijven gevoelen en zij zal hier niet kunnen doen wat zij 
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elders doet: telkens de partij-leiders en partij-deskundigen volgen. 
W a n t hier gaat het niet om beoordeeling van vragen van wet-
geving en beleid uit een zeker oogpunt, hier is het meest een con-
trole van bekwaamheid, inzicht en tact. Bij zulk een beoordeeling 
is een partij-standpunt een dwaasheid. Het is een der redenen, 
waarom deze verkiezingsstrijd aan alle zijden zoo mat wordt ge-
voerd. Er is veel ontevredenheid over de regeering. Maa r waar-
om? Betreft het de opvattingen der ministers over vragen van 
principieelen aard, hun leiding der zaken in een bepaalde richting? 
Neen, het is een twijfel of de portefeuilles waar het ten deze op 
aankomt, met name die van binnenlandsche zaken en van land-
bouw wel zijn toevertrouwd aan de personen, die door energie, 
beleid en bekwaamheid er de meest geschikten voor zijn. Maar 
hoe kan nu een verkiezingsstrijd worden gevoerd onder de leus 
„weg met Posthuma", als het niet om duidelijk aangewezen punten 
in het regeeringsbeleid van dezen minister gaat, maar om gebrek 
aan vertrouwen in zijn geschiktheid voor het ambt? Er staat dan 
immers niets tegenover wat de kiezer kan afwegen, hij kan wel 
zeggen: deze man niet, maar niet, wat dan wel. 

Za l het dus een der eerste plichten zijn van de nieuwgekozen 
volksvertegenwoordiging haar eigen methode aan een nauwgezet 
onderzoek te onderwerpen, zich zelven te voorzien van die outillage 
die zij behoeft, noodzakelijkerwijze zal daarmee een verandering 
van haar positie tegenover de regeering gepaard moeten gaan. 
Zij zal een deel harer bevoegdheden aan commissie's moeten 
delegeeren, maar daarmee geeft zij, al houdt zij zich de eindbe-
slissing voor, toch een deel der macht uit handen. W o r d t tus-
schen kamer en regeering een commissie geschoven, dan wordt 
de kamer als geheel onvermijdelijk zwakker; zijn regeering en 
commissie het eens, dan zal de kamer niet snel tusschen beide 
komen. Maar bovendien, met instelling van commissies uit haar 
midden, met het zich zelf inrichten voor haar nieuwen arbeid zal 
de kamer er niet komen, zij zal een deel harer bevoegdheden ook 
aan anderen buiten haar moeten overdragen. In dit verband schijnt 
mij het groote enquête voorstel der partij-leiders, thans in de 
tweede kamer aangenomen, waarbij een enquête door niet-kamer-
leden wordt bevolen een teeken des tijds. 

Is reeds om deze reden terugkeer tot ons parlementair stelsel 
onmogelijk, nog moeilijker is dit, dank zij de invoering der even-
redige vertegenwoordiging. Het is wel eigenaardig, dat het juist 
Cort van der Linden is geweest, die de evenredige vertegen-
woordiging in onze staatsinrichting heeft gebracht. De man die 
den strijd aanbond tegen het partijwezen, schonk aan de politieke 
partijen haar officieele erkenning in het staatsrecht. Feitelijk was 
het reeds geruimen tijd .TOO, thans is het openlijk in de wet uit-
gesproken: de kiezer wijst niet aan, wien hij het geschiktst of 
bekwaamst acht, door zijn stem voegt hij zich bij een partij. Maar 
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toch blijft het twijfelachtig, of de evenredige vertegenwoordiging 
niet het einde is van de beteekenis van de partijen voor ons 
staatsbestuur; in ieder geval is in de verhouding der partijen tot 
de regeering en daarmee in ons geheele parlementaire stelsel een 
belangrijke wijziging gekomen. Dit stelsel is gebouwd op de tegen-
stelling tusschen fu>ee partijen, zoowel bij de verkiezingen als 
later in de vertegenwoordiging. Het is in al de jaren waarin het 
stelsel in Engeland zich heeft ontwikkeld zoo geweest: W h i g s en 
Tories, aan een derde partij dacht niemand. Zoo was het ook, 
toen het stelsel ten onzent werd nagevolgd, en toen de loop der 
tijden meerdere partijen op het tooneel zag verschijnen, dwong 
het systeem tot coalities en concentraties, waardoor feitelijk toch 
kiezers en gekozenen in tweeën werden gescheiden. In Engeland 
werd dit tot voor korten tijd bereikt doordat nieuwe eigen over-
tuigingen niet tot vorming van nieuwe partijen leidden maar tot 
uitbreiding der bestaande, die aan zoo veel mogelijk schakeerin-
gen ruimte lieten; bij ons werkte het herstemmings-systeem in 
dezelfde richting. De nuances voegden zich bij de herstemming 
bij een: ten slotte werd de uitslag de overwinning van een van 
beide, links of rechts, regeering of oppositie. Daarmee werd op 
de beide partijen een verantwoordelijkheid gelegd, op den over-
winnaar om de regeering te aanvaarden en het kabinet, zoo lang 
het binnen de lijnen van het verkiezingsprogram bleef, te steunen, 
op den ander om oppositie te voeren, eigen program te stellen 
tegenover het kabinet, om nauwlettend controle te oefenen, die 
overal waar zwakheden of fouten waren aan te wijzen zich moest 
doen gelden, een controle die nooit in een lichtvaardige kritiek 
mocht ontaarden en dat ook niet snel zou doen, omdat de oppo-
sitie wist dat, indien de regeering viel, zij tot overneming van 
de leiding verplicht was en op haar beurt a.an even scherpe kritiek 
zou bloot staan. V a n dit alles blijft niets indien de evenredige 
vertegenwoordiging is ingevoerd. Niet alleen is de verplichting 
tot samengaan waartoe de herstemmingen de partijen brachten 
opgeheven, maar de evenredige vertegenwoordiging dwingt eerder 
tot het tegendeel. Iedere partij strijdt voor zich zelven; om stem-
men te winnen zijn juist dicht bij elkaar s taande groepen verplicht 
hunne verschilpunten zoo scherp mogelijk te accentueeren. Het 
vormen van een verbond vóór de verkiezingen is onmogelijk, 
overleg na den uitslag blijft natuurlijk bestaanbaar, maar wie dit 
met afspraken vóór de stembus op één lijn stelt, vergeet, dat de 
banden vrij wat nauwer zijn, als zij vóór den strijd geknoopt door 
het te zamen optrekken zijn vastgesnoerd dan wanneer zij eerst 
na den strijd worden gelegd. Maar bovendien de partijen kunnen 
zich op een regeeringsprogramma na de verkiezingen bijeen 
voegen, zij behoeven het niet te doen. De kern van het parlemen-
tarisme is partij-macht, maar partij-macht gepaard met verant-
woordelijkheid. En die verantwoordelijkheid raakt zoek. Als straks 
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de stembus aan anti-revolu<ionnairen, christelijk historischen en 
katholieken te zamen een meerderheid brengt, is deze combinatie 
niet verplicht het bewind te aanvaarden. Zij zou dat wel geweest 
zijn, indien zij als één geheel met één programma ten verkiezings-
strijd was opgetrokken; Zelfs indien de partijleiders zich met de 
vorming van het ministerie belasten, staat dit verder van de par-
tijen dan wanneer onder een gemeenschappelijke vaan de over-
winning was bevochten. Maar bovendien bestaat de kans, dat er 
wel een ministerie komt in den geest van deze aan elkaar ver-
wante groepen, niet een ministerie dat direct uit die groepen is 
voortgekomen. Dat is dan stellig extra-parlementair. En toch 
heeft alleen bij dezen stembusuitslag het parlementarisme nog 
een kans, valt de beslissing in anderen zin, dan kan van een 
parlementair kabinet in het geheel geen sprake zijn. W a a r zou de 
meerderheid zijn, waarop het zou steunen? Men zal toch niet een 
boog willen trekken van Dresselhuys tot Wijnkoop? Het anti-
cléricalisme heeft, wat vrij-liberalen en een deel der unie-liberalen 
ook mogen stoken, gelukkig zijn kracht van bindend element tus-
schen wat zóó onderscheiden is als de verschillende links staande 
groepen, verloren. Waarschijnlijk brengen ons de verkiezingen 
niet een regeerings-meerderheid, zeker niet een aaneengesloten 
oppositie. Toch is ook deze voor het goed functionneeren van 
het parlementaire stelsel onmisbaar. W r e e k t het gemis daaraan 
zich thans ook niet in Engeland? Een oppositie moge nog zoo 
fel zijn, zoolang de opponeerende partijen onderling niet tot over-
eenstemming zijn gekomen, zoo lang zij de verantwoordelijkheid 
voor den val der regeering niet kunnen en niet willen aanvaarden, 
staat de regeering sterk. Voor het parlementaire stelsel zijn ver-
antwoordelijkheid, strijd tusschen twee liniën, nauw verband van 
regeering en meerderheid essentieel. W a t blijft er van dit alles 
bij de evenredige vertegenwoordiging? Hoe kan bij de versnippe-
ring, die we beleven, van een tegenover elkaar stellen van twee 
aaneengesloten deelen sprake zijn? De onbenullige partijtjes die 
thans uit den grond duiken zullen wel spoedig weer verdwijnen, 
dat is de kinderziekte van het nieuwe stelsel — versnippering, 
handhaving van zoo klein mogelijke groepen tegen den drang 
tot aansluiting aan het grootere ligt echter in het wezen van de 
evenredige vertegenwoordiging. 

De techniek van het verkiezingsstelsel wordt tot in de fijnste 
geledingen voltooid, daarmee de gedachte van het partijwezen 
grondslag der staatsinstelling en in alle consekwentie doorge-
voerd — doch in die technische volmaking wordt de gedachte 
zelf verstikt. Het parlementarisme zal, wil het niet afsterven, 
geheel andere vormen moeten aannemen; nieuwe organisaties 
waardoor de volkswil zich uit, moeten worden geschapen. Met 
de hem eigen taaiheid heeft Mr. Marchant de beteekenis van het 
parlement tegenover de regeering trachten te handhaven. Vaster 
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dan eenig kamerlid was hij op zijn post, als het noodig bleek 
weder een nieuwe poging der regeering tot machtsuitbreiding te 
bekampen. Allen die democratisch voelen moeten hem daarvoor 
dankbaar zijn. Maar toch: was zijn woord, dat voor de regeering 
de tweede kamer het volk is, reeds een- eenzijdigheid, toen het 
werd uitgesproken, het zal ons, vrees ik, spoedig als een klank 
uit vervlogen tijden aandoen. Het extra-parlementair kabinet zal 
wel regel worden. 

Nu behoeft dit geen ramp te zijn. Mits slechts tijdig gezorgd 
wordt, dat tegenover de machtsvermeerdering der regeering en 
de daling van het parlement andere tegenwichten worden ge-
vonden, mits slechts de mogelijkheid besta langs andere wegen 
deelneming van zoo breed mogelijke lagen aan rechtsvorming en 
bestuur in te voeren. Daarvoor is decentralisatie noodig, is het 
noodzakelijk tot het inzicht te komen van de waarde der groepen 
in onze samenleving. Onze geheele staatsinrichting is gecentrali-
seerd, de decentralisatie is enkel plaatselijk en de maatregelen 
van de laatste tijden zijn er niet op gericht geweest de autonomie 
der territoriale deelen van onzen staat te versterken. Naar mijn 
meening ten onrechte, maar veel meer dan op plaatselijke zelf-
standigheid komt het aan op erkenning van de eigen beteekenis 
van door bedrijf, beroep, belang samengebrachte groepen; op haar 
eigen beteekenis, krachtens welke zij bevoegd moeten zijn zelf 
haar zaken te regelen. Het is de gedachte van de bedrijfsorgani-
satie, waarvan in het collectief contract het begin is te vinden. 
Vereenigingen van patroons en arbeiders spreken te zamen af, op 
welke voorwaarden de arbeid in hun bedrijf zal worden verricht. 
Aanvankelijk afspraken tusschen twee particuliere vereenigingen, 
wier bindende kracht zelfs tusschen deze door gezaghebbende 
juristen werd bestreden, zijn zij al spoedig van overheersend be-
lang geworden voor geheel een vak; de wet op het arbeidscontract 
erkent de verplichting van de leden der betrokken vereenigingen 
zich aan de afspraak te houden, thans rijst telkens weer de eisch 
haar bindende kracht toe te kennen voor het bedrijf, dus ook 
voor de niet bij de vereeniging aangeslotenen. W o r d t deze stap 
eens gedaan, dan is de bevoegdheid van patroons en arbeiders-
organisaties erkend, zelven de wet van het bedrijf vast te stellen. 
En dan zal zeker de ontwikkeling in deze verder gaan. V a n ver-
scheidene zijden is deze gedachte aangegrepen als een uitweg 
uit veel, wat ons thans benauwt. Door Talma werd zij dienst-
baar gemaakt aan zijn opzet der verzorging van zieken en ouden 
van dagen; over de uitwerking in de wetsontwerpen oordeel ik 
niet, maar stellig had zijn ontwerp Radenwet niet die verguizing 
verdiend die het ondervond. In zijn grondslag: samenwerking van 
belanghebbenden bij de uitvoering der regeling met zelfstandige 
bevoegdheden, aan de arbeidsraden toe te kennen, lag een kern-
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gezonde gedachte. Er stak in de oppositie heel wat minder-
waardige partij-politiek. En wel kenteren ook ten deze de tijden: 
van bevriende zijde werden Talma's plannen heftig bestreden 
op grond van juridische bezwaren — wie zien wil wat daarvan 
thans geworden is, leze eens het praeadvies door Mr . Fryda aan 
de Juristen-vergadering van 1917 verstrekt en de discussie's daar 
over dit onderwerp gehouden. W e l bleven enkele stemmen in 
die zelfde toon klinken, maar toen de hoofden ten slotte geteld 
werden bleek, wat trouwens in de gansche discussie al voelbaar 
was geweest, dat de geest onder juristen thans toch een andere 
is. Telkens weer wordt op decentralisatie aangedrongen. Krabbe 
wijdde er een hoofdstuk aan — en stellig niet het minste — van 
zijn Staatsidee, Kiewiet de Jonge schreef er overtuigende blad-
zijden over en vooral uit Frankrijk wordt de roep naar deze ver-
nieuwing steeds luider. Het is gemakkelijk te begrijpen, dat juist 
daar de gedachte opkwam. W a n t vooreerst is de centralisatie 
nergens zoo sterk als in Frankrijk. Het is de vraag of men Frank-
rijk (ik spreek van vóór den oorlog) nog wel een parlementair 
geregeerden staat kan noemen, of het niet veeleer een bureau-
cratie is, waarvan de leiding in laatste instantie aan een comité 
du salut public in handen is gegeven. Er is ongetwijfeld in Frankrijk 
veel willekeur, veel machtsmisbruik. Zoo'n sterke centralisatie 
roept de wensch naar decentralisatie in het leven. Maa r boven-
dien, nergens heeft de vakbeweging een zoo aan den staat en de 
bestaande machten vijandige houding aangenomen als in het 
Fransche syndicalisme, nergens traden de vakvereenigingen zoo 
zelfbewust en zoo willekeurig op als daar. W o r d t nu deze macht 
georganiseerd, in contact gebracht en tot overleg gedwongen, dan 
wordt hun feitelijke macht tot een rechtsmacht. En daarmee is 
zij van zelf op hooger plan gebracht, wie feitelijke macht in recht-
macht omzet dwingt tot het aanvaarden van verantwoordelijk-
heid, doet erkenning van het recht van den ander geboren worden 
en voedt op. Het gevaar voor anarchie en revolutionaire willekeur, 
begreep men in Frankrijk, is niet te keeren door met geweld 
van boven af de vakvereenigingen te fnuiken, wel door haar be-
teekenis uitdrukkelijk te erkennen, door haar tot verantwoorde-
lijkheid te brengen. 

Hiermee is reeds een der argumenten voor de nieuwe organi-
saties aangewezen. Er zijn er zoo vele. W e zien, dat door de 
tegenstelling van beginselen van levensrichting, waarop de poli-
tieke partijen berusten, hoe langer hoe meer de tegenstelling van 
belangen zich mengt. Zuiverder verhoudingen krijgt men, indien 
ieder dezer beide haar eigen organisatie vindt. Voor ts zullen door 
deze opgelegde regels eerder worden aanvaard, dan die welke 
door een zooveel verder staanden en minder bereikbaren wet-
gever worden gedecreteerd. Het vertrouwen in den regel groeit, 
er is meer vrede. En die vrede wordt ook gediend, doordat 
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tegenover elkaar staande groepen tot overleg worden gedwongen. 
Is er niet iets van waar, dat wij reeds een heel eind op weg naar 
het eind van den oorlog zouden zijn, als de machthebbers maar 
eens over elkaar zaten aan een groene tafel? En geldt, waa r niet 
de oorlog de gemoederen heeft verbitterd dit nog niet sterker? 
Men ontdekt dan zoo licht in den tegenstander ook den mensch. 
Dit alles dwingt in dezelfde richting, om van de onmacht der 
tegenwoordige wetgevende lichamen om op den duur hun taak 
meester te blijven, nu maar niet te spreken. 

De bedrijfsorganisatie is stellig de belangrijkste van de nieuwe 
lichamen, waarop wij doelen. Maar zou ook op ander gebied niet 
dezelfde gedachte van beteekenis kunnen blijken? In het belang-
rijk rapport, dat de Nutscommissie voor het onderwijs onlangs 
het licht heeft doen zien, wordt de instelling van schoolraden be-
pleit. T e lang heeft de schoolstrijd funesten invloed gehad op het 
streven naar goed onderwijs, te lang heeft het onderwijs onder 
de afhankelijkheid van de politiek geleden. De commissie wenscht 
de vragen van onderwijs beslist te zien door speciaal daarvoor 
gekozen raden. De school zal dan niet meer inzet zijn in den 
politieken strijd en zij, die ten aanzien van sociale hervormingen 
overeenstemmen worden niet meer door verschil van inzicht in 
onderwijszaken gescheiden. Ook hier onthoud ik mij van het be-
oordeelen van bijzonderheden — al wil ik even de vraag op-
werpen, of de beteekenis die het onderwijs meer speciaal voor 
de ouders heeft niet in de organisatie beter tot haar recht kan 
komen dan door de verkiezing naar algemeen stemrecht en of 
ook niet plaats gevonden zou moeten worden voor bepaalde be-
voegdheden der onderwijzers — voor mij komt het op de kern 
van het denkbeeld, de decentralisatie aan. En zou, als wij toch 
van onderwijs spreken, ook niet in het hooger onderwijs daar-
voor ruimte gemaakt moeten worden? Kan de regeling van tal 
van zaken door de universiteiten zelven niet de koninklijke be-
sluiten vervangen, die thans de verhoudingen beheerschen? Einde-
lijk nog een voorbeeld van een heel ander gebied. Het is bekend, 
hoe algemeen wordt geklaagd over de inrichting van ons burger-
lijk proces-recht. Reeds in 1907 verklaarde de juristenvereeniging 
zich bijna unaniem voor radicale vernieuwing — thans zijn wij 
nog niet verder dan dat een staatscommissie de zaak bestudeert. 
Zou niet een der redenen, waarom werk van staatscommissie's 
gewoonlijk zoo lang duurt, hierin liggen, dat ieder weet, dat er 
toch niets van komt? W a s het niet beter uit rechterlijke macht 
en balie — uit de betrokkenen dus — een organisatie te vormen, 
die een nieuwe regeling niet zou voorbereiden, maar zelf vast-
stellen? Aan alle zijden is er gelegenheid voor decentralisatie der 
rechtsvorming, steeds weer vragen de behoeften er om. Maar toch 
nergens zoo zeer als in het economische leven. Over hare be-
teekenis voor de verhouding van arbeiders en werkgevers sprak 
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ik reeds, thans nu de gemeenschap nood-gedwongen heele takken 
van productie en distributie in handen moet nemen, kan zij ook 
daarbij van eminent belang blijken. Het is hier niet de plaats om 
in een kritiek te treden van de regeeringsmethoden in zake de 
levensmiddelenvoorziening. Ik wil slechts de vraag stellen of niet 
de oppositie, die we overal bespeuren in vele opzichten wordt 
gerechtvaardigd door dat men eenerzijds allerlei uitwassen on-
gestoord liet uitgroeien, anderzijds telkens 'weer van boven af 
door uniforme, drukkende maatregelen ingreep. W a s het niet 
beter geweest organisaties in het leven te roepen, waardoor rege-
lingen werden getroffen, even straf als thans, maar dan door de 
betrokkenen zelf gecreëerd? De regeering heeft wel gebruik ge-
maakt van de bestaande vereenigingen, maar het maakt den in-
druk, dat zij niet de kunst heeft verstaan met de haar ten dienste 
zijnde gegevens nieuwe levensvatbare organisaties te scheppen. 
Deze opmerking bedoelt niet een verwijt te zijn — het is wel 
mogelijk dat men kan antwoorden: de gelegenheid ontbrak, de 
omstandigheden waren te bezwaarlijk, de eisch van spoed maakte 
goed werken onmogelijk, ik kan dat alles niet beoordeelen, doch 
ik ben er zeker van, dat wij, waar wij tot anarchie van het laat 
maar waaien systeem van vroeger niet kunnen en niet willen 
terugkeeren en toch evenmin de benauwing van een alles gelijk-
makend staatssocialisme wenschen, dezen weg moeten opgaan. 

Maar, kan men vragen, indien gij u een toekomst van zulk een 
decentralisatie denkt, waar blijft dan de volksvertegenwoordiging? 
W e l k e beteekenis zal haar nog toekomen, indien allerlei zaken 
buiten haar om worden geregeld? Ik zou willen antwoorden, dat 
die regelingen niet buiten haar om mogen gaan. Vooreerst zou 
de kamer door het begrootingsrecht altijd de koorden van de 
beurs moeten vasthouden. Haar zou verder de bevoegdheid blijven 
de grenzen der verschillende competenties af te bakenen. Maar 
wat ten deze het voornaamste is: tegenover de in bepaalde kringen 
getroffen regelingen en besluiten zou haar een recht van af-
keuring moeten blijven toekomen. Thans hebben wij een te sterke 
centralisatie, wij haken daartegenover naar verscheidenheid. Maar 
in die verscheidenheid mag de eenheid niet te loor gaan. Blijft de 
opperste controle aan het parlement, dan zal het daarmee een 
deel zijner historische taak weder opvatten: waarborgen te vin-
den voor den enkeling tegen machtsaanmatiging. Het is denk-
baar dat ook de organisaties, die wij met wetgevende macht be-
kleed wenschen, zich daar aan schuldig zouden maken. Aan het 
parlement zou dan de bevoegdheid moeten komen haar binnen 
de perken te houden, waar zij behooren;: aan het parlement ook 
het recht, om te beslissen, indien de regeling van eenig punt een 
beginsel raakt waaromtrent heel het volk verdeeld is, welke zijde 
zal worden gekozen. Treub heeft indertijd een plan ontwikkeld 
van een andere samenstelling der eerste kamer, dan wij thans 
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kennen. Daa raan lag de goede gedachte ten grondslag dat een 
systeem van twee kamers gekozen naar dezelfde methode door 
dezelfde kiezers, de één getrapt, de ander direct, geen zin heeft, 
dat daarentegen differentiatie bij de samenstelling der volksver-
tegenwoordiging van groote beteekenis kan zijn. Zoo als het plan 
was uitgewerkt , had het weinig levensvatbaarheid. Maa r wordt 
dezelfde gedachte niet beter verwezenlijkt, als in veel de tweede 
kamer een positie krijgt tegenover wat door de belangen- en 
beroepsorganisaties is besloten gelijk thans de eerste tegenover 
de tweede heeft? Ik meen niet dat de verhouding dezelfde zal zijn, 
de tweede kamer zal ook dan vrij wat meer beteekenen dan de 
eerste thans, maar de parallel is toch te trekken. 

Doch wat daarvan zijn moge, dit is spreken over een toekomst, 
die stellig niet nabij is. Mij was het voorloopig slechts om het 
denkbeeld van decentralisatie en differentiatie zelve te doen. Voor 
onze huidige democratie schijnt het mij een levensvraag of zij dat 
denkbeeld zal kunnen ontwikkelen, het in concrete inrichtingen 
belichamen. T e lang hebben wij gemeend dat egaliseerende centra-
lisatie en democratie synoniem zijn. Beginsel van onze democratie 
behoort de erkenning te wezen, dat ieders persoonlijkheid zoo 
veel mogelijk tot haar recht kome. Dat doel wordt niet bereikt, 
indien de individueele mensch wordt gesteld tegenover een alles 
beheerschende macht in den staat, hetzij die macht ligt in handen 
van één of van velen. Daarvoor is noodig — de historie kan het 
ons leeren, — dat tegenover de ééne macht de andere wordt ge-
steld, dat de ééne begrijpe de andere te moeten erkennen en eer-
biedigen. De individueele vrijheid is ten slotte slechts veilig indien 
zij in een organisatie van meerderen haar steun vindt, enkel in 
evenwicht van organisaties: staat en kerk, staat en vereeniging 
kan zij tegen onderdrukking waarborgen vinden. 

Als de nieuwe volksvertegenwoordiging die taak aanvat , zal 
zij nog iets anders tevens kunnen bereiken. De la Saussaye heeft 
indertijd eens de opmerking gemaakt dat gemeenschapszin een 
mode woord is, het schijnt een eigenschap, zegt hij, die met vader-
landsliefde en christelijke barmhartigheid weinig, met progressieve 
belastingen en landnationalisatie meer te maken heeft ' ) . Gereede-
lijk kan worden toegegeven dat van het woord schromelijk mis-
bruik is gemaakt, maar toch geloof ik, dat van het vele beangsti-
gende in onzen tijd weinig dingen zoo pijnlijk zijn als het overal, 
bij hoog en laag, ontbreken van gemeenschapszin. Ik versta daar-
onder dan het overwinnen van zelfzucht ter wille van den ander. 
Als men mij zou toevoegen dat naastenliefde toch het goede oude 
woord voor deze eigenschap is, dan zou ik antwoorden, dat ge-
meenschapszin minder hoog reikt. Naastenliefde eischt overgave, 

) Geestelijke stroomingen b!z. 25. 
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gemeenschapszin enkel erkenning. Ieder mag voor zich zelven 
hopen en streven dat zijn gezindheid tot naastenliefde opgroeit, 
dit is een religieuze vordering — spreken wij van gemeenschaps-
zin, dan hebben wij het over een eisch dien de eene mensch aan 
den ander mag stellen. Ik verbeeld mij geenszins dat eenige wette-
lijke ordening een gezindheid bij den mensch in het leven kan 
roepen, die hij zonder deze niet zou bezitten, maar wel kan de 
ordening der samenleving voor den groei zulker gevoelens een 
beteren of slechteren bodem bieden. En dàn is de bodem voor 
deze dingen vruchtbaar, indien de menschen door een zelfden 
gemeenschapsgeest zich gebonden gevoelen, indien zij hunne 
samenhoorigheid waarlijk beleven. In eigenlijken zin is dit alleen 
mogelijk tusschen hen die zich door religieuze banden gebonden 
weten. Maar een afschaduwing daarvan kan ook voor een anders 
saamgevoegde groep grijpbaar worden. W a t ons verteld wordt 
van de samenkomsten in de oorlogvoerende landen in Augustus 
1914 doet ons dit begrijpen. Toen werd èn in Duitschland èn in 
Engeland èn in Frankrijk iets van vaderlandsliefde levend in de 
menschen, en zij waren zich met een alle redeneering omstootende 
klaarheid direct bewust: wij hooren te samen, wij zijn één. 

Hoogtepunten zullen hier, zelfs in religieuze gemeenschappen, 
slechts van tijd tot tijd worden bereikt, al wordt bij deze dan ook 
telkens weer de eenheid ervaren boven alle verschillen, zoolang 
de gemeente niet, als thans helaas maar al te veel het geval is, 
tot een dood lichaam is geworden. In andere samenvoegingen 
zullen zij uit den aard zeldzaam zijn. Maar ook in zulk eene kan 
een geest bestaan die deze mogelijk maakt en die ook, waar wij 
op heel wat lager plan blijven, een houding tegenover de groep 
doet geboren worden, waardoor de enkeling zich gewillig aan 
het geheel onderwerpt, waardoor hij het goede van het dienen 
der gemeenschap begrijpt. Iets van diergelijken geest speuren wij 
in sommigen dergenen die zich aan de arbeidersbeweging hebben 
gegeven. 

Het is mede de taak der democratie zulk een geest wakker 
te roepen in het volk. Ik heb boven den volkswil gekenschetst 
als een wil tot aansluiting en onderwerping. In dien volkswil moet 
iets komen van den gemeenschapsgeest. De volkswil is verdeeld, 
onzeker, vatbaar voor indrukken, nu hier- dan daarheen ge-
slingerd, het is noodzakelijk hem te brengen tot activiteit en zelf-
bewustzijn, tot eigen oordeel. Een taak, die nooit zal volbracht 
worden maar die niettemin is opgelegd. Ook hier plaats ik gaarne 
weer een citaat van Hauriou ') ,,L'esprit public est fait des trois 
vertus théologales, foi, espérance, charité, appliquées au régime 
de l'Etat; il est fait d'intelligence de la chose publique, de con-
fiance en la chose publique, d'amour et de dévouement pour la 

l) Principes de droit public, blz. 661. 
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chose publique". Laat men niet meenen dat men zoo iets bereikt 
door den burger een stembiljet in de handen te duwen. Er be-
hoort meer toe, en geen wettelijke regeling schept zulk een ge-
zindheid, maar meer dan eenig instituut kan toch deelneming van 
den enkeling aan de gemeenschapsorganisatie, verantwoordelijk-
heid daarvoor, de kiem, die in ieder ligt, doen openbarsten. M a a r 
dan een deelneming en verantwoordelijkheid in dingen die hem 
raken, die hij zelf ziet, niet enkel door stemmen, waarvan de in-
vloed immers nooit direct is aan te wijzen. 

Het is wèl een tegenstelling, die wij ons bewust worden als 
wij ons in deze dingen verdiepen en dan zien wat rondom ons is: 
den geest d i e n ' we zouden wenschen en de matheid en dufheid 
van ons staatkundig en maatschappelijk leven, het zich zelve 
zoeken en het morrende geklaag, dat tot geen enkele actie leidt, 
allerwege. Wij worden wèl doordrongen van het besef, dat het 
moeilijk is om staande te blijven in deze tijden en de hoop die 
we vroeger wel hadden, dat we er spoedig uit zouden zijn en 
dat dan, als het eenmaal vrede was, het nieuwe overal uit den 
grond zou dringen, zij vervliegt meer en meer. De doffe berusting: 
het wordt vooreerst niet anders en dan nog..', ze komt over ons 
allen. Niettemin, het blijft de plicht van wie niet wanhopen daar-
tegenover hun , .nochtans" te stellen. V a n de democratie mogen 
wij verwachten, dat zij, hoe ook het verloop der staatkundige ge-
beurtenissen moge zijn, dien plicht niet zal verzaken. Doch daar-
voor zal het noodzakelijk zijn, dat zij zich van haar doeleinden 
en methoden behoorlük rekenschap geve. 



24. M E R K W A A R D I G E N V E R B L I J D E N D . *) 

Uit een artikel van mevrouw Roland Holst in de Nieuwe Tijd 
knippen wij: 

„Maar dat falen (nl. van de sociaal democratische organisatie) 
„heeft nog verder strekkende gevolgen: het doet de grondgedachte, 
„de wereldbeschouwing of levensleer, die het geestelijk fundament 
„der soc. dem. beweging is, sidderen; het wekt in de menschelijke 
„hoofden den gezonden, den vruchtbaren twijfel, de behoefte de 
„oude „waarheden" opnieuw te onderzoeken. Met geestelijk funda-
„ment of wereldbeschouwing bedoelen wij zoowel het historisch 
„materialisme (juister het economisch determinisme) van Marx 
„als het dialektisch materialisme van Dietzgen. Het tijdstip van 
„de verstarring der Marxistische wetenschap is voorbij . . . 

„Deze geestelijke torenbouw vernieuwt zich niet per se gelijk-
t i j d ig en in een zelfde tempo als de economische, politieke en 
„sociale krachten en vormen van het maatschappelijke leven. De 
„levensbeschouwing kan geheel of gedeeltelijk bij de economisch 
„politieke sfeer vooruit zijn of bij haar achterblijven.. . 

Het nieuwe socialisme. Het vraagt niet louter om te ver-
„klaren en dat onderscheidt het van de oude Marxistische school, 
„maar allereerst om te waardeeren, het is niet langer zuiver intel-
lectualist isch, fatalistisch, maar voluntaristisch en teleologisch ge-
„richt; het zoekt niet slechts de oplossing in omstandigheden, maar 
„ook in fouten, vergissingen, verkeerdheden — het gelooft in de 
„opvoeding van den wil, dat is van den mensch. . . als een factor, 
„die tusschen alle andere en door hen in zijn doelstellingen be-
ï n v l o e d op zijn beurt weer de werking van dit levensproces mede 
„bepalen kan". 

Is het niet merkwaardig en is het niet verblijdend tevens? 
Alleen al, dat mevrouw Roland Holst in zulk een toon schrijft 

over de verstarring van de Marxistische wetenschap moet ieder 
treffen, die zich hare vroegere geschriften herinnert. Maar boven-
al is de nieuwe geest, waarop hier gewezen wordt, iets om blijde 
over te zijn. Laten wij daarom niet vragen, hoe zij, die vóór den 
oorlog precies zoo oordeelden als de „nieuwe" socialisten thans, 
door hen werden bejegend, en laten wij evenmin de vraag stellen, 
waar het determinisme blijft van dat economisch determinisme, als 
het tempo der verandering door de zoogenaamd uitsluitend be-
palende factoren niet wordt bepaald, als erkend wordt dat de 
menschelijke wil mede het levensproces vormt. Hoofdzaak is, dat 
de „nieuwe socialisten", — en dat waren toch vroeger immers 
juist overtuigde Marxisten? — het historisch materialisme te boven 
komen. Mocht dit ook met een vrouw van de geesteskracht en 
diepte van mevrouw Roland Holst blijvend het geval zijn — de 
intellectueele leiding onzer sociaal-democratie, en daarmede ge-
heel ons geestelijk leven, zou er ten zeerste wel bij varen. 

*) De Schakel, 1916, no. 11. 



25. T E R U G B L I K E N V O O R U I T Z I C H T . *) 

Wij leven snel tegenwoordig. Wi j weten te staan in een tijd 
van belangrijk gebeuren, en toch — hoe weinig raakt het ons 
eigenlijk. En als we een enkele keer werkelijk getroffen worden, 
hoe spoedig ontglipt het ons weer. W e zijn tegen indrukken ver-
hard — wie heeft werkelijk geleden door wat ons van den hongers-
nood in Oostenrijk verteld wordt? Oorlog, revolutie, honger, 
ellende — wat deert het ons nog? W e hebben sinds vijf jaar er 
immers al zooveel van gehoord. En werden wij even getroffen, 
wat beklijft er? in hoever heeft het ons innerlijk veranderd? Wi j 
loopen ons eigen paadje, betreuren, beklagen, maar zien niet om, 
we zijn dezelfde gebleven. 

Eén gebeurtenis is er na Augustus 1914 geweest, die even het 
Nederlandsche leven sterk heeft beroerd: het revolutie-dreigen 
in November 1918. En toch, wat rest ook daarvan? Nog altijd 
blijft de kans van herhaling, van erger, nog altijd beheerscht het 
gebeuren van toen ons politieke leven, — hoevelen zijn er zich 
bewust van, hoevelen heeft het blijvend aangegrepen? 

Het schijnt ons goed even om te zien, de naaste toekomst zal 
ons er duidelijker om worden. 

De feiten behoef ik niet te herinneren. Maandag 11 November 
sprak Troelstra in Rotterdam, het dreigement werd voor het eerst 
gehoord, het sloeg in, de geheele houding van de burgerij bewees 
het, de groote pers schreef bange hoofdartikelen. Dinsdag volgde 
zijn nog meer opzienbarende rede in de Kamer: de revolutie werd 
aangekondigd. O p den Woensdagavond vielen de relletjes in 
Amsterdam voor onder Wijnkoop's leiding — het waren niet 
meer dan relletjes. Reeds Donderdag kwam ontspanning. De angst 
had plaats gemaakt voor het verzet, de zelf-bewuste verzekerd-
heid bij burgerij en Christelijke arbeiders: dat nooit; bovendien 
bleek, dat een belangrijk deel der S. D. A. P. niet stond achter 
zijn leider, dat vele anderen aarzelden. Troelstra week terug, hij 
liet het verweer in de Kamer tegen de scherpe aanvallen die hij 
had moeten verduren aan Schaper over, hij bleef weg. Zaterdag en 
Zondag volgde het congres der S. D. A. P.; hoe daar ook werd 
gepoogd de kool en de geit te sparen, zooveel was wel duidelijk: 
revolutie maken zou men niet. De emotievolle week werd besloten 
met een openbare huldiging van de Koningin in den Haag, een 
huldiging, die later elders, jammer genoeg, werd herhaald. 

V a n dit alles is het het optreden van Troelstra geweest, dat 
van blijvend belang was voor de ontwikkeling der gebeurtenissen. 
Dat na de Duitsche omwenteling, machtsbegeerige communisten 
ook hier opstootjes zouden maken was te verwachten. Ik onder-

*) Onze Eeuw, 1920. afl. 2. 
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schat het sterk gevoel van oncecht bij de breede massa's, dat 
achter hunne beweging zit geenszins, ik denk er ook niet aan 
hun groeienden invloed bij groote scharen arbeiders laag aan te 
slaan — het is een ernstig verschijnsel, maar van directen invloed 
op politiek en samenleving is het vooralsnog niet. Het kàn van 
diep-gaande beteekenis worden, voor een goede kennis van de 
mentaliteit onder arbeiders en jongere intellectueelen moet er 
duchtig rekening mee worden gehouden, voor de practische poli-
tiek is het nog een ding van de toekomst, niet van het heden. 
Daa r was en is de vraag: hoe zal de S. D. A. P. tegenover deze 
beweging staan en het moment in de Novemberweek was dus de 
houding van Troelstra. 

De verwijten over die houding, in en buiten de partij, zijn on-
telbaar geweest. Ik gevoel geen behoefte er de mijne bij te voegen, 
maar ik moet bij dat optreden even stilstaan, omdat het voor de 
verhoudingen der politieke partijen het geheele jaar door van 
bijzonder belang is geweest en nog is. Het geheele jaar door 
is de vraag tot de S. D. A. P. herhaald: wilt gij medewerken 
aan hervormingen langs wettelijken weg, blijft gij democraat, 
d.w.z. erkent gij het recht als uw richtsnoer, onderwerpt gij u 
dus aan onze wettelijke instellingen, die de politieke democratie 
al thans voor een goed deel realiseeren óf zult gij, als gij de kans 
schoon ziet, naar de macht grijpen ook langs onwettigen weg? 
Zult gij meewerken om hen die met geweld zich zelven willen 
plaatsen op de zetels, die naar den wil der meerderheid anderen 
toekomen, te weren, of zult gij hen helpen en eventueel zelven daar 
gaan zitten, waar ge van rechtswege niet hoort? En indien socialis-
tische leiders tegenover zulke vragen op hun verleden wezen, zich 
er op beriepen dat zij altijd den weg van het recht hadden ge-
volgd en wilden blijven volgen, dat zij toch immers meer dan 
hun interpellanten getoond hadden democraten bij uitnemendheid 
te zijn, dan volgde altijd weer de pertinente vraag: desavoueert 
ge dan het optreden van uw partij in November, desavoueert ge 
Troelstra? en op deze vraag bleef men het antwoord schuldig. 
Een ruiterlijke erkenning daarvan werd niet gegeven en kon ook 
niet gegeven worden. 

Het laatste is door de burgerlijke partijen niet begrepen. Dit 
bleek duidelijk bij de Algemeene Beschouwingen in 1919 over de 
Staatsbegrooting gehouden. Zij spitsten zich toe in de felle per-
soonlijke aanvallen, die de socialistische leider had te doorstaan. 
Hij had van revolutie gesproken in 1918, van alle kanten was 
men op hem los getrokken, men had hem neergeslagen, de voos-
heid en leegheid van zijn rede aangetoond, hij was gevlucht — 
aan anderen overlatend zijn aftocht te dekken. En nu stond hij 
weer te spreken over de komende dingen, alsof er niets gebeurd 
was, uit die hoogte, waarop hij zich in de Kamer pleegt te stellen. 
Dat prikkelde en bracht tot persoonlijkheden. Het is volkomen be-

5 
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grijpelijk — toch schijnt het mij niet goed geweest. Mr . Troels t ra 
had gelijk toen hij zijn belagers toevoegde: ,,Mijne Heeren! Vergis t 
U omtrent de positie, welke ik in het Parlement inneem niet; ik 
ontleen mijne beteekenis in deze Kamer niet aan de welwillend-
heid of onwelwillendheid van de Heeren Kamerleden; ik ontleen 
mijn beteekenis in het Parlement aan mijn beteekenis in het Neder-
landsche volk" ' ) . Het zijn woorden van zelfbewustheid en hoog-
moed wellicht, in den vorm misschien niet aantrekkelijk, maar 
de kern is juist: de S. D. A. P. is de vertrouwensparti j van een 
belangrijk deel van het Nederlandsche volk. van de meest ontwik-
kelden, de intellectueel-besten onder de arbeiders en Mr. Troelstra 
is de vertrouwensman van de S. D. A. P. Dat wordt door aan-
vallen van tegenpartijders eerder bevestigd dan ongedaan ge-
maakt. Dat feit heeft men te aanvaarden. 

De S. D. A. P. nu heeft tegenover de revolutie geen bepaalde 
positie. Zij is ten aanzien van dit kardinale punt hopeloos ver-
deeld, een ..eenheidsmotie" kan dat wel bemantelen, niet ver-
anderen. Eenerzijds staan zij, die beter dan wie ook het gevaar 
van een revolutie zien, die begrijpen dat wie naar geweld grijpt 
om zich van de macht meester te maken, alleen door geweld 
staande kan blijven of door geweld ondergaan, dat er van een 
revolutie zonder geweld of met een heel klein beetje, zooals Mr . 
Troelstra wel zou willen, geen sprake kan zijn, — dat democratie, 
dat wil immers zeggen erkenning van het recht van een iegelijk, 
met een onderdrukkende dictatuur in naam van het proletariaat, 
in waarheid van enkele drijvers, geheel onvereenigbaar is, — dat 
men door een revolutie niet de economische ontwikkeling schept 
die niet is gegroeid, of door haar de verarming ongedaan maakt 
die vijf jaar oorlog over de wereld heeft gebracht — kortom die 
al de ellenden en nooden van een revolutie scherp beseffen, al 
het onvruchtbare en hopeloze van pogingen zoo de wereld te ver-
anderen volkomen inzien. W a a r is dit in het afgeloopen jaar 
met meer klem betoogd dan in de artikelen van Mr. Bonger in 
de Socialistische Gids? waar ook het dilettantisme van de met de 
gedachte der revolutie spelende aesthetici feller te lijf gegaan? 
Maar anderzijds telt dezelfde partij ook — revolutionnairen? Och, 
ik geloof niet dat er in de S. D. Â. P. zoo heel veel zijn, die als 
men hun in gemoede vroeg of zij waarlijk een revolutie in Neder-
land zouden aandurven, daarop bevestigend zouden antwoorden, 
stellig niet onder de leidende figuren. Maar wel is het getal groot 
dergenen, die voor een revolutionnairen geest in de arbeiders 
achter de partij vreezen en die liever willen meedoen dan den 
greep op die arbeiders verliezen. Dezen durven de ellende eener 
revolutie niet in het aangezicht zien, zij hopen en vertrouwen 
dat het zoo'n vaart niet zal loopen, dat alles zich wel zal schikken. 

') Hand. Tweede Kamer 1919,20 biz. -116. 
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miti zij slechts de leiders der arbeiders blijven. En daarom gaan 
ze mee, aarzelend en zonder veel geestdrift, maar ze gaan mee. In 
hen leeft iets op van de oude opstandigheid, zonder welke niemand 
is, die de samenleving fundamenteel anders wil maken, een op-
standigheid die de S. D. A. P. begon te verliezen, nu het haar zoo 
goed ging en ze mede ging besturen in provincie en gemeente, 
nu ze ook in het rijk meer en meer een factor werd waarmee ge-
rekend wordt. In hen komt het ongeduld, reeds nu te grijpen 
naar de vruchten, die anders eerst hun kleinkinderen zullen zien, 
iets van het hartstochtelijk verlangen hun idealen in luid sprekende 
daden om te zetten. Zij vergeten het geduldige werken dat zij in 
een taaien strijd van jaren leerden, alle lessen van aanpassen, 
van bedachtzaamheid en critiek die de practijk des levens hun 
gaf, worden op zij gezet en de democratie, die hun eens toch wel 
lief was, wordt als een onnut middel „tijdelijk" opgeborgen. Maar 
van harte gaat dat alles toch niet. En zoo zien zij niet dat reeds 
de wijze, waarop zij mee een revolutie zouden willen maken, hen 
onherroepelijk veroordeelt de leiding daarvan aan anderen, méér 
overtuigden over te laten. Tusschen deze beide groepen bestaan 
twee bindmiddelen: vooreerst de overtuiging ondanks alles samen 
te hooren en dan Troelstra. Een partij, die van zeer klein in korten 
tijd groot is geworden, gaat niet gemakkelijk uit elkaar, in haar 
is een herinnering aan gezamenlijken strijd, gezamenlijke moeite, 
verdrukking en achteruitzetting, die het splitsen moeilijk maakt. 
Het aannemen van een eenheidsmotie is geen teeken van eenheid 
— veeleer het tegendeel. Mr. Bonger doet het duidelijk uitkomen, 
als hij verklaart, dat alleen daarom hij en de zijnen zich bij de 
resolutie hebben neergelegd omdat zij de verantwoordelijkheid 
niet wilden dragen de partij te splitsen, daar de situatie, waarop 
de resolutie slaat, zich nooit zal v o o r d o e n 1 ) . T e gemakkelijker 
is zulk een compromis, als er velen zijn die de tegenstelling niet 
willen zien, en in zich, ook al behooren zij beslist tot de eene zijde, 
toch daarnaast nog een zekere sympathie voor de andere gevoelen. 
Het congres was, zegt Bonger, een stemmingscongres. Die stem-
ming was: vóór alles één. En het tweede bindmiddel was Troel-
stra. Niet dat hij tusschen de beide stroomingen in het midden 
staat, integendeel hij is van de tweede strooming het type. Maar 
de S. D. A. P. in Nederland en Troelstra zijn niet te scheiden — 
evenmin als de anti-revolutionnaire partij en Dr. Kuyper. De 
leden der partij weten dat zij eenvoudig niet buiten Troelstra 
kunnen, er is niemand die de leiding zou nemen met het gezag, 
waarmee hij haar voert. Instinctief gevoelt men hem niet te kunnen 
missen: ook in een politieke partij, ook in een socialistische partij 
zit iets van heldenvereering. Voor de trouw, die daaruit spreekt 
ook van hen, die zich zelven van die instinctieve bekoring min 

') Soc. Gids van October 1919. 
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of meer hebben losgemaakt, hebben wij eerbied. De overtuiging, 
dat men den man die de partij groot heeft gemaakt niet in den 
steek mag laten, ook al heeft hij zich vergist, is respectabel. De 
S. D. A. P. en Troelstra zijn één. Reeds daarom is een verklaring 
van de partij, dat zij de revolutie principieel afwijst, niet te ver-
wachten en ook niet te eischen. Men moet de partij aanvaarden 
met haar leider, pogingen van burgerlijke politici de een tegenover 
den ander te stellen, blijven, hoeveel grond zij ook mogen hebben, 
noodzakelijkere'.ijze vruchteloos. De S. D. A. P. is de partij van 
Troelstra — dit feit beheerscht haar positie in het parlement. 
Voor de ontwikkeling der politieke verhoudingen in de eerste 
tijden is dat van groot belang. Ik kom daar zoo straks op terug. 
Eerst nog een woord over Troelstra 's optreden zelf. 

De socialistische leider heeft erkend zich bij dat optreden te 
hebben vergist. In die erkenning zie men vooral niet een belijdenis 
van schuld. Het is niet meer dan een toegeven in een zaak van 
tactiek op een bepaald oogenblik niet het juiste inzicht te hebben 
gehad. Troelstra erkent, dat hij de machtsverhoudingen niet juist 
heeft beoordeeld, dat het nog niet de gelegenheid was om over 
revolutie te spreken — verder gaat hij niet. Het dreigement was 
niet op het juiste oogenblik uitgesproken, maar het dreigen met 
revolutie, meer nog het doen acht hij ook nu nog geoorloofd. Het 
is niet mijn taak hier de democratie tegenover Troels tra ' s revolu-
tionnair drijven te verdedigen, wie daaraan nog behoefte heeft, 
leze de reeds aangehaalde brochure van Bonger. Ik moet nog 
slechts op één punt de aandacht vestigen, dat mij voor karakteri-
seering van den toestand van belang schijnt. 

De vergissing is in de oogen van haar auteur langzamerhand 
tot een gelukkige afdwaling geworden, hij verheft zich er op en 
noemt haar: ,.de uiting van het beste wat er leeft in de harten 
der moderne a rbe ide r s" 1 ) . Ik ben er zeker van, dat we hier vol-
strekt niet met een goedpraten te doen hebben — de schrijver 
is stellig overtuigd, dat hij toen hij zijn rede hield in overeenstemming 
was met de massa achter hem, hij heeft daarbij en daarna hun 
samenhoorigheid gevoeld. En hij zal daar wel gelijk in hebben — 
ook de congressen bewijzen het. Maar nu is het merkwaardig, 
dat dit zijn richtsnoer en zijn eenige richtsnoer is. Het bewijst 
hoe deze leider zich laat meedeinen op de strooming en dus niet 
leidt. Het mag waar zijn dat er in November 1918 een révolu-
tionnaire geest was onder de ,.moderne" arbeiders, dat die er 
misschien nog wel is. Maar wat wil dat zeggen? Dat er vage ge-
voelens van opstandigheid onder hen leven, dat zij naar verande-
ring haken en wel bereid zijn tot daden over te gaan, meer niet; 
vasten vorm heeft dat alles niet aangenomen, een duidelijke voor-

) Mr. P. J. Troelstra. De revolutie en de S. D. A. P. blz. 4. 
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stelling, een bepaalde wil is er niet. Als er een „révolutionnaire 
geest is", dan is dat nog niet anders dan dat een der voorwaar-
den aanwezig is, noodig voor het ontstaan van revolutie. W i e nu 
uiting geeft aan dien geest, roept hem wakker, schept de mogelijk-
heid dat die vage gevoelens tot vaste voorstellingen, bepaalde 
wilsbesluiten worden. En als hij een leider is, die het gezag heeft 
dat Troelstra onder de socialistische arbeiders geniet, dan wordt 
die mogelijkheid tot waarschijnlijkheid. Zijn woord, dat een revo-
lutionnairen geest uit, schept dien geest. Het is Troelstra wel eens 
verweten, dat hij zijn beteekenis voor de arbeidersbeweging te 
hoog aanslaat, mijns inziens stelt hij deze niet hoog genoeg. Hij 
beseft niet, wat zijn woord voor duizenden beteekent, hij onder-
gaat de geestesstroomingen en begrijpt niet dat juist hij ze mede 
vormt. Het is zijn fatalistische maatschappijbeschouwing, die zich 
doet gelden. Hij ziet de revolutie komen, voor hem is het enkel 
de vraag of de leiding bij hem zal zijn dan wel bij Wijnkoop, hij 
ziet niet, dat het voor ons land van hem kan afhangen, óf zij 
komt. Wonderlijk genoeg: hij betwijfelt niet zijn macht, om als 
het geweld is losgebarsten het binnen de perken te houden die 
hij zal aangeven, maar hij stelt zich de vraag niet, of het niet in 
zijn macht is de invasie der revolutie-strooming te weren. Hier-
mee hangt zijn beoordeeling der gemaakte vergissing samen. Hij 
praat er licht over: een fout van tactiek en organisatorisch beleid 
— hij begrijpt niet dat zulk een fout in een leider als hij, op een 
oogenblik van zoo beslissend gewicht onvergefelijk is. Iemand die 
woorden spreekt van zulk een draagkracht als Troelstra op 11 
en 12 November 1918 heeft geuit, mag zich niet vergissen in de 
verhoudingen waarover hij spreekt. Dat heeft mij bij het lezen 
van het zoo even aangehaalde boekje het meest gehinderd: niet 
de vergissing, maar dat de ernst van deze vergissing niet wordt 
begrepen. 

W i e zoo zich laat meevoeren door de stroomingen om zich heen, 
wie als leider niet ziet dat hij zelve mede die stroomingen maakt, 
heeft niet het gevoel van verantwoordelijkheid, dat van den leider 
van een groote politieke partij verwacht mag worden. Niets 
typeert Troelstra misschien beter, maar niets is ook pijnlijker dan 
de omstandigheid dat deze zijn medestanders, ,,een te sterk ver-
antwoordelijkheidsgevoel " ') verwijt. 

Ik meende op deze dingen de aandacht te moeten vestigen, om-
dat zij voor de politieke situatie van veel belang zijn. 

W i e de debatten over de Staatsbegrooting in de Tweede Kamer 
heeft gevolgd moet daaruit naar mijne meening den indruk ge-
kregen hebben, dat de antithese aan het verflauwen is. Het is 
een gevolg van de „bevrediging" in den schoolstrijd, — al mogen 

i) t. a. p. blz. 118. 
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we hier als op het tooneel van de groote politiek zien dat vrede en 
vrede twee zijn, — gevolg ook van het naar voren komen van 
vraagstukken, waaromtrent rechts noch links reeds een vaste lijn 
heeft gekozen en waar dus de antithese nog niet is ontdekt — is 
het niet merkwaardig dat de ministers van Oorlog en Marine zijn 
gevallen mede omdat zij sommigen leden van rechts te militaristisch, 
anderen niet militaristisch genoeg waren? — gevolg eindelijk van 
de ontwikkeling van het parlementaire stelsel. De evenredige ver-
tegenwoordiging beteekent het breken met het twee-partijen-
stelsel; de schakeeringen in de partijgroepen blijven in veel grooter 
ir.ate zelfstandig dan bij het oude systeem het geval was . De 
regeering vindt niet een aaneengesloten regeeringspartij achter, 
een even vast samengebonden oppositie tegenover zich, overleg 
is veel meer noodzakelijk. Men zou de vraag kunnen stellen of 
het daarbij niet gewenscht is, dat ook in het ministerie meer ver-
scheidenheid blijkt, of we de gedachte van de homogeniteit niet 
moeten opgeven. Die vraag zou actueel kunnen worden, nu het 
kabinet zijn beide militaire departementen zonder hoofd ziet en, 
naar men zegt, ook de positie van den minister van financiën 
niet sterk is. Toch zou het naar mijn meening niet verstandig zijn 
reeds thans een oplossing in deze richting te zoeken. Voor zulk 
een ..zaken" ministerie zijn de toestanden nog niet rijp. En dit 
vindt zijn oorzaak in wat we boven over de S. D. A. P. hebben 
gezegd. In het rijk navolgen wat in de groote gemeenten is ge-
schied: een regeering vormen uit verschillende partijen op een 
gemeenschappelijk werkprogram voor de eerste jaren gaat niet, 
omdat de S. D. A. P. onder Troelstra 's leiding niet zal willen en 
niet zal kunnen meewerken, omdat de andere met de S. D. A. P. 
onder die leiding niet in zee kunnen gaan. Het zou stellig ge-
wenscht zijn, dat we een ministerie kregen van krachtige mannen, 
zich bewust van den ernst der tijden, de beste koppen uit de 
democratisch gezinde groepen, die bedachtzaam en voorzichtig 
zouder durven ingrijpen zonder te zien naar rechts of links, die 
binnen vooraf vast geteekende lijnen richting zouden weten te 
geven aan het staatsbestuur. Doch zonder de S. D. A. P. zou zulk 
een ministerie én innerlijk én naar buiten in de Kamer reeds van 
te voren tot zwakheid zijn gedoemd. W i l men overleg, dan hebben, 
meen ik, de door haar vertegenwoordigde arbeiders zeker in de 
eerste plaats recht van meespreken. Het is de vloek van Troelstra 's 
houding in November 1918, dat met de S. D. A. P. zulk een kabinet 
niet kan worden gevormd, dat hier niet gaat, wat elders wel kan. 

W e zullen een rechtsch ministerie-Ruys moeten behouden, 
steunend op een rechter meerderheid. Dat schijnt mij nog de 
eisch der situatie. Alleen bovendien door uitgesproken ,,rechtsch" 
te blijven behoudt het ministerie den steun in de arbeiderswereld 
die het bepaald behoeft, zijn band met de Christelijke arbeiders-
organisaties. Het kabinet-Ruys is thans lang genoeg aan het be-
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wind geweest om duidelijk te maken, waar zijn kracht, waar zijn 
zwakheid zit. Weinigen zullen aarzelen als ze moeten aanwijzen, 
welke figuren naar voren treden: algemeen heeft men het gevoel, 
dat de leiding onzer buitenlandsche politiek in Van Karnebeek's 
handen veilig is, dat we van de Visser goed werk hebben gehad 
en beter mogen verwachten, dat onder zijn voorgaan de zoo 
dringend noodige onderwijs-hervormingen zullen worden aan-
gepakt, dat werkkra.cht en toewijding van den minister Aalberse, 
zijn beheerschen der stof, zijn rustig doorzetten van groote ver-
anderingen in de sociale wetgeving alle bewondering verdienen. 
De zwakke plekken ziet een ieder in defensie en financiën. Ten 
aanzien van de defensie is het kabinet schromelijk te kort ge-
schoten — er was in het geheel geen beleid, alle stuur ontbrak; 
niet de keus van de hoofden der militaire departementen mag men 
den heer Ruys verwijten, wél, dat het kabinet in zijn geheel geen 
programma in zake de landsverdediging had of heeft. En geldt 
hetzelfde niet van de financiën? Ook daar zien we verlangend 
naar de vaste lijn uit, die niet een minister van financiën, — hetzij 
deze of een volgende, — maar het geheele kabinet moet brengen. 

Zelfbewustheid, een vaste overtuiging — het is de eerste eisch, 
dien men vooral thans aan een minister mag stellen, een vaste 
overtuiging, maar daarnaast een blik die de bewegingen in de 
maatschappij ziet, een oor, dat weet te beluisteren, wat er om-
gaat. Nog staan we midden in de moeilijkheden en vooreerst 
komen we er niet uit, — de een verdringt de ander. Als we op 
de eischen letten, die een jaar geleden door hervormingsgezinden 
werden gesteld, dan zien we dat een deel is vervuld: achturendag, 
algemeen vrouwenkiesrecht, uitbreiding sociale wetgeving, en we 
prijzen den ijver van regeering en parlement, dat andere als af-
schaffing der Eerste Kamer voor het oogenblik de belangstelling 
niet meer hebben, maar dat deze zich concentreert in de econo-
mische politiek. De duurte is het alles-beheerschende verschijnsel 
van onzen tijd. Om haar is de financieele politiek van eminent 
belang, door haar wordt de vraag der „socialisatie" van een onder-
werp van academische debatten tot een geschilpunt van actueele 
politiek, waar zij eigenlijk nog niet rijp voor is. V a n het geheele 
begrootingsdebat was de bespreking van deze vraag stellig de 
kern. Niemand stond daar zoo geheel in als Dr. V a n der W a e r -
den; in zijn rede lag het middelpunt van het debat. Vergelijk eens 
wat hij over de socialisatie zeide met wat er over in de meer aan-
gehaalde brochure van Troelstra te vinden is en ge ziet, wat een 
snelle groei in deze zaken zit, ook onder de socialisten. Ik wil 
niet beweren dat alle vaagheid en onzekerheid nu weggenomen 
werd, maar er zat teekening in, er werd hier een plan gegeven, 
waarover gesproken kan worden. Vragen blijven: als v. d. W a e r -
den zegt dat hij een staatsbedrijf wil zonder bureaucratie, vragen 
we hoe hij dan die fout wil vermijden; als hij terecht om grooteren 
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invloed van de werklieden in het bedrijf vraagt, — hoe hij wil 
voorkomen dat één groep een allerbedenkelijksten invloed op het 
geheel krijgt — een gevaar waarvan het optreden der gemeente-
werklieden in Amsterdam al een voorproefje geeft. Als hij be-
toogt, dat de prikkel van het eigen belang van de ondernemers 
plaats zal maken voor die van de eerzucht der bedrijfsleiders, 
zijn we geneigd hem voor te houden, dat ook die prikkel tot ge-
vaarlijke machtbegeerte drijft en dat we dus in nieuwen vorm, 
het oude kwaad: de overgroote macht van de leiding, behouden. 
En eenzijdig was zijn betoog, wie het leest doet goed dat van de 
heeren van Schaik en Schouten er naast te leggen. M a a r op dit 
alles wil ik niet ingaan. De vraag van de socialisatie is aan de 
orde. En nu gaat het niet aan op alles wat daarin vaag en on-
zeker is af te geven zonder op den dieperen grond te letten van het 
geheele verschijnsel. De Vooys heeft daarop reeds gewezen in 
een zijner Staatkundige overzichten, die wij zeer tot onzen spijt 
met de ondergang van ,,De Beweging" zullen moeten missen. De 
grond zit niet in het verlangen naar meer loon, al geeft dat er 
juist in deze dagen een krachtige impuls aan, niet enkel in den 
wensch naar een betere positie onder de arbeiders, maar hierin 
dat zij de ondernemerswinsten van de aandeelhouders als een 
onrecht gevoelen, dat zij de gedachte van loon naar arbeid eer-
lijker wenschen te zien doorgevoerd dan thans mogelijk is. Met 
dat bewustzijn onder een groot deel onzer bevolking moet de 
wetgever rekening houden. Het is volkomen negatief, zooals de 
rechtseischen uit de massa opkomend gewoonlijk zijn, meer be-
wustzijn van onrecht, dan van recht. Het is de taak van den wet-
gever te onderzoeken, hoe en waar hij aan zulk een eisch kan 
voldoen — in eens en overal kan hij het zeker niet. Men voert het 
socialisme evenmin in als men het kapitalisme opheft, maar wèl 
is het de plicht van allen die de wetgeving voorbereiden en leiden 
na te gaan, of en waar zij voor die gedachte plaats kunnen maken. 
In die richting heeft Van der W a e r d e n een weg gewezen, die 
onderzoek verdient. De oorlog heeft een ommekeer gebracht in 
de economische positie van velen, hij heeft enkelen, meerderen 
rijk gemaakt, anderen verarmd, velen — ook al verloren zij niet 
direct — op een lager niveau van welstand gebracht. Hij heeft 
het leven der massa's nog zwaarder gemaakt dan het vroeger al 
was. W e hebben tegenover dit alles het gevoel van willekeur, 
we verlangen in tegenstelling daarmede sterker dan vroeger naar 
een redelijker verdeeling van de goederen dezer aarde, naar meer 
systeem en regel in die verdeeling. Voeg daarbij den ook door 
den oorlog opgeroepen wensch de productie stelselmatig te ver-
zorgen en de tendenzen onzer maatschappelijke ontwikkeling in 
socialistische richting zijn aangegeven. Sociologen, juristen en 
technici zullen, met medewerking vooral van de mannen van het 
bedrijfsleven de vormen moeten vinden, waarin die tendenzen 
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kunnen worden belichaamd. Stellig zullen die veelvuldig moeten 
zijn, zal van uniformiseering geen kwestie mogen zijn, zullen tegen-
gestelde en kruisende tendenzen hun invloed doen gelden, maar 
aangepakt moét de vraag. Aan de regeering de taak hierbij voor 
te gaan. Bedenken wij dat die taak behalve op de schouders van 
den minister Aalberse ook op die van zijn ambtgenooten van 
Landbouw en Justitie zal rusten, dan kan onze verwachting, van 
wat zij daarbij zal presteeren, niet groot zijn. 

Met één ding zal daarbij rekening gehouden moeten worden, 
een zaak, die meer en meer voor onze politiek van belang wordt 
en waarop toch weinig wordt gelet, het is op de tegenstelling van 
stad en platteland. Sinds de arbeidersbeweging grooten invloed 
op onze staatsinstellingen en economische verhoudingen heeft ver-
worven, wordt steeds sterker voelbaar dat zij een beweging is 
van de industrieele arbeiders. Zij heeft eigenlijk geen agrarisch 
program. Het is ook gebleken waar haar ultra's de macht hadden 
gekregen, dat zij tegenover het landbouwvraagstuk volkomen hul-
peloos stonden en wat b.v. Troelstra 1) er over schrijft toont die 
zelfde aarzeling en onzekerheid. De uitweg: bevordering van het 
kleinbedrijf van den boer zonder loonarbeiders is stellig niet socia-
listisch. Trouwens reeds de fundamenteele scheiding: bourgeois-
arbeiders, waarop de klassestrijdpolitiek heeft gerust en nog rust, 
miskent de bijzondere positie en ook de psychologie van den boer. 
Doch daar wilde ik nu niet over spreken, wel er op wijzen, dat 
politici en sociologen goed zullen doen ook de vormen, waarin 
het landbouwbedrijf zich zou kunnen ontwikkelen nauwkeuriger 
te bezien en vooral ook telkens te overwegen, in hoeverre bepaalde 
maatregelen ook den landbouw en zijn verhouding tot de overige 
groepen der bevolking zouden raken, in hoever socialisatie hier 
met een laten voortbestaan daar van oude toestanden vereenig-
baar is, welken invloed omgekeerd de inrichting van het landbouw-
bedrijf op de overige moet hebben en zoo meer. Schematische 
verandering, die de boeren zou treffen buiten hen zelven om zou 
wel eens op hun tegenstand kunnen afstuiten. Men schatte toch 
hunne bijzondere beteekenis niet naar hun vertegenwoordiging in 
het parlement. 

Ik zeide het reeds: ik ben niet optimist ten aanzien van het-
geen in dezen van de regeering mag worden verwacht. Voor 
optimisme is tegenwoordig trouwens allerminst reden, ook niet 
als men let op een zaak, die voor de ontwikkeling van onze maat-
schappelijke instellingen nog van wel zoo groot belang is als de 
samenstelling der regeering, ik bedoel den geest van den tijd, 
de mentaliteit van het oogenblik. Deze heeft den eisch der sociali-
satie voortgebracht, maar zij mist de eigenschappen, die voor 

l) t. a. p. blz, 241. 
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een verwerkelijking van dien eisch noodzakelijk zijn. Ook hierop 
is reeds door de Vooys gewezen. Die verwerkelijking is niet 
mogelijk zonder bereidheid tot overleg, gemeenschapszin, opoffe-
ring van alle zijden. W a a r vinden wij die? Bij de burgerij, die 
de conjunctuur benut om al maar meer rijkdom op te hoopen? 
bij de boeren, die iedere staatsbemoeiïng afwijzen, haar bijna 
saboteeren uit vrees voor verlies van hun winsten? bij de arbei-
ders, die alleen maar zien naar een hooger loon en niet vragen, 
of dat redelijkerwijze gegeven kàn worden, wien het onverschillig 
is, of er veel, of er goed geproduceerd wordt? Ik weet, dat ik 
generaliseer, maar in haar algemeenheid hebben mijn vragen reden 
van bestaan. En waar eindelijk vind ik bij één dezer groepen de 
erkenning van de ander, zonder welke zeker niets tot stand komt? 

Een ieder denkt alleen aan eigen geluk en eigen macht. In zoo-
verre is onze tijd typisch on-democratisch. De oorlog heeft de 
democratie verslagen. Ter wille der democratie vochten de W e s -
tersche mogendheden, maar met hun overwinning kwam haar 
ondergang. In dit opzicht heeft de nederlaag van Wilson te Ver -
sailles symbolische beteekenis. W a n t democratie is de tegen-
stelling van de aanbidding van macht en geweld, zij staat daarbij 
én tegenover het ancien régime, dat ook onder onze bourgeoisie 
nog zoovele uitloopers heeft én tegenover de revolutionnairen; 
waarin deze beide mogen verschillen, hierin stemmen zij overeen 
dat zij hun oordeel wenschen op te leggen, hun wil doorzetten, 
alleen omdat het hun oordeel en hun wil is, kan het goedschiks, 
desnoods met geweld. Voor beide gaat macht boven recht. Van 
die machtsgedachte is onze tijd vol, overal dringt zij door, openlijk 
of vermomd, zij tast ook de democratie aan, weer geen beter bewijs 
dan de brochure van Troelstra, die de stemmen gaat wegen en 
aan die der Katholieken in de Zuidelijke provinciën minder hecht 
dan aan die van de „moderne" arbeiders, doch daarbij vergeet, 
dat het precies even ondemocratisch is aan het oordeel van den 
een meer waarde toe te kennen in het staatkundige dan aan dat 
van den ander om zijn „moderniteit" dan om geboorte, geld of 
intellect. Maar zonder democratie, d.i. zonder erkenning van het 
recht van den ander — want wie recht zegt, zegt democratie ' ) — 
komen wij wel dieper in den chaos, niet er uit, heeft de socialisatie, 
die immers die gedachte wil doorvoeren in het proces van produc-
tie en verdeeling van de opbrengst, geen kans. W é l zijn de tijden 
donker. 

Er is slechts één hoop. Reeds meermalen haalde ik de Beweging-
artikelen van de Vooys aan, ik wil mij nog één citaat veroorloven: 
nog altijd geldt, zegt hij ergens") ..het koninkrijk Gods is binnen 

') Vgl. David Koigcn. Die Kultur der Dcmokratie, blz. 7. 
-) Dec. 1919, blz. 337. 
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in U " . Het is merkwaardig, dat zelfs in een tijdschrift als De Be-
weging, de uitkomst wordt gezocht in een gedachte, die — gewild 
of niet — Christelijk is. Merkwaardig en verblijdend. Alleen in-
dien wij allen, burgerij, boeren, arbeiders, intellectueelen innerlijk 
veranderen, anders komen te staan tegenover de dingen dezer 
wereld hebben wij een kans ,,Zoekt eerst het Koninkrijk Gods . . . " 

In dit verband heeft de Christelijke arbeidersbeweging wél 
een bijzonder zware taak. Zij heeft zich los te maken van al het 
benepene en kleingeestige, dat haar nog zoo dikwijls aankleeft, 
zij moet openstaan voor de kracht en de frischheid en de durf, die 
bij de sociaaldemocraten wordt gevonden, van zich werpen alle 
halfheid, met rustige zekerheid de plaats opeischen die den arbei-
ders toekomt bij de instellingen die we gaan vestigen, zij moet, 
zonder iets van eigen kracht te verliezen, zich niet in kleinen kring 
afsluiten maar de geheele arbeiderswereld, die immers weer gaat 
hongeren naar geestelijk leven, vervullen met den geest, die de 
hare is, zij moet eindelijk en bovenal wegwerpen al het onechte, 
al het enkel-maar-traditioneele in zich zelve om het ééne noodige, 
waarlijk levende te zoeken daar waar zij weet dat het te vinden 
is. Zoeken wij met haar. 

Amsterdam, 6 Januari 1920. 
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De Antithese heeft weder hoogtij gevierd in de Tweede Kamer. 
Het was weder een toornen van „Christenen" tegen ,,de paganis-
tische" geest dezer tijden, dat uit de monden der heren Kersten 
en Visscher werd gehoord en het was tenslotte vrijwel een stem-
ming rechts tegen links waardoor het voorstel tot subsidie der 
spelen werd verworpen. Een stemming die, verwonderlijk genoeg, 
ging tegen een Christelijke regering. Niet alleen was het een 
Christelijk-Historisch Minister die het wetsontwerp verdedigde, 
maar hij deed dit met uitdrukkelijke instemming van geheel de 
Regeering, waaronder toch drie wasechte anti-revolutionnairen, 
waaronder de leider zelf. Bijna geheel hare aanhang vond de 
Regeering tegen zich bij de stemming. Dat is uit politiek oogpunt 
merkwaardig genoeg, doch niet daarover, over het debat en de 
zaak zelve wilde ik een enkele opmerking maken. 

Er zullen er wel velen in den lande zijn die met mij dit debat 
pijnlijk hebben gevonden, pijnlijk en weinig verheffend. Ziet, in-
dien de sprekers profetisch een vernietigend oordeel over onzen 
tijd hadden gesproken, een oordeel dat hij verdient als iedere tijd 
weer, we hadden het huiverig maar eerbiedig aangehoord. Maa r 
in deze woorden klonk een zelfzekerheid, die uitsluit en beperkt, 
niet de kracht van den profeet. Zulk een beperking, die bepaalde 
cultuurgebieden uitsluit doet Christenen tegenover niet-christenen 
stellen op een plaats, waar zij niet tegenover elkaar horen. Met 
teksten wordt geschermd, alsof het Christendom hing aan de 
letter. Er ontstaat heillooze zelfgenoegzaamheid eenerzijds, een af-
weer in niet begrijpen aan de andere kant, die met wat als be-
krompenheid wordt gezien dàt oordeelt wat als grondslag van 
die beperktheid wordt verkondigd en wat toch voor hen die het 
verwerpen, nuttiger zou zijn dan brood, het Christelijk geloof zelf. 
Wi l ik daarmee nu gezegd hebben dat ik de verwerping van het 
subsidie-voorstel betreur? Geenszins. Maa r ik meen dat we die 
verwerping los moeten maken van het debat om de zaak zuiver 
te zien. 

Het debat was een debat tegen de sport, tegen de lichaams-
oefening en niet daarom had het moeten gaan. Zeker, er dreigt 
hier gevaar. Het sport-exces, de belachelijke vereering van den 
sport-held, de keerzijden van de wedstrijd, misschien nog minder 
voor de deelnemers dan voor de toeschouwers, het zijn bedenke-
lijke dingen, die de volle aandacht verdienen van paedagogen en 
leiders der samenleving. Maar het is dwaasheid de sport, spel en 
lichaamsoefening, oefening en ontwikkeling van behendigheid, vlug-

*) Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1924/25, no. 28. 
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heid, kracht, tegenwoordigheid van geest in zichzelve te veroor-
deelen. En dwaasheid ook, hierin iets onchristelijks te speuren. 
Zeker, het spel en de sport zijn van de wereld, precies als de kunst 
en de wetenschap, het bedrijf en de arbeid en wat men maar meer 
wil, maar een christelijke levenshouding is niet synoniem met ascese, 
vervulling en niet verwerping van wat de geest der tijden biedt 
is de taak van het Christendom. In zooverre staan we geheel aan 
de zijde van den minister, doet wat er tegen werd gezegd ons 
duf aan. 

Toch heeft de kamer naar onze meening het voorstel terecht 
verworpen. W a t toch was het geval? De zaak was van den beginne 
verkeerd opgezet. 

Het heeft mij ten zeerste verbaasd dat de liberale bladen het 
wetsvoorstel met zoo'n warmte hebben verdedigd. T w e e thema's 
zijn er die de lezers van die bladen dag-in dag-uit worden voor-
gezet: de vrijheid van beweging, beperking van staatsbemoeiing, 
particulier initiatief eenerzijds en bezuiniging aan de andere kant. 
En wat zien we gebeuren? Dat hier dit alles wordt vergeten, dat 
staats-subsidie met de daaraan noodzakelijkerwijs verbonden 
staats-bemoeiing wordt bepleit en dat een millioen met 'n royaal 
gebaar gereed wordt gehouden door hen die op iedere honderd 
gulden beknibbelen. En toch was juist dit een zaak die aan het 
particulier initiatief had moeten worden gelaten, — gelijk dit thans 
ongetwijfeld de Olympiade voor Nederland zal behouden — er 
was hier zuinigheid op haar plaats. 

De minister de Visser heeft bezuinigd meer dan hem waar-
schijnlijk lief was. Hij heeft gesnoeid in de uitgaven voor lager, 
voor middelbaar en voor hooger onderwijs, hij heeft wetsvoor-
stellen verdedigd en maatregelen genomen, die enkel hun verdedi-
ging konden vinden in de overweging dat de stand der financiën 
ze onvermijdelijk maakte. En nu wilde hij voor deze zaak, die 
toch stellig geen algemeen volksbelang raakt, niet minder dan 
een millioen beschikbaar stellen. En men zegge niet dat dat millioen 
niet zou zijn uitgegeven, dat het slechts een garantiefonds gold 
— wie zich borg stelt moet met de mogelijkheid rekenen dat hij 
het bedrag van zijn borgtocht kwijt is. Tegenover de geheele 
financiëele politiek der Regeering was deze uitgaaf niet gerecht-
vaardigd geweest. 

W a n t , gelijk gezegd, een algemeen volksbelang raakt zij niet. 
En hiermede kom ik op het tweede punt: zoo iets dan was dit een 
zaak van particulier initiatief. Ik wil volstrekt niet zeggen dat de 
staat ter bevordering van de sport geen gelden mag voteeren. 
Integendeel dat mag zeker, al zal wel bedacht moeten worden 
dat onderwijs, wetenschap en kunst moeten voorgaan. Maar die 
uitgaven moeten de volkssport dienen en de Olympische spelen 
raken de lichaamsontwikkeling en sportbeoefening van het volk 
in zijn geheel maar zeer in de verte. Er is geen sprake van dat 
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die door de Olympiade hier mogelijk te maken ook maar iets 
zullen rijzen. Ik weet wel: sport-beoefening eischt wedstrijden, wed-
strijden tusschen clubs vragen om nationale ontmoetingen en de 
sterksten van iedere natie moeten zich meten met hun rivalen uit 
andere landen. Doch dit alles is toch niet de sport-beoefening zelf, 
het is een verfijning, waarover we geen enkel afkeurend woord 
willen spreken, maar een verfijning die weelde is en daarom aan 
het particuliere initiatief moet worden gelaten. 

De Olympische spelen zijn weelde, zij maken, direct noch in-
direct, het volk beter, gelukkiger, rijker. Zoo goed als niemand 
kan zonder weelde en ik benijd hem geenszins die er naar streeft, 
maar als in tijden van versobering er iets is waaraan de staat zijn 
gelden niet moet besteden, dan is 't aan uitgaven van weelde. Als 
de mogelijkheid voor individuen om zich rijkdommen te verwerven 
ergens door gerechtvaardigd wordt, dan is het door dat zij weelde 
mogelijk maakt. Dat zij bevoorrechte personen in staat stelt be-
langen, die niet algemeen en niet primair zijn, te dienen, naarmate 
hun fantasie het hun ingeeft. Maar dit sluit de plicht in voor 
de particulieren zich zulke uitgaven te getroosten. En daarom, 
dunkt mij, heeft de Tweede Kamer terecht het voorstel van den 
minister van onderwijs verworpen. 



27. NA V I J F E N T W I N T I G JAAR. *) 

Het was wel anders in 1898. W i e aan de Kroningsfeesten terug-
denkt moet den afstand wel voelen tusschen toen en nu. Toen 
het jonge koninginnetje dat lichtend reed door de straten van het 
nog mooie Amsterdam, kleurig de bloemen en het doek tegen de 
donkere gevels onder stralende Septemberluchten, overal de ver-
wachting haar even te zien, één blik van haar op te vangen, overal 
het zich één voelen door alle standen en klassen heen, het beleven 
van wat men vaderlandsliefde of nationaliteitsgevoel noemt in 
aantrekking tot haar, die er het levende centrum van is. Uitgelaten 
waren de menschen en blij, het was Hollandsche feestvreugde in 
al haar rondheid, in haar ruwheid ook, maar stil werd het als de 
feestende drommen in de nacht optrokken naar den Dam — het 
koninginnetje sliep immers. Er was de herdenking van Holland's 
grootste glorie, de Rembrandt-tentoonstelling — er was tegelijk 
het eenvoudige, laag bij de grondsche pleizier van de pret zonder 
meer, die goed was omdat ze echt was. En nu? nu een huiveren, 
of we wel feest mogen vieren, nu een zich afzijdig houden van 
heele volksgroepen, en erger, ook bij hen, die begeeren mee te 
doen, een twijfel of het niet beter ware geweest als het maar ge-
bleven was bij het plan, dat de koningin zoo fijnzinnig als een te 
aanvaarden hulde had gekozen: het herstel van de Groote Kerk 
te Delft, symbool van den band tusschen haar en het volk juist in 
dézen tijd. 

W i l dit zeggen, dat ik naar 1898 terug verlang, dat ik dien 
tijd beter oordeel dan den onzen? Och, het heeft geen zin in de 
geschiedenis te willen terug grijpen, het heeft weinig zin ook om 
de vraag op te werpen, welk tijdvak nu beter is, het een of het 
ander, vooral als één dergene, die vergeleken worden dat van het 
huidige oogenblik is, dat omdat het zoo dichtbij is niet kan worden 
overzien. Daarvoor is de vraag te gecompliceerd en te vaag ook. 
Maar bovendien, wie met weemoed terugdenkt aan stillere tijden 
uit het verleden moet zich duidelijk maken, dat hij zelve daar nu 
niet meer in passen zou, dat die tijd hem nu als wat slaperig en 
zelfgenoegzaam en benepen zou aandoen. Er is immers zoo veel 
gebéurd sinds dien tijd. 

Herdenkingsfeesten zijn aanleiding tot herinnering, maar het 
overzicht wordt moeilijk als de brutale macht van het cijfer dwingt 
tot afsluiten op een oogenblik dat daarvoor allerminst geschikt is, 
op een oogenblik dat alles nog vloeiend is en zelfs de naastbij 
liggende verschieten zich niet bij benadering laten aanduiden. To t 
1914 ging alles geleidelijk. Economisch een uitbreiding, die nieuwe 

*) Onze Eeuw, 1923, afl. 9. 
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terreinen niet noodig had doch de vroeger veroverde maar nog 
vrijwel braakliggende kon vullen. Politiek en sociaal een groei van 
de democratie en de macht der arbeidersklasse, die kleine schokken 
vertoonde maar toch, achteraf beschouwd, zoo rustig en har-
monisch ging, waarschijnlijk wel doordat de stijgende macht van 
de arbeiders gepaard ging niet den groei, in breedte en diepte, 
van het democratisch besef. Geestelijk: in de kunst een voort-
gaan op wat de tachtiger jaren waren begonnen zonder sterk af-
wijkende nieuwe verschijningen maar ook zonder daling, in de 
wetenschap een rustig voortwerken, waarbij Holland stellig niet 
achterbleef bij het buitenland, eindelijk algemeen tegenover het 
vlakke materialisme en rationalisme van een vorig tijdperk een 
opkomst van wijsgeerige belangstelling en ook van godsdienstig 
leven. Zoo was het tot 1914, — en daarna? Toen werd alles om-
vergeworpen, niets was er, waarvan a priori gezegd kon worden, 
dat het zijn recht op bestaan niet had te verdedigen, dat het als 
van zelf sprekend werd aanvaard. Iedere instelling, ieder gebruik, 
iedere geestesgesteldheid, iedere richting verloor den vasten steun 
die het had in geestelijk en maatschappelijk leven. En tegelijk bleef 
alles — niet alleen was daar dezelfde mensch met zijn begeerten 
en neigingen, hebbelijkheden en gewoonten als voor den oorlog, 
maar ook al wat hij zich op het gebied van staat en maatschappij, 
kerk en school en waar dan ook, in geestelijk en gemoedsleven 
had gebouwd bleef bestaan en bleef hem dierbaar. Is dit samen-
treffen van plotselingen ommekeer en van zucht tot behoud niet 
de oorzaak van de chaos waarin we thans in zoo vele opzichten 
verkeeren? Een chaos, die de waarde voor de toekomst van iedere 
inzetting twijfelachtig maakt. Van iedere inzetting, ook van het 
koningschap zelve? 

Het zou na al wat sinds 1918 in Europa gebeurd is dwaasheid 
zijn het te betwisten. Maar het zou even groote dwaasheid zijn 
op grond van het gebeurde de groote beteekenis van het koning-
schap der O r a n j e s voor ons volk te miskennen. Als we over dat 
koningschap denken is het noodig twee dingen goed in het oog 
te houden. Vooreerst dat we de vraag niet enkel rationalistisch 
mogen bezien en dan dat we niet spreken over het koningschap 
in het algemeen, maar over het koningschap van de Oranje 's in 
Nederland in het bijzonder. 

Niet enkel rationalistisch. Niet alsof niet ook redelijk, als we 
de vraag gaan stellen koning of president, voor het koningschap 
niet het een en ander te zeggen zou zijn. Het klinkt zoo gemakke-
lijk: het is toch beter dat aan het hoofd van den staat iemand 
wordt geplaatst, die daartoe gekozen wordt, omdat hij voor die 
betrekking de meest aangewezen persoon is, dan dat het toeval 
der vererving over die plaats beslist. Zeker dat zou volkomen 
waar zijn, indien er een middel gevonden werd inderdaad den 
beste voor het presidentschap aan te wijzen, maar de ervaring van 



NA VIJF EN TWINTIG JAAR 81 

het buitenland heeft wel geleerd dat dat middel niet bestaat, al-
thans voorloopig niet gevonden is. V a n de huidige politieke ont-
wikkeling is het partijwezen onafscheidbaar, vandaar dat het altijd 
een partijman is die op de hoogste plaats wordt gebracht. En nu 
één van tweeën: of die man is inderdaad een figuur van beteekenis 
maar dan is hij juist om zijn partijman zijn voor de plaats die hem 
wordt toegewezen niet geschikt, of men wil het partijkarakter van 
de keuze zooveel mogelijk bemantelen, maar komt dan ook tot de 
verkiezing van een grootheid van den tweeden rang, waarvan 
niemand weet waarom hij nu juist tot het ambt, hetwelk hem ten 
deel valt, wordt verheven. Tegenover den partijstrijd een hoofd 
der regeering dat aan dien strijd ten eenenmale vreemd is — dat 
is een eisch van het parlementarisme, waaraan alleen een koning 
kan voldoen. Er is meer, dat aan een koning boven een president 
den voorkeur doet geven, de glans van den persoon die niet alleen 
buiten, die ook boven de partijen staat, die gezag heeft enkel en 
alleen door zijn positie, die het betrekkelijke van het belang van 
iedere politieke tegenstelling weet te zien omdat hij met het lands-
belang vereenzelvigd is. Maa r waar toe dit alles uit te werken? 
Ik schrijf nu geen verhandeling over koning of president. En wat 
van dit alles zijn moge, al zou men ook met de prachtigste be-
toogen kunnen aantoonen dat de voordeden van het president-
schap grooter zijn dan die van het koningschap, het zou ons niet 
raken, omdat we op grond van een intuïtief verlangen zouden 
moeten antwoorden: En toch. W e laten ons immers, ook in het 
politieke, niet enkel door rationeele overwegingen leiden. Dit is 
één van de overtuigingen, die we ons juist in de periode van 
Koningin Wilhelmina weder hebben veroverd. Er zit iets in ons 
volk dat altijd weer naar de O r a n j e s de hand uitstrekt. Dat mag 
in dezen tijd, nu immers het vlakke rationalisme bezig is door te 
dringen tot de arbeiderskringen die er in 1898 nog vrijwel buiten 
stonden, bij velen wat naar achteren zijn geschoven, het zit er 
niettemin en het komt boven, telkens weer. Bij rationalisme leeft 
geen volk lang. En als de momenten komen, dan barst die aan-
hankelijkheid uit, dan roept het volk om zijn koningin. Het bleek 
sterk bij de kroning, het bleek bij het huwelijk, bij de geboorte 
der prinses, toen na lang wachten en veel teleurstelling eindelijk 
de hoop werd vervuld, het bleek in 1918, toen het revolutiespook 
een oogenblik werkelijkheid scheen. 

Er zit in het volk een aanhankelijkheid voor Oranje. Niet voor 
het koningschap in abstracto, daarvan is geen sprake, maar wie 
een vraag van staatsrecht bespreekt mag het historisch gegeven 
niet terzijde laten. En historisch zijn Oranje en ons volk samen-
gegroeid. W i e dat om zich opmerkt en in zich zelf ervaart gaat 
niet vragen of nu alle O r a n j e s wel mannen van beteekenis zijn 
geweest. Integendeel, hij is zich volkomen bewust dat dit niet het 
geval was, maar dit is niet de vraag die hij zich stelt. Het is niet 
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de reeks figuren op zich zelve die bindt; van de lateren was de 
stadhouder Willem III stellig de grootste, maar spreekt hij nu 
nog tot ons volk? V a n allen is er slechts één van wien dat gezegd 
kan worden: de eerste, de grootste, Wil lem van Oranje zelf. Zijn 
liefde voor en zijn offer aan ons volk heeft een band gelegd die 
de traditie heeft gevestigd, een traditie, die nu niet dan met de 
grootste moeite zou kunnen worden verbroken. 

Die breuk zou een verlies zijn — geestelijk een vermindering 
voor ons volk. 

Dat zijn we ons bewust en daarom zijn we dankbaar op een 
herinneringsdag als thans, die in de geschiedenis van Holland en 
Oranje een datum van beteekenis is. 

Daarom in de eerste plaats, maar daarom niet alleen. Over de 
persoon van de Koningin heb ik zoo weinig mogelijk willen zeggen. 
W a t haar werk is geweest in de jaren die achter ons liggen, alleen 
ingewijden kunnen er met kennis van zaken over oordeelen. En 
dat oordeel past niet op dit oogenblik en op deze plaats. Met de 
zonderlinge voorstelling dat de koning slechts een ornament zou 
zijn van de staatsmachine hebben we nu wel voorgoed gebroken. 
W e weten dat hij ook in een parlementair geregeerden staat, 
invloed heeft op het staatsieven, al is dat niet in de groote lijnen, 
waarlangs dat leven zich ontwikkelt, aan te wijzen. Dien invloed 
beschrijven, dat gaat niet voor den tijdgenoot, het werk van den 
koning wordt nu eenmaal niet in het openbaar verricht. W i e dat 
van onze Koningin van nabij hebben gezien, spreken altijd weer 
van intelligentie en rustelooze werkkracht, van een volkomen toe-
wijding waarmee de zware taak wordt volbracht. Wi j hoorden 
het met blijdschap. Maar sterker treft het ons telkens weer te be-
merken, dat, als Holland zich tot Oranje voelt getrokken, Koningin 
Wilhelmina van hare zijde het Hollandsche volk liefheeft met een 
liefde die zij blijkbaar als een gave Gods in haar hart bewaar t . 

Het Wilhelmus werd indertijd als troostlied gedicht. Laten we 
hopen dat we niet spoedig als volk een troost als deze zullen 
behoeven. Onze tijd is een tijd van nood. In dezen nood te weten 
dat een koningin aan het land is gegeven, voor wien het woord: 

Het Vader land getrouwe 
Blijf ik tot in den dood 

geen ijdele klank is kan voor het volk een kracht zijn. Voor die 
kracht zijn we dankbaar. Moge dat besef in ons volk groeien. 



28. H E T K O N I N G S C H A P E N D E LES V A N E N G E L A N D . * ) 

Polemiek kan goed zijn: wie het vijandige afwijzen wil, moet 
zich nauwkeurig op het eigene bezinnen, — de waarheid wordt 
veelal gevonden door de onwaarheid van iets anders bloot te leggen. 
Doch naast de polemiek heeft het gesprek recht, waarin de een 
den ander aanvult, voortspint op wat deze in het midden bracht. 
Dit stuk wil zulk voortborduren zijn op het stramien door V a n 
der Leeuw in het Algemeen Weekblad opgezet. 

Hij sprak over de spanning waarin het gebeuren met en om 
den Koning van Engeland een week lang heel de wereld bracht. 
Zij stelde de waarde van het Koningschap een oogenblik midden 
in de aandacht. Men dacht er weder over na, zooals men toch al 
veel meer deed de laatste jaren dan vroeger gebruikelijk was. 
Vooral voor ons was er reden voor, voor ons, die die waarde 
plotseling weer beleefden met een kracht en een innigheid, waar-
toe velen zich niet meer in staat achtten. 

V a n waar die spanning? Men voelde intuïtief, dat het in den 
stillen strijd, die ginds gestreden werd, om het Koningschap zelf 
ging en men voelde ook, al is men het zich nog slechts zeer ge-
deeltelijk bewust, dat het Engelsche Koningschap van groote waar-
de is voor de wereld. 

Wannee r wij in vogelvlucht de staatsvormen van dit oogenblik 
in Europa overzien, dan staat naast de dictatuur in Rusland, Italië 
en Duitschland en naast de wankele republieken, waar de strijd 
reeds gestreden wordt tusschen de beide dictatuur-vormen van 
dezen tijd (Spanje) of die zelfde strijd dreigt (Frankrijk), een 
niet groote maar sterke groep, waar de democratie in het Koning-
schap den goeden regeeringsvorm heeft gevonden. Ik gebruik het 
woord democratie omdat ik geen beter weet, ik bedoel daar niet 
mee meerderheidsmacht, nog minder massa-regeering, maar dien 
vorm van staatsieven, waar de vrijheid van de persoonlijkheid ten-
slotte wordt geëerbiedigd en waar het volk de mogelijkheid heeft 
op den gang van het staatsieven invloed te oefenen. Tot de groep, 
die ik bedoel, behooren Engeland, de Scandinavische landen, 
Nederland. Ook België kan er toe gerekend worden, al is daar 
altijd de invloed van het Fransche staatsieven overheerschend, en 
daardoor de geheele positie minder vast. Toch heeft juist België 
onlangs een belangrijke bijdrage gegeven voor de bepaling van 
de waarde van het Koningschap: de rede van Koning Leopold III 
tot het volk over zijn verdeeldheid. W e l werd deze rede goed 
constitutioneel krachtens besluit van den Ministerraad gepubli-
ceerd, maar dat neemt niet weg, dat in den strijd tusschen de 

*) Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1936/1937, no. 12. 
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partijen de Koning zelf het woord nam, dat hij leiding gaf. Ik sig-
naleer even het feit, maar ik moet het nu laten rusten. 

In deze democratie nu was 't allerwege het Koningschap. Men 
wordt zich weer bewust, dat de gedachte van ornament, waartoe 
de rationalistische staatsleer van de 19e eeuw het had verlaagd, 
een dwaasheid is, een dwaasheid, of erger. Het verdient opmerking, 
dat niet de democratie, wèl het fascistisch Italië het in werkelijk-
heid daartoe verlaagd heeft. 

Misschien mag men van symbool van eenheid en volksleven 
spreken, als men symbool dan maar volledig scheidt van ornament, 
van willekeurig toevoegsel, als men slechts het leven, de mystiek 
begrijpt, die er in is gelegen, een leven zóó sterk, dat zonder dat 
„symbool" het volksleven zelf instort. Zeker, ook in 'n nuchter 
afwegen van het voor en het tegen is er voor het Koningschap 
tegenover de republiek het een en ander te zeggen — wie deze 
zijde der zaak wil kennen zij verwezen naar Struycken's college 
van 1909 in zijn Verzamelde W e r k en I opgenomen. Maa r dit is 
toch niet meer dan één zijde, die de zaak heeft, het is niet haar 
kern. Die kern ligt dieper. En wij worden ons bewust, dat we 
die kern hebben te behouden. Als Protestantsche Christenen mogen 
wij zeggen dat wij in ons land ons dit steeds bewust zijn geweest. 
Maar het wordt nu in breeder kring ingezien, ook elders. W i j heb-
ben daartegenover de taak, dat bewustzijn te verdiepen, ons in-
zicht te verhelderen. Dit te meer, waar wij de vraag mogen stellen 
of in het wereldgebeuren, dat behoud van Koningschap en wel 
door 't Koningschap de afweer der tyrannie, niet een taak is, die 
Wes t -Europa door God's wil is opgelegd. 

Waa r in ligt nu de kern van het Koningschap? V a n der Leeuw 
antwoordt: in majesteit en in dienaarschap tegelijk. Als wij van 
daar uit, de geschiedenis van Engeland in de afgeloopen maanden 
wat nader beschouwen, wordt het ons duidelijk waaróm hier zoon 
spanning was, ook — meen ik — v/at de schade is die hier is 
toegebracht, het is goed deze niet te verbloemen, omdat we, zoo-
als steeds, het diepere alleen kunnen zien als wij de feiten nuchter 
geheel aanvaarden. Majesteit en dienaarschap: de Koning is 
boven het volk, zooals geen een is, zooals een president nooit kan 
zijn, de Koning is vàn het volk. Hij is eenzaam op de hoogte, 
hij is niettemin geen Koning, indien hij niet geheel van het volk is. 

W a t was nu het te kort schieten van Eduard VIII? Dit, dat 
hij ondanks allen goeden wil, alle toewijding ook, die wij moeten 
aannemen, dat hij toonde, niet van het volk was, omdat hij er 
niet boven was. Hij was geen dienaar omdat hij geen majesteit 
toonde! Een huwelijk met 'n tweemaal gescheiden vrouw is voor 
een Koning eenvoudig niet mogelijk. Men heeft gezegd, dat in dat 
oordeel huichelarij zit: een relatie buiten huwelijk zou wèl geduld 
zijn. Misschien — al mag men hopen, dat de kerk, wier rol in 
dit gebeuren uit den aard der zaak nog niet geheel bekend is, al 
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staat wel vast dat zij overwegende beteekenis had, ook dan een 
krachtig woord zou hebben gesproken. De Engelsche kerk heeft 
in deze weken getoond, dat haar kerkbesef sterk is, dat zij haar 
taak begrijpt, een taak desnoods tegen den Koning. Maar wat daar-
van zij, er is verschil tusschen dit onderstelde geval en het geval 
dat nu aan het Engelsche volk werd voorgelegd. De relatie buiten 
huwelijk raakt den mensch. Als mensch is de Koning als een ander, 
niet minder maar vooral ook niet meer, we moeten iedere gedachte 
van uitverkiezing in dit opzicht laten varen. De mensch zou zon-
digen, ook al bleef die relatie geheim. Huichelarij zou het zijn 
dit te vergoelijken, maar huichelarij is het niet, als men van den 
koning, juist van den koning, een naar buiten, aan het volk en 
de wereld blijkende houding eischt, die, afgezien van innerlijke 
motieven en moreele waardeering, een koning waardig is. Welke 
dit is kan alleen de Kerk zeggen. Het is duidelijk dat het in Enge-
land de Kerk is geweest, direct en indirect door haar invloed op 
het volk, die dit woord gesproken heeft. Het is tenslotte de Christe-
lijke overtuiging omtrent het huwelijk, die heeft gezegevierd. Dit 
is verblijdend voor ons als Christenen. Het is een les, die Engeland 
de wereld gegeven heeft over de positie van de Kerk in het staats-
ieven. 

Doch wij kunnen met het constateeren hiervan niet volstaan. 
Er is kwaad gedaan aan het Koningschap. Niet het groote kwaad, 
dat we soms vreesden, waardoor we in spanning waren: een ver-
zet van. den koning tegen den hem gestelden eisch. Had hij den 
raad gevolgd, die de sensatie-pers hem gaf om zijn populariteit 
in de weegschaal te werpen en over het parlement heen een be-
roep op het volk te doen, een beroep dat niet anders dan op 
demagogische wijze had kunnen geschieden, hij had opgehouden 
Koning te zijn en was tyran geworden. Hij heeft het niet gekund 
dank zij het even persoonlijk omzichtig als politiek vastberaden 
beleid, waardoor Baldwin zijn naam in de geschiedenis van Enge-
land heeft geschreven. Hij heeft het niet gewild, ook, laten we 
hopen, omdat hij zelf het verfoeilijke van zulk handelen inzag, maar 
stellig mede, omdat het koningschap hem het gevaar niet waard 
was, dat zulk handelen met zich bracht. Wi j mogen dit zeggen, 
omdat uit het geheele verloop van de zaak blijkt, dat het hem niet 
volledig ernst was. Koning te zijn. Dit bepaalde het slot van de 
geschiedenis. Hij deed afstand. Een Koning kân geen afstand doen. 
Zelfs bij ziekte of ouderdom, schijnt afstand mij ongewenscht, 
maar dit laat ik er nu buiten. Doch een afstand, die als dit terug-
treden een neerleggen van een ambt is, vrijwillig in volle kracht, 
is met 't wezen van het Koningschap in strijd. Koning is nu een-
maal geen baantje, geen ambt; men kan niet — als voor iedere 
andere functie — het voor en tegen van blijven of heengaan over-
wegen. Het Koningschap is immers niet opgedragen door het volk, 
het kan niet teruggegeven worden aan het volk. Men wordt het 
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niet door eigen wil — kan het dus ook niet zelf beëindigen. De 
eenmaal historisch bepaalde band is onverbrekelijk'. 

Wi j kunnen dit ook zoo zeggen: de Koning regeert bij de gratie 
Gods. De formule is belast met herinneringen die wij niet aan-
vaarden, doch zij heeft een ware kern, in de erkenning der bij-
zondere roeping, die niet uit de menschen is. Wi j weten het: 't 
koningschap is als al 't staatkundige van deze wereld. Het kan 
God behagen het te doen eindigen. Wi j mogen het niet met heilig-
heid bekleeden, het niet binnen de Kerk halen. Maar dit alles 
neemt niet weg: als er waarlijk een Koning is, regeert die bij de 
gratie Gods. Hij is geroepen. 

Conclusies omtrent den omvang der koninklijke macht, ook om-
trent de afbakening van koninklijk gezag en volksmacht mogen er 
evenmin uit getrokken worden. Die kan en zal voortdurend anders 
moeten worden gesteld, doch Koning bij Gods genade beduidt 
steeds dit: De Koning is het volk van boven gegeven. 

De heerlijkheid van deze gave beleven wij op het oogenblik. 
Over het bijzondere in öns Koningschap, waardoor het zich onder-
scheidt van alle andere in de wereld bestaande, heb ik het nu niet. 
Overpeinzingen over hèt Koningschap kunnen alleen geschieden 
van uit de concrete gebondenheid aan een bepaald Koningschap, 
zij zijn voor Nederland niet mogelijk zonder aan Oranje te denken. 

Toch kan het zijn nut hebben even naar het verwante elders 
te zien, ook het Engelsche Koningschap heeft diepe wortels. 

De Koning een gave Gods aan het volk. het Koningschap voor 
hem die het bekleedt een roeping. Ik mag niet uitweiden over alles 
wat daaruit volgt, laten wij nu alleen maar verstaan, dàt het dat is. 

Er is een opleving van de gedachte van het Koningschap, een 
oprechte nadering ook van hen die er vreemd aan geworden waren. 
W e zijn er dankbaar voor, maar het is een stroom die verzandt, 
als hij niet in de diepe bedding komt. Als niet begrepen wordt, dat 
het Koningschap andere wortels heeft dan rationeele overwegingen. 
Als wij ook in ons land niet weder beseffen — wat wij alleen als 
Christenen beseffen kunnen — dat de Koning regeert bij de ge-
nade Gods; daarom dienaar is èn heer. 

De Kerk moet dat het volk inprenten — gelijk de Kerk, en ook 
alleen zij, het den Koning kan voorhouden. 

Dringt deze overtuiging door, dan mogen wij hopen ook den 
vorm te vinden waarin in dezen tijd het Koningschap zich bewegen 
zal, de plaats die het moet innemen in het staatsieven. 



29. OVER O N S K O N I N G S C H A P . *) 

Mij is gevraagd mijn gedachten over het Koningschap in Neder-
land 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 toe-
stand 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 abso-
lute, 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 juri-
disch 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 ge-
bondenheid van den Koning aan de Grondwet wordt zóo niet ver-
klaard. En verder: de leer voldeed niet aan den werkelijkheidszin 
van onze dagen: wij zagen te zeer, hoe de partijstrijd bij de ver-
kiezingen 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 ver-
metel, dat wij kleine menschen ons zouden aanmatigen te bepalen, 
wàar God in de geschiedenis had gewerkt, wat niet alleen Zijn toe-
laten, maar ook Zijn wil was? 

W i e 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. O p 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 vol-
komen rationeele, zelfs rationalistische fundeering van het Koning-
schap, die hij voordraagt. Daarnaast juicht hij mede in de blijd-
schap over de geboorte van Prinses Juliana; zijn „Ons Koning-
schap" was een college ter gelegenheid van die heugelijke gebeurte-
nis — doch waar is het verband tusschen die vreugde en zijn be-
toog? 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 ver-
schillende, 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 ont-
wikkeling 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. Wi j kunnen alleen ver-
staan, 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 God's vaderschap voor ons levend wordt. Het 
wordt in God's vaderschap volledig opgeheven (Mat th . XII, 48) , 
maar de prediking van dat vaderschap zou ons voorbijgaan als 
wij van het aardsche niet wisten. En wat meer zegt: ondanks de op-
heffing, 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. 

Z o o 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 naasten-
liefde 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 gemakke-
lijk, waarom nu juist G o d s 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 hier-
uit 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 natuur-
rechtelijk, maar bijbelsch is, is het ook niet een absoluut Koning-
schap, 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 voor-
houdt, 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 oor-
deel, 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 haar 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 be-
palen. Het blijft een vraag van recht, dus van menschelijke, ge-
brekkige regeling, die grenzen vast te leggen. En ook op het ge-
bied 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 ge-
zichtskring. Doch algemeener nog wijst de Bijbel naar gebonden-
heid 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 onverbidde-
lijk 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 I I I ) . In 
het Nieuwe Testament wordt ons geleerd, dat de zondige mensch 
dezen plicht nooit vervult, dat niet zijn zoeken of werken hem ver-
lost, dat alleen God's genade hem vergeeft. Daarmee wordt de 
onwaarde voor God van alle recht ons voor oogen gesteld, het 
N T . 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 W e t 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 gemeen-
schap 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 over 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 God's W o o r d 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. Voor-
eerst een opmerking over het recht en wel dat het bestaan van 
recht ook tegenover den Koning insluit, dat er altijd naast het ge-
zag 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 ge-
compliceerde 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. He t is 
op zijn hoogst een afgeleide uitspraak, wat ik elders (in mijn bij-
drage in Christen en Burger) genoemd heb niet een waarheid van 
het geloof, maar een waarheid foor 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 Koning-
schap 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 onge-
twijfeld groei in het Koningschap in de landen, die men „demo-
cratisch" noemt, ook ten onzent. Deze heeft twee oorzaken, ten 
eerste de kentering van het parlementarisme, ten tweede de toe-
neming van het nationaliteits-bewustzijn. Het parlementarisme 
zoekt nieuwe vormen, het parlement staat zwakker tegenover de 
regeering dan vroeger, de macht der regeering is toegenomen, daar-
mee 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 partij-
veelheid 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 zittings-
duur van de Kamer bij conflict tusschen Kamer en Regeering. Dan 
zien we, dat van ,.aflezen" geen sprake meer is, maar eigen oor-
deel 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 werke-
lijkheid 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. Zoo-
dra dat geschiedt neemt de Koning, die naar buiten het volk ver-
tegenwoordigt, een sterkere positie in dan vroeger. 

Vat ten we deze beide samen en zien we wat boven die samen-
vatting uitrijst, dan is het dit: het Koningschap blijkt in dit tijds-
gewricht 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 ge-
voel 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 ver-
vallen 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 ge-
schonken, 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 ver-
staan. 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 Koning-
schap — 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 Koning-
schap 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 oot-
moed 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 vrij-
willig 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 Koningsgezag 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 onder-
geschikte dingen merkbaar is. Maar het gezag is er, het kàn ge-
roepen 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 span-
ning van het staatkundig leven verder ontwikkelen zal — wij weten 
het niet. W è l 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. 



30. D E R O E P O M G E Z A G . *) 

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

W i e in eigen leven de stem gehoord heeft die tot volgen dwingt, 
moet zich daarover verheugen. W i e zich onvoorwaardelijk over-
gegeven 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 onver-
mengd 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 onder-
werpt. Als gezag tegenover ons staat kunnen wij niet anders; ge-
zag 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. V a n 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 

*) Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1933, no. 50. 
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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 onder-
werping 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 aan-
dient 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 gehoor-
zaamt 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, op-
komen 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 aan-
komt. 

Voor macht buigen wij uit vrees. W e 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 ge-
beuren in gezagsdrager en gezag-onderworpene, dat tenslotte het 
bestaan van gezag bepaalt. De gezagsdrager is zich van zijn autori-
teit 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. 



31. DE EED DER LEDEN VAN DE 
STATEN GENERAAL.*) 

De Grondwet legt op de leden der volksvertegenwoordiging 
den plicht bij het aanvaarden van hun ambt „getrouwheid" te 
zweren aan de Grondwet. De eed kan door een belofte worden 
vervangen. 

Het is bekend, dat er kamerleden zijn die de belofte doen, terwijl 
zij zich geenszins voornemen de beloofde trouw te houden, terwijl 
het integendeel hun plan is, zoodra hun de mogelijkheid is geopend 
met eenige kans op succes de Grondwet om te werpen, die kans 
met beide handen aan te grijpen. W i e revolutionnair gezind is, is 
niet trouw aan de Grondwet, kàn niet trouw zijn aan de Grondwet. 
Hiermede wordt het afleggen der belofte tot een onoprechtheid. 
Een onoprechtheid, die door hen die zich er aan schuldig maken 
niet wordt gevoeld, omdat zij de eed of de belofte beschouwen als 
een zinledige formaliteit. Zij voelen zich waarschijnlijk niet onop-
recht bij het uitspreken der verlangde woorden, omdat ieder weet 
dat de woorden voor hen geen zin hebben, dat zij ze alleen uit-
spreken omdat zij zonder die formaliteit hun doel, in het parlement 
voor hun beginselen op te komen, niet kunnen bereiken. Zij weten 
wel dat het niet geheel in den haak is wat zij doen, maar zij zullen 
als het noodig is waarlijk wel over ernstiger bezwaren heenstappen 
om hun doel te bereiken. Dit is voor hen een peuleschilletje. 

Voor hen echter voor wie de Grondwet ernstiger beteekenis heeft 
is het dat niet, is wat hier geschiedt in hooge mate ergerlijk. Hier 
wordt gespot met een der fundamenten van de samenleving tus-
schen menschen — de noodzakelijkheid zijn belofte te houden. En 
wel een belofte die van zoo hooge waarde wordt geacht, dat zij 
met eede moet worden bevestigd. Ik ben niet van plan thans de 
waarde van den eed te onderzoeken. Voor de lezers van dit blad 
zal de ernst van de door eed versterkte belofte dadelijk duidelijk 
zijn. Een Christen kan een eed die hij niet van plan is te houden, 
niet afleggen. W e kunnen ons allen indenken, dat men een trouw 
die men onder eede beloofd heeft verbreekt, omdat de nood ertoe 
dwingt, maar hoe hoog moet de nood wel gestegen zijn om zulk 
een breuk te veroorloven. Doch wij kunnen ons niet indenken in 
de mogelijkheid dat men zich voorneemt reeds op het oogenblik 
zelf der eedsaflegging dien eed te breken. W i e voor de keus staat 
een onwaarachtigen eed of het niet bereiken van eenig daarachter 
gelegen doel, zweert niet. 

Wij leven in een geseculariseerden tijd. Daarbij hoort, dat de 
wet de belofte en den eed op één lijn stelt. Ik kom daar niet tegen 

*) Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1933, no. 42. 
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op. Doch wel mogen we eisc'hen, dat de belofte dezelfde waarde 
heeft als de eed. Geheel mogelijk is dat niet — dit is juist de 
waarde van den eed, doch wij moeten dat toch zooveel mogelijk 
benaderen en daarom mag de met den eed gelijk gestelde belofte 
niet tot zinledige formule worden. W i e haar daartoe maakt haalt 
eed en belofte en daarmede de waarachtigheid in het staatsieven 
naar beneden, brengt aan dit leven zware schade toe. 

W i e getrouwheid aan de Grondwet zweert, zweert niet trouw 
aan een stukje papier, ook niet aan een bundeltje formules, doch 
hij belooft zich te onderwerpen aan de ordening van gezag en 
vrijheid, van individueele rechten en staatsmacht zooals deze in 
de Grondwet is vastgelegd. V a n die ordening is essentieel element, 
dat zij alleen op door haar zelf aangegeven wijze kan worden ver-
anderd. Het is niet zonder reden, dat de Grondwet getrouwheid 
aan haar zelf van de leden der Volksvertegenwoordiging eischt, 
gelijk zij haar evenzeer van den Koning verlangt. De rechtsstaat, 
waarin wij leven en hopen te blijven leven, geeft binnen den kring 
der constitutie groote vrijheid aan verschillende opvattingen en 
stroomingen, zijn kern ligt mede in erkenning van de andere 
stroomingen naast de heerschende, doch van die vrijheid is de 
constitutie zelf de grens. Vrijheid haar te breken is er niet, kàn 
er niet zijn, het is met het wezen van den rechtsstaat in strijd. 
Vandaar dat lidmaatschap der volksvertegenwoordiging, gebonden 
aan de bestaande constitutie, en révolutionnaire gezindheid, die 
zich ten doel stelt die constitutie om te werpen, in beginsel onver-
eenigbaar zijn. Vandaar de eisch dat door eed of belofte ieder 
kamerlid voor oogen staat waar de grens van zijn vrijheid van 
werken en getuigen is gelegen. 

Dit alles was vroeger zoo vanzelfsprekend, dat aan den eed der 
kamerleden weinig aandacht werd gewijd. In de 19e eeuw was er 
geen die zelfs maar de neiging gevoelde hem niet te houden. Dit 
is thans anders. Doch daarmede is het tijd geworden de ernst van 
den eed te handhaven, door hen, voor wien hij een onwaarachtig-
heid is, niet tot het afleggen van den eed toe te laten. 

W i e niet kan zweren of beloven getrouw te zullen zijn aan de 
Grondwet màg dit ook niet doen. Ziet hij dit zelf niet in, dan 
moet het hem door den wetgever worden verhinderd. Zijn onwaar-
achtige eed is een publiek schandaal. Om daartoe te komen zou 
ik wenschen dat aan den Procureur-Generaal bij den Hoogen Raad 
de bevoegdheid werd toegekend zich te verzetten tegen aflegging 
van eed of belofte naar art. 88 G . W . door hem. die blijkens zijn 
openlijke verklaringen en gedragingen in oprechtheid niet kan ver-
klaren trouw te zullen zijn aan de Grondwet. Meent de verkozene 
dat dit verzet ten onrechte is geschied, dan onderwerpt hij de zaak 
aan den Hoogen Raad. Voor deze het verzet heeft opgeheven, 
wordt de betrokken persoon niet tot eedsaflegging toegelaten. 

De beslissing moet m.i. liggen bij den rechter, niet bij de kamers 
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der volksvertegenwoordiging, noch minder bij de Regeering. De 
beslissing of iemand het recht heeft verbeurd te verlangen dat zijn 
eed of belofte als ernstig gemeend moet worden beschouwd en 
dus aanvaard in haar verreikende consequentie, moet onttrokken 
worden aan de sfeer van den partijstrijd — moet door den rechter 
in wiens objectiviteit vertrouwen bestaat worden uitgemaakt. Voor 
Provinciale .Staten en Gemeenteraad zouden analoge bepalingen 
moeten worden gemaakt, waarbij echter niet de Hooge Raad, maar 
Hof en Rechtbank de beslissing zouden hebben te geven. 

Het gevolg zou zijn dat sommige gekozenen niet in functie zou-
den kunnen treden, hun plaatsen zouden leeg blijven. In het ont-
breken van het wettelijk getal zou uitkomen, dat een deel van het 
volk een volksvertegenwoordiging op de voet der constitutie in 
het geheel niet wenscht. 

Wellicht voert men tegen dit voorstel aan, dat bij aanneming 
dit deel der bevolking ten onrechte de mogelijkheid mist haar stem 
in de vertegenwoordiging te doen hooren. W i e dit zegt, vergeet 
dat ook dit recht gehoord te worden alleen binnen de constitutie 
bestaat. Het parlementaire stelsel berust op de tegenstelling van 
partijen, doch alleen van partijen die elkaar erkennen, die met 
elkaar kunnen strijden, omdat zij een gemeenschappelijk strijdperk 
hebben. Dit strijdperk is dat der constitutie. De oppositie kan in 
het parlementaire stelsel alleen een loyale oppositie zijn. 

Een oppositie die — hoezeer haar beginsel staat tegenover dat 
der Regeering — erkent, dat de Regeering Regeering is en dus 
gehoorzaamd moet worden. Een révolutionnaire oppositie past niet 
in het parlement, zij is er binnen geslopen door de onoprechtheid 
van een belofte die zij niet wenscht te houden. Het is recht haar 
te weren. 



32. V O L K S E E N H E I D E N H A A R G R O N D S L A G . * ) 

Jhr. Mr. G. W . van der Does. 
De inhoud van onze nationale ge-
dachte. 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 veel-
zijdig 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 beschou-
wing 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 hand-
haven. 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 
Holland's leiding was geweest. Dat kunnen wij niet toegeven. 
Neen dat was géén fout. Zonder dat was menschelijker wijze ge-
sproken de bestaansmogelijkheid van den protestantschen eere-
dienst verloren geweest. Tot dien prijs hadden wij niet, de Room-
schen wel de eenheid van alle Nederlanden gekocht willen zien. 
Daar blijft een verschil in geschiedenis-waardeering, ook in ge-
schiedenis-beschouwing. 

Ik vermeld dit, omdat ik dit ook voor den kijk op het heden 
van belang acht. Wi j 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 

*) Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1934/1935, no. 50. 
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Nederland nooit als een protestantsch volk kunnen zien. Daarbij 
moeten wij, als wij de feiten geen geweld willen aandoen, ons neer-
leggen. 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 vol-
harden. 

Van der Does ziet een mogelijke eenheid van grondslag in erken-
ning van G o d s 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 
krijgt, 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 ver-
borgen bedoelingen in de geschiedenis te verstaan, dat wij altijd 
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 G o d s woord in dezen te leeren kennen, wij kunnen 
vanuit dat licht richtsnoeren pogen te vinden, die historie en maat-
schappelijk 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. W o r d t 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-
lijkst 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 aan-
matiging 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 abstra-
heering. Met deze abstractie komen wij niet verder, integendeel, 
zij leidt ons op den verkeerden weg. 

W i l dit nu zeggen, dat wij niet moeten pogen met de Roomsch 
Katholieken tot verstandhouding te komen in vragen van nationali-
teitsbesef? Geenszins. Met den schrijver van het hier besproken 
boekje acht ik die allernoodzakelijkst. Wi j 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 ligging 
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 ge-
poogd 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 weten-
schap, 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 georiën-
teerd; is het niet beangstigend dat de nieuwe stroomingen, die 
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mede aan de bestrijding van deze richting haar reden van bestaan 
ontkenen, 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 Christe-
lijk 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. W e 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 be-
leefd en die beleving bezien en versterken uit onze eigen Christe-
lijke 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 theïs'.ische 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. 



33. ER S T A A T G E S C H R E V E N , ER IS G E S C H I E D . *) 

W i e zich wil bezinnen op de verhouding van Christendom en 
Staat wordt van zelf voor de figuur van Groen van Prinsterer ge-
plaatst. Er mogen uiterlijke aanleidingen zijn om ons met hem 
bezig te houden: de herinnering aan zijn sterfdag zestig jaar ge-
leden; het feit, dat het woord, dat hier boven staat, werd geworpen 
in de discussie over deze dingen met Karl Barth — de oorzaak 
van ons blikken naar Groen ligt dieper: deze „toevalligheden" 
kunnen niet anders zijn dan aanwijzingen van Groen's beteekenis 
ook nog voor het heden. 

Men zou de vraag kunnen stellen — en Kraemer heeft haar 
al gesteld *) — of het niet tijd is voor ons om vooruit te zien zonder 
ons telkens angstvallig rekenschap te geven van onze verhouding 
tot onze groote voorgangers. Het antwoord, dat wij dat niet kunnen, 
pleit al voor het gewicht van Groen's persoonlijkheid. W a n t voor-
eerst doet het zien, dat wij mede dank zij hem zóó historisch zijn 
ingesteld, dat eigen beschouwing, die niet-overeenstemming en 
verschil met het verleden uiteenzet, ons onduidelijk en onbevre-
digend blijft. Maar bovendien: op den stand der voorstellingen in 
ons land over de verhouding van Christendom en Staat heeft 
Groen zoo vèr reikenden invloed gehad, dat het Christelijk denken 
in Nederland — en ook de politieke verhoudingen — niet goed 
worden doorzien, als hij niet wordt gekend. 

Doch niet met Groen's figuur in het algemeen wil dit opstel 
zich bezighouden. Ik beperk mij tot de uitspraak, die ik tot titel 
koos en ik mag dit doen, omdat zij voor geheel zijn geesteshouding 
kenmerkend is, omdat hij zelf in haar de kern van zijn streven als 
in een sterke spreuk samenvatte. 

In de voorrede van Ongeloof en revolutie (1847) kunnen we 
lezen: ,,Ik eindig met de verklaring dat ik tegen alle wijsheid der 
menschen, bij het gevoel van eigen zwakheid, twee woorden, als 
onderpand der zege, ten leus heb; er staat geschreven! er is ge-
schied! een fundament tegen elk schutgevaarte, een wortel tegen 
iederen wervelwind van philozophisch ongeloof bestand. De Historie, 
die ook het vlammend schrift van den heiligen God is; de Heilige 
Schrift die, in de onafscheidelijkheid van gebeurtenis en leer, ook 
de Historische schrift is". Aan het eind van zijn leven, aan het 
slot van Maurice et Barnevelt van 1875 2) herinnert de schrijver 
nog éénmaal aan deze woorden, houdt hij ze nog aan zijn tegen-
standers als een belijdenis voor. 

*) Christen en burger", opstellen over de verhouding van Christendom en 
Staat, 1937. 

1) In het „Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur" van 1936. 
2) Blz. 167. 
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Wij zullen zien, dat naar onze meening met de verwijzing naar 
geschiedenis en Schrift ook voor onzen tijd het woord, dat noodig 
is, is gesproken, al begrijpen wij deze verwijzingen dan ook anders 
dan Groen deed. 

Laten wij zien, wat zij beteekenen. Wi j beginnen daarbij met 
het: ,,Daar is geschied". Niet omdat het öf voor Groen öf voor 
ons van meerdere waarde zou zijn dan ,,er staat geschreven." 
Het tegendeel is waar: de nevenschikking van beide woorden is 
altijd een onderschikking van het laatste aan het eerste. Maa r 
het „is geschied" is ook onder Christenen betwist; bij het ,,is 
geschreven" kan aard en inhoud van ons gebonden zijn ook in 
vragen van staatkunde twijfelachtig blijven, dàt wij aan den Bijbel 
gebonden zijn, betwijfelt geen Christen. Het komt er daarom thans 
in de eerste plaats op aan onze houding tegenover de geschiedenis 
te bepalen. Over het ,,is geschreven" zullen we dan enkele daarbij 
aansluitende opmerkingen maken. Juist omdat het fundamenteel is, 
zijn dit niet meer dan richtingsaanwijzingen, zij eischen uitwerking 
in breeder verband, dan wij in het kader van dit opstel kunnen 
geven. 

I. 

Vragen wij, wat de waarde der geschiedenis uit Christelijk oog-
punt is, dan zien we bij Groen — en bij vele anderen — altijd 
twee dingen naast en door elkaar. Het is in de eerste plaats de 
erkenning van de Voorzienigheid, van het God's bestuur in den 
loop der dingen in het algemeen, de noodzakelijkheid dezen als 
God's wil te aanvaarden — het is daarnaast de aanwijzing van 
bepaalde gebeurtenissen als bijzonder ingrijpen Gods, het zoeken 
van G o d s leiding in verband met 's menschen houding tegenover 
de Openbaring. Het is eenerzijds de onderwerping aan de ondoor-
grondelijke verborgen leiding Gods, anderzijds het tóch pogen die 
leiding te verstaan, en krachtens het zoo gewonnen inzicht te 
scheiden tusschen wat wèl en wat niet overeenkomstig zijn wil 
door den rnensch is verricht. 

Men ziet dat duidelijk bij Stahl: de geheele wereldgeschiedenis 
een kunstwerk Gods waarin wat wij als causaal verband zien niet 
anders is dan zijn handelen — maar anderzijds in die geschiedenis 
de groote tegenstelling tusschen God's wil en der menschen wil, 
die nu eens zich buigt, dan weer in verzet is en tot opstand komt. 
A. C. Leendertz heeft in zijn proefschrift1) duidelijk aangetoond, 
hoe beide opvattingen dooreen liggen in Stahl's legitimiteitsleer. 
De vorst heeft macht omdat hij vorst is — onafhankelijk van de 

') De grond van het overheidsgezag in de anti-revolutionnaire Staatsleer (1911). 
Wa'arom nam deze schrijver nimmer na dien het woord in staatsrechtsvragen ? 
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wijze waarop hij tot macht is gekomen of de manier, waarop hij 
haar uitoefent. En de vorst heeft macht, omdat hij in het bijzonder 
tot dit ambt is verkozen. In denzelfden gedachtengang leeft Groen. 
Ik herinner aan de uitspraak: „Het is den kortzichtigen sterveling 
niet vergund in ijdelen waan de raadsbesluiten Gods vooruit te 
loopen en den sluier op te heffen, dien Hij over de geheimenissen 
van het wereldbestuur gelegd heeft; maar het is den geloovigen 
en ootmoedigen Christen evenmin vergund het oog te sluiten voor 
de lichtstralen, waarin bij de wonderen der Historie de glans Zijner 
volmaaktheid schi t ter t"1 ) . Bij Groen leidt deze blik op de ge-
schiedenis vooral tot een inzicht in onze, vaderlandsche historie: 
de band tusschen Nederland en Oranje is een band door God ge-
knoopt; het Nederlandsche volk is een protestant, gereformeerd 
volk; het Nederlandsche volk heeft als zoodanig een bijzondere 
roeping in de geschiedenis. Ik weet geen scherper uitdrukking van 
deze voorstelling dan dit woord van Groen uit zijn Fransche rede 
van 1867 voor de Alliance évangélique over La nationalité reli-
gieuse: „Notre nationalité historique est religieuse dans toute la 
force du terme, elle est, simplement et uniquement, le résultat de 
la foi. Notre Etat n'a pas d'autre raison d'être que la religion. 
Il est né de la Réforme. C'est une création de l'Evangile dans sa 
lutte contre un culte idolâtre". 2) 

Blijft Nederland trouw aan deze roeping, dan bloeit het; ver-
zaakt het haar, dan komt verval én neergang. De geschiedenis 
van de 17e en de 18e eeuw dienen Groen tot bewijs van deze 
stelling. 3) 

Trachten wij door critische beschouwing dezer gedachte ons 
eigen standpunt te bepalen, dan moet een enkele opmerking voor-
afgaan. Deze geheele gedachtenreeks is niet reformatorisch. Bij 
de Hervormers vinden wij haar niet, zij kan niet aanknoopen aan 
Luther en evenmin aan Calvijn. 

Stahl zegt dit zelf . ' ) Hij ziet in de Middeleeuwen een theo-
cratisch staatsstelsel, de Hervormers hebben dit verstoord; een 
historisch continue staatsontwikkeling zien zij niet. Het voort-
schrijden van het zedelijk bewustzijn in de wereldgeschiedenis en 
de staatsvorming wordt door Calvijn geoordeeld maar geldt niet 
mede als fundament van de regels, waarnaar geoordeeld w o r d t 5 ) . 
De theocratie wil Stahl niet herstellen, haar afwijzing door de 
Hervorming en de latere schrijvers (De Groot) steunt hij, maar 
uit de Middeleeuwsche voorstellingen wil hij in zijn legitimiteitsleer 

' ) Maurice et Barnevelt blz. CXXX. 
-) Blz. 6. 
:l) Maurice et Barnevelt blz. CXXX (citaat uit Handboek der Geschiedenis). 
4) Gescbich e der Rcchtsphilosophk blz. 76 vlg. 
•') t. a. p. blz. 79. 
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de gedachten weer opnemen, die hem waardevol schijnen, met dit 
materiaal een staatsleer bouwen, die de Hervorming nog niet tot 
stand bracht. 

Als wij op dezen oorsprong letten rijst-de vraag: is de leer van 
Stahl en Groen in wezen Roomsch? En er is nog een aanleiding, 
die vraag te stellen. Het is bekend dat Groen vóór hij Stahl kende 
sterk onder den invloed stond van Von Haller, ook dat deze op 
lateren leeftijd van het Protestantsch tot het Roomsch-Katholieke 
geloof is overgegaan en zelf heeft getuigd, dat zijn geschriften 
al van vóór dien overgang in wezen op de Roomsch-Katholieke 
leer steunen. 

Als ik deze vraag stel, bedoel ik niet anders dan of er typisch 
Roomsch-Katholieke elementen in de leer zijn aan te wijzen. Het 
spreekt van zelf, dat zij niet eenvoudig de Roomsche leer aan-
gaande de verhouding van Staat en geschiedenis is. En die ele-
menten zijn er zeker. De legitimiteitsleer, de gedachte van de histo-
risch van God geroepen Overheid, is stellig Roomsch van oor-
sprong, zij is niet anders dan een transponeeren van de leer van 
de apostolische successie in het wereldsche, een transponeeren, dat 
die leer — daargelaten wat haar kerkelijke beteekenis zijn mag 
— niet verdraagt. Iedere andere legitimiteit dan deze toont de 
breuk, zij begint ergens illegitiem. Iedere regeerder en iedere 
regeeringsvorm heeft historisch zijn oorsprong in onwettig gedrag. 
De legitimiteit past stellig niet in een Calvinistische staatsleer. 
Maar daarmee is over de beschouwingen van Stahl en Groen en 
haar plaats tegenover de Roomsch-Katholieke voorstellingen nog 
weinig gezegd. 

Gaan we hierop nog even in, dan zien we, dat verscheidene 
gedachtengangen hier door elkaar gestrengeld liggen. De Roomsch-
Katholieke staatsleer is altijd in de buurt van het rationalistisch 
natuurrecht, van de leer, dat er zekere algemeene regelen zijn die 
men eenvoudig slechts heeft toe te passen om een rechtvaardige 
orde te bereiken, regelen van allen tijd en alle plaats. Ik zeg: in 
de buurt, omdat gelijkstelling onjuist zou zijn en preciese aan-
wijzing der verhouding hier niet op haar plaats is. Voor deze 
voorstelling heeft de geschiedenis geen wezenlijke waarde, zij 
brengt niets uit zich zelve, geeft slechts materiaal, dat geordend 
en geoordeeld wordt. De geschiedbeschouwing, waarvan Stahl en 
Groen zich aanhangers verklaren doet anders. De eigen waarde van 
de geschiedenis is de vondst der historische school, haar bijdrage 
tot de wetenschapsleer, die de geschiedbeschouwing tot heden niet 
meer heeft laten glippen en die door de school telkens weer voorop 
wordt gesteld. Groen's standpunt hiertegenover is eigenaardig. V a n 
aanleg is hij historicus, tot de geschiedenis gaat zijn liefde uit, hij 
blijft voor haar werken naast zijn arbeid in het staatkundige, hij 
voelt en noemt zich een leerling van Savigny en de zijnen — maar 
toch houdt zijn leer waarschijnlijk krachtens den sterk intellectu-
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eelen inslag van zijn geestesleven *)' met het rationalistische en 200 
met het Roomsche denken zekeren samenhang. Dit toont zich voor-
al hierin, dat de geschiedenis voor Groen vóór alles verwezen-
lijking van begrippen is, het gebeuren „vrucht" van de ideeën. 

Zóo kunnen wij de geschiedenis niet zien. Het gebeuren zelf, 
niet het gebeuren als vrucht van ideeën ~~ daarvoor worden wij 
geplaatst. In dat gebeuren ziet de Christen — in zooverre stem-
men wij met Groen overeen — God's leiding. Het is zijn wil, die 
ons tegemoet treedt, zijn — we herhalen Stahl's woord — voor 
ons ondoorgrondelijke wil. Dat gebeuren omvat de ideeën en hare 
vruchten, menschelijke voorstellingen en wilsbepalingen, ook hun 
aan de natuur gebonden leven, ook hun hartstochten, ook de maat-
schappelijke machten, die dit alles in het leven riepen. Ook wij 
moeten aan dat gebeuren beteekenis toekennen voor ons maat-
schappelijk en staatkundig leven, het geeft ook ons een richtsnoer 
voor ons handelen, juist omdat het krachtens God's wil zoo ge-
beurd is, omdat God's wil het tegenover ons plaatst. Laten we de 
tweede zijde der geschiedenis-beschouwing van Stahl en Groen, 
die we op blz. 109 aanwezen, voorloopig ter zijde, bepalen we ons 
dus tot de beteekenis van dat gebeuren, geheel in het algemeen, 
voor onze verhouding tot den staat, dan zien we die tweeledig. 

Het is vooreerst dat, wat men veelal den eisch der concrete 
situatie noemt, den eisch van het nu en hier. W a t behoort te ge-
schieden na al wat er gebeurd is en in verband met wat nog om 
ons gebeurt. Elke situatie heeft eigen eischen; die moeten we trach-
ten te verstaan. Geschiedenis leert relativeeren. Ons oordeel over 
maatschappelijke onderwerpen, over recht en staat, is nooit anders 
dan een oordeel van het oogenblik. Dat wil niet zeggen, dat wij niet 
steunen op een boven die relativiteiten liggenden grondslag, zelfs 
niet, dat wij niet van uit dien grondslag zekere beginselen van 
rechtsordening zouden kunnen aanwijzen. Maar met die beginselen 
alleen is niet gezegd, wat recht behoort te zijn. De feiten zijn iets 
anders dan de stof, die krachtens regels geoordeeld wordt, zij 
bepalen mede het oordeel. Nimmer kan voor de historisch gegeven 
samenleving een ,,stelsel'' worden opgezet, waarin zij zich te voegen 
heeft, de historie spot met elk stelsel. Het is altijd weer de vraag 
wat God thans in de bestaande verhoudingen van ons verlangt. Ik 
vind het gevaarlijk om op mijn beurt voor dezen gedachtengang 
bij de Hervormers steun te gaan zoeken. Denkbeelden als wij thans 
voordragen waren hun zeker vreemd. Wi j hebben zoo veel aan hen 
te danken, dat het geen wonder is dat wij in zaken van recht en 
staat soms onbevredigd thuis komen, als we leering bij hen zoeken. 
W a t niet wegneemt, dat het laatste stuk van Calvijn's Institutie 
in gedrongen samenvatting gedachten voor ons zet van zulke be-
teekenis, dat zij nog lang niet zijn verwerkt. Daar vinden we ook 

) Vgl. daarvoor de dissertatie van I:. I. Tokkema over Groen (1911). 
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iets van wat ik nu bedoel, als Calvijn de vraag van den goeden 
staatsvorm, de monarchie of de republiek, er één noemt, die niet 
met een algemeene uitspraak, slechts door een oordeel naar om-
standigheden kan worden beantwoord. 

Wij moeten midden in het heden staan. Repristinatie is altijd 
uit den booze, is het eigenmachtig terug willen zetten van den 
tijd. Wij staan elders, dan de menschen in de 19e eeuw in Neder-
land stonden. Groen's tijd was de tijd van een heel langzaam 
weer opkomende welvaart, van een beginnende industrie, van een 
den intellectueelen nog zoo goed als geheel onbewuste verprole-
tariseering der massa, van een opkomende natuurwetenschap, een 
nieuwe maar nog jonge techniek, een zich breed makend liberalisme. 
Wij leven na de arbeidersbeweging en de sociaal-democratie van 
het eind der 19e eeuw en het begin der 20e, vooral na den wereld-
oorlog, midden in den strijd tusschen fascisme en communisme, in 
een economische crisis als de geschiedenis der laatste eeuwen niet 
aanwijst. De techniek is tot een volmaking gekomen, die zelfs de 
19e eeuw fabelachtig zou hebben geschenen. Het is een andere 
philosophic een andere levenshouding, die de wereld aanneemt, 
waartegenover wij ons gesteld zien. Voor den verlichten hoogmoed 
tegenover den godsdienst is de vijandschap, de haat gekomen. Het 
liberalisme is juist door zijn innerlijke kracht nog steeds een ge-
vaar in ons zelf en nog altijd ook een geduchte tegenstander — 
het is niet meer de vijand. In bolsjewisme en fascisme zitten andere 
en onredelijker demonen. Wij mogen nog zoo veel verwerpen in 
dit nieuwe als wij willen — en het zal wel héél veel moeten zijn — 
wij zijn er toch midden in geplaatst, kunnen niet doen, alsof het 
niet bestond, ons leven heeft er deel aan. En dit alles weten wij, 
dat God op onzen weg heeft gebracht. Het is Christelijke over-
tuiging, dat Hij het gebeuren zoo heeft geleid. God in de ge-
schiedenis is vooreerst God in het heden. 1 ) 

Het cordeelen naar den eisch van het oogenblik behoedt ons 
voor verstarring, voor het conservatisme van het behoud om het 
behoud; wat gisteren goed was kan heden verwerpelijk zijn. Voor 
ons handelen als voor ons denken geldt dat er niet is één rechte lijn, 
dat het consequent zijn alleen niet beslist. Opportunisme is dit 
niet, niet een meegaan met den waan van den dag of een laveeren, 
nu rechts dan links — daarvoor moet het fundament waaruit wij 
oordeelen ons behoeden. W e l een grondig kennen van de feiten, 
een openstaan voor wat zij iederen dag weer brengen, een bereid-
willigheid ook lief geworden instellingen en gedachten te offeren, 
als het noodzaak is, of Christelijk uitgedrukt: als God het eischt. 

Als God het eischt. Licht mogen we dit niet aannemen. Hierbij 
komen wij aan de andere zijde der geschiedenis, de tweede be-

') Vgl, Barib, Die theologische Vorauttetzung kirchlicher Gesialtun^ (1935) 
blz. 10,11. 
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teekenis die zij heeft. Het is die van de continuïteit, de orde zonder 
welke het samenleven chaos wordt. 

Het leven der menschen is alleen mogelijk binnen zekere orde. 
Er moeten regelen zijn, — en in iederen vorm van samenleving zijn 
er regelen aan te wijzen, — waarnaar zij zich tegenover elkander 
gedragen, die hunne onderlinge verhouding en hun verhouding 
tegenover de natuur buiten hen vast leggen. Er moet een zekere 
regelmaat zijn, een bepaalde voorspelbaarheid van gedrag. In die 
regelen drukt de mensch uit wat hij meent, dat behoort te ge-
beuren, het zijn normen, die hem richten in dubbelen zin: zij wijzen 
aan, hoe hij te handelen heeft, zij veroordeelen, indien hij zich niet 
onderwerpt. Met andere woorden: iedere samenleving vraagt om 
recht en is niet zonder recht. Recht onderstelt gezag — de regel 
is slechts rechtsregel, indien hij gehandhaafd wordt, geen verwerke-
lijking van recht zonder gezag, dat beslist wat recht is, dat die 
beslissingen doorzet tegen onwilligen. Recht onderstelt ook regelen 
over zich zelf, over de wijze waarop het wordt toegepast en ge-
wijzigd. Het is voortdurend in verandering, nu eens heel lang-
zaam voortschrijdend dan in sterke beweging, doch in die ver-
andering blijft het altijd gebonden aan wat het was. Voor het 
recht is het historisch gewordene, de traditie een waarde, die het 
niet kan nissen èn het kan zich naar zijn aard alleen langs den 
rechtsweg zelf verder ontwikkelen. 

Het recht is dus aan de historie gebonden. Iedere bestaande 
toestand in staat en maatschappij heeft op een gedachten of ge-
wenschten vóór, dat hij recht is. Verbreking van dien rechtsband, 
al zou het zijn om een naar innige overtuiging betere verhouding 
te grondvesten, is onrecht, is reeds daarom te veroordeelen. Hier 
hebben wij het punt waar het recht ónze vraag raakt. 

Een der woorden, die Groen voor zijn richting gebruikt, is anti-
revolutionnair. Het woord heeft meerdere beteekenissen: het is de 
verwerping van den geest, die meent, dat de grondslag van recht 
en staat in den wil der menschen ligt, dat de mensch krachtens zijn 
rede er den goeden vorm voor kan vinden. Het is meer in het bij-
zonder de afwijzing van de Fransche revolutie van 1789, waarin 
Groen de belichaming van deze door hem verworpen instelling 
van den mensch tegenover het hem gegevene zag. Het is ook de 
uitsluiting van ieder tegen het bestaand historisch gegroeid gezag 
grijpen naar de macht, van opstand en geweld als middelen ter 
verbetering van maatschappelijke toestanden. De verschillende be-
teekenissen hangen samen. Als 's menschen wil autonoom is, hij 
zelf naar redelijk inzicht de goede ordening der samenleving kan 
vinden, is de vraag van opstand en geweld er slechts een van de 
doelmatigheid van een bepaald middel. Een ieder zal wel de be-
zwaren daarvan, het gevaarlijke en harde toegeven, dit zoo mogelijk 
vermijden, maar in beginsel is het dan geen kwaad. Voor de anti-

8 
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révolutionnaire opvatting is dit anders: de revolutie in dezen zin 
is altijd uit den booze, omdat zij het recht en het op het recht 
steunend gezag aantast. 

Ik meen, dat in dezen zin ieder Christen anti-revolutionnair 
moet zijn, wat natuurlijk niet wil zeggen, dat hij zich tot de partij 
moet rekenen, die men met dit woord aanduidt of dat hij zelfs maar 
het beginselprogram dier partij zou moeten onderschrijven. Ik 
neem het woord nu alleen in den zin, dien ik aangaf. En dan is 
het naar mijn meening één van Groen's verdiensten, dat hij deze 
gedachte met de vastheid van zijn diepe overtuiging heeft gehand-
haafd. Wij mogen het wel weer bedenken in dezen tijd, nu het 
gebruik van geweld om aan de macht te komen haast als van zelf 
sprekend wordt beschouwd, nu fascisme en bolsjewisme, ook hier-
in één van geest, om beurten hun afgrijselijk spel er mee spelen. 
W i e daarvan meer wil weten leze eens de Réflexions sur la violence 
van Sorel. die wel als type van den revolutionnair, tegen wien het 
..anti" van onze opvatting zich richt, kan worden beschouwd, die 
aan Lenin door geestverwantschap verbonden ook de leermeester 
van Mussolini in dezen is geweest.1) 

De anti-revolutionnair meent, dat tegen ieder revolutionnair ver-
zet het woord van Romeinen XIII staat, dat de erkenning van God's 
leiding in het historisch gebeuren élke revolutie veroordeelt. Maar 
is dat niet het aanvaarden van het fait accompli, de schromelijkste 
verwarring van feit en norm, waartegen Leendertz in zoo klare 
beschouwingen reeds in verzet is gekomen, die zoo velen reeds 
heeft geërgerd? W o r d t het dan niet waar, dat een poging tot 
revolutie misdaad is. een geslaagde revolutie daarentegen tot ver-
heerlijking leidt? Moet bovendien niet worden erkend, dat uit zoo 
menige revolutie ook goede dingen zijn voortgekomen? Moeten wij 
— om van de gebeurtenissen die nog te dicht bij ons liggen te 
zwijgen — dat zelfs niet van de Fransche revolutie toegeven? En 
als wij daartoe niet bereid zijn, doen we het dan toch niet voor 
Engeland's „glorious revolution" en voor onzen eigen opstand 
tegen Spanje? Gij ziet het, de tegenwerpingen stapelen zich op. 

En toch — wij moeten de uitspraak, dat iedere revolutie kwaad 
is, handhaven. W i e meent, dat hier verwarring plaats heeft van 
feit en norm, gaat van de stelling uit, dat deze beide scherp zijn te 
scheiden. Wij ontkennen dat: de norm, waarnaar wij oordeelen, 
moet op de feiten zooals zij gegeven zijn gericht zijn. Bij de keus 
van de norm die wij aanleggen zijn wij van de feiten afhankelijk 
— gelijk wij omgekeerd de feiten die wij oordeelen van uit onze 
normstelling samenvoegen. In de „gegeven" feiten kiest de be-
oordeelaar wat hij wèl, wat niet ter zake vindt — bij het zoeken 

') Vgl. Anema, Grondslag en karakter van de Italiaanscb-fascistische s:aatsleer 
(1934) blz. 28. 
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van de norm die hij wil toepassen gaat hij van de hem gegeven 
feiten uit. Doch deze beschouwing — hoezeer naar onze opvatting 
voor de ontleding van ieder zedelijk en rechtsoordeel essentieel — 
is wellicht te dialectisch voor den lezer. Er is nog iets anders, als het 
speciaal om de rechtsvraag gaat, dat zich tegen het beroep op de 
noodzakelijkheid norm en feit te scheiden kan worden aangevoerd. 
W i e dat doet, meent het gezag, dat recht handhaaft, buiten het 
recht te moeten stellen, de vraag te kunnen scheiden of iets recht 
is van de vraag wie dat uitmaakt en wie het ten slotte doorzet. 
Zulk een scheiding is een abstractie, voor een betoog soms nood-
zakelijk, maar die het werkelijke recht een zijner essentieele ele-
menten ontneemt. W i e een veroordeelde uit de gevangenis bevrijdt, 
tast niet alleen het gezag van den rechter aan, maar ook het recht. 
W e r p t hij tegen, dat de rechter ten onrechte, niet krachtens het 
recht, veroordeelde, dan luidt het antwoord dat het recht is, dat 
de rechter, niet hij dit uitmaakt. W i e de ongrondwettigheid eener 
wettelijke regeling beweert stuit naar Nederlandsch staatsrecht af 
op den regel, dat de wetgever zelf dit beoordeelt, tast, als hij op 
grond dier ongrondwettigheid gehoorzaamheid weigert, weder niet 
alleen het gezag van de wetgevende organen maar ook het recht 
zelf aan. W i e recht wil, moét gezag aanvaarden. Dit gezag kan 
hij logisch niet geheel verantwoorden, het is hem ten slotte niet 
anders dan in de historie gegeven. 

Inderdaad, het fait accompli moét worden aanvaard. Ook de 
revolutionnair gevestigde orde wordt rechtsorde. W a t vasten vorm 
gekregen heeft, heeft reeds daarom voor op de vormloosheid. Voor 
den Christen is dit, hoezeer hij tegen den usurpator innerlijk in 
verzet moge komen, niet alleen mogelijk, maar noodzakelijk, om-
dat ook deze orde, op onrecht gebouwd, ook deze wellicht hoogst 
onrechtvaardige overheid ons door God is opgelegd. Een aanvaar-
ding, waarbij de vraag op de lippen komt, of zij niet als geesel is 
bedoeld. W i e met geweld in Rusland het bolsjewisme of in Duitsch-
land Hitler zou pogen te verjagen, pleegt revolutie. Het is nu een-
maal iedere rationalistische rechtsleer ten spijt wél waar, dat uit 
onrecht recht kan worden. Recht heeft altijd zijn beide zijden: 
het redelijke en het daardoor gelegd verband met de beginselen 
waarnaar wij goed en kwaad scheiden en het onredelijke, positieve 
dat het historisch gebeuren ons voorzet. De tegenstelling tusschen 
het oordeel over de geslaagde en de mislukte revolutie, die men 
ons voorhoudt is absurd, zoolang wij een zedelijk oordeel trachten 
te geven over degenen die haar uitlokten, zij verhindert niet ons 
te buigen voor de feiten, die uit de geslaagde revolutie voort-
vloeiden. 

Eindelijk het beroep op de rechtvaardiging van de revolutie door 
het beroep op het gedrag der machthebbers — maakt dit niet 
mogelijk tusschen geoorloofde en ongeoorloofde revolutie te schei-
den? Komen wij zoo niet toch tot een scheiding en leeren de his-
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torische voorbeelden, die men ons tegenwerpt, niet oôk, dat revo-
lutie geoorloofd kàn zijn? 

Ik geef het toe. Zeg niet dat ik daarmee al wat hier boven staat 
terugneem. Dit zou slechts waar zijn, indien de concrete beslissing 
mèt den regel gegeven zou zijn, indien de regel „alle revolutie is 
kwaad" absolute maatstaf zou zijn. Doch absoluut is geen rechts-
regel. Het kan zijn, dat wij voor de keus tusschen twee kwaden 
worden gesteld, en ik meen dit niet in den zin van twee rampen 
of twee uiteraard minder gewenschte dingen, maar heel letter-
lijk twee kwaden, dat wij verplicht zijn het kwaad te doen om 
erger te voorkomen. Het is er precies mee als met den oorlog. 
Iedere oorlog, of sterker nog ook iedere afweer van revolutie door 
geweld komt in botsing met het ,.Gij zult niet dooden"; om van 
de Bergrede te zwijgen. W i e dit niet gevoelt, staat aan dat dooden 
mede schuldig. En toch kan oorlog verplicht worden, kan geweld-
dadige onderdrukking van opstand met machinegeweren geboden 
zijn. Zoo kàn ook revolutie geboden zijn. Zij liggen — zoo ge-
zien in één lijn. Doch alleen en uitsluitend, indien hij die er toe 
oproept of er aan deelneemt weet, dat het gebod om God meer 
te gehoorzamen dan de menschen hem geen uitweg laat. Het gaat 
dus niet om een afwegen van voor en tegen, waarin 's menschen 
redelijk of intuitief oordeelen de beslissing zou brengen. Die af-
weging is noodzakelijk, maar niet anders dan voorbereiding. Wij 
mogen alleen indien wij geroepen zijn; als wij het niet revolutie-
maken als zonde, als grovere zonde zien. Zóo kan de toestand 
worden. Het kàn zijn, dat een lijdelijk toezien ons niet meer moge-
lijk is. Bedenk, dat ook lijdelijk verzet als het massaal wordt revo-
lutie kan worden. En dat lijdelijk verzet geboden kan zijn, dat het 
plicht kan zijn, gehoorzaamheid te weigeren, als de Overheid een 
doen van ons verlangt, zal wel niemand tegenspreken. Denk aan 
de weigering van de eerste Christenen om den Keizer goddelijke 
eer te bewijzen. Voor eenige jaren hadden wij ons moeilijk kunnen 
voorstellen dat het voorbeeld actualiteit zou krijgen, nu bekomt 
het deze in landen van dictatuur. En nu is er, zeker, verschil tus-
schen het lijdelijk verzet, de weigering iets te doen wat bevolen 
wordt en de actieve houding, die zich tegen de Overheid stelt, tot 
geweld grijpt desnoods. Ook hier mag niet met de consequentie, 
als het éen, dan ook het ander worden gewerkt. Maar wel kan 
worden gezegd, dat ook dit uiterste geboden kan zijn, dat een 
levenshouding, die niet zelf uitrekent, maar zich aan God's leiding 
onderwerpt ook, evenals het grijpen naar het zwaard, het verzet 
tegen de macht kan gebieden. Maar nooit kan dit zijn rechtvaardi-
ging vinden in het onrecht van het gezag alleen. W i e er toe over-
gaat, moet weten, dat iedere andere uitweg is afgesneden, dat de 
uiterste nood dwingt, nog eens: hij moet zich geroepen gevoelen. 
Laat men niet lichtzinnig met zulk een woord omspringen: de 
fitteratuur der 16e eeuw, die waarlijk wel met het probleem ook 
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in de practijk had te worstelen, toont ons met hoe 'n behoedzaam-
heid en bezorgdheid werd gezocht naar nadere bepaling van deze 
mogelijkheid en haar grenzen. Bekend is Calvijn's beperking der 
bevoegdheid van verzet tot den lageren magistraat, zijn toepassing 
daarvan op de Fransche standen tegenover den Koning. Voor 
andere tijden zal de omschrijving een andere moeten zijn, zij blijft 
van relatieve waarde. Beslissend is de keus, de daad zelf. Zóó 
zwaar is de verantwoordelijkheid van hem, die naar de macht 
grijpt tegen het bestaande gezag, dat wie er over schrijft iets 
daarvan op zich voelt neerkomen. Daarom nog eens: overtuiging 
van eigen goed recht kan de basis voor een verzet niet vormen, 
het kan slechts het inzicht zijn dat zijn schoonste verwoording 
vond in het Wilhelmus: „Dan dat ik God den Heere — der 
Hoogsten Majesteit — Heb moeten obedieeren — in der Gerechtig-
heid". 

Zoo zien we de beide zijden van de beteekenis der geschiedenis 
elkaar bepalen. Het heden is het historisch bepaalde, aan de his-
torisch gegeven ordening van recht en staat gebonden heden — 
omgekeerd de gebondenheid aan het verleden vindt in het heden 
haar grens. Het een relativeert het ander. W i e dit relativisme 
noemt, vergeet, dat de betrekkelijkheid der wereldsche dingen 
ónder het eenige niet-relatieve: God en Zijn openbaring staat. 
Met Groen hebben wij de bestaande ordening te eeren, tegen 
Groen 1 ) te erkennen dat het anti-revolutionnaire niet absoluut 
mag zijn. W o r d t het dat, dan wordt een regel, die, zeker, ons 
gesteld is, maar waarvan wij ook moeten zeggen: wij menschen 
zelven hebben hem gevonden en geformuleerd, tot een absoluten, 
dan krijgt hij een heiligheid, die hem niet toekomt. Dat houd ik 
voor bijgeloof. Omdat ik niet geloof, dat God zich in regels of 
beginselen heeft geopenbaard, omdat ik dus meen, dat zoodra we 
tot zulk een absoluut onderwerpen aan een regel komen, wij iets 
plaatsen tusschen God en ons, ons niet meer direct aan Hem 
onderwerpen. 

Wij kunnen dit alles ook zoo zeggen: ,,Daar is geschied" is 
voor ons de onderwerping aan God's leiding. Die leiding dwingt 
ons het bestaande te aanvaarden als krachtens zijn wil bestaande. 
Zij dwingt ons ook in het recht van het oogenblik het recht te 
zien. Zoo zien wij met Stahl in de revolutiezucht het opstandige 
in den mensch tegen God, het eigenmachtige. En wij weten dat 
Hij ons recht en orde gegeven heeft om een samenleven van 
menschen mogelijk te maken. Wij zien deze leiding, omdat we 
het gebeuren kennen en zijn oorsprongen en samenhangen mogen 
naspeuren. Doch tegelijk weten wij ook, dat dit zien wel zeer ge-

1 ) Althans tegen zijn gedachtengang in het algemeen. Het is hier niet de plaats 
te onderzoeken, of ook hem niet de aanvaarding van den opstand tegen Spanje tol 
afwijking daarvan gedwongen heeft. 
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brekkig blijft, — om Groen's woord te gebruiken — dat God „een 
sluier over de gebeurtenissen van het wereldbestuur heeft gelegd", 
„wij op zijn raadsbesluiten niet mogen vooruitloopen", wij altijd 
weer te vragen hebben, wat Hij nu van ons verlangt. Zoo wordt 
iedere behoudzucht zelfgenoegzaamheid. Wi j moeten steeds op-
nieuw beginnen. 

II. 

O p blz. 109 onderscheidden we de erkenning van God's leiding 
in het historisch gebeuren in het algemeen en onze aanwijzing van 
bepaalde gebeurtenissen als bijzondere leiding Gods, waarin wij 
zijn bedoeling met een bepaald volk, zijn daarin zich uitende eischen 
aan dat volk kunnen onderkennen. Bij Groen treedt dit laatste 
op den voorgrond. Daar moeten wij thans onze aandacht aan 
wijden. 

Om Groen — en dus onze eigen positie — te kunnen begrijpen 
moeten wij letten op de bestrijding die hij ondervond, op zijn tegen-
standers. Men begrijpt een historische figuur nooit zonder haar 
tegenstellingen. Nu is het merkwaardig, dat de meest principieele 
bestrijding van Groen niet is van de hand van een wijsgeer of 
staatsrechtleeraar, maar van een historicus, Robert F ru in . 1 ) Het 
bewijst, dat het meer een geschiedenisphilosophie dan een staat-
kundig stelsel was, dat hij voordroeg. 

Fruin's bestrijding — ook dat treft ons — richt zich geenszins 
tegen „het is geschied". Ook hij zocht in de geschiedenis een 
richtsnoer voor het handelen van eigen tijd, ook hij trekt lijnen 
in de geschiedenis, waarin hij een ontwikkeling van de mensch-
heid naar zijn idealen ziet. Hoe hij dat precies verantwoordt, blijkt 
niet. Zeker is dat hij van een religieus begrijpen niet weten wil — 
en heel vast is hij overtuigd, dat het „er staat geschreven" in ge-
schiedenis en staatkunde geen invloed mag hebben. Het is de 
Christelijke geschiedenisbeschouwing die hij verwerpt, hij stelt er 
de „wetenschappelijke" tegenover. Die wetenschappelijke is de 
objectieve, die ons zeggen zal, hoe het in waarheid in het verleden 
geweest is. Fruin weet wel, dat die objectiviteit nooit geheel wordt 
bereikt, maar zij kan dicht worden benaderd. Er blijft altijd eenig 
te kort schieten van den historicus, maar hij kan toch pogen dicht 
bij de in zich zelf vaststaande waarheid te komen. Fruin is zich 
bewust, dat „de wijze waarop ieder geslacht de geschiedenis van 
het voorgeslacht behandelt zijn eigen streven, zijn eigen gelooven 
kenmerkt" 2 ) , niet, dat dit insluit, dat er niet i's één objectieve, 

1 ) De anti-revolutionnaire staatsleer van Groen van Prinsterer ontvouwd en 
beoordeeld (1853) in de Verspreide Geschriften (1905) deel X. 

2) De onpartijdigheid van den geschiedschrijver (1860). Verspreide Geschriften 
IX, 282. 
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vaststaande door den historicus alleen te constateeren wetenschap-
pelijke waarheid; dat het ideaal niet is, te weten, hoe het nu precies 
is gebeurd. Fruin ziet oôk niet, dat de beperking, die in den aan-
gehaalden zin ligt, precies evenzeer voor hem en zijn geestver-
wanten als voor Groen en de zijnen geldt. Tegelijk schrijft hij: 
, ,Wee den geschiedschrijver, die eigen kerkgeloof voor het zuiver 
geloof houdt" 1 ) — alsof een Christen iets anders zou kunnen, 
alsof het agnosticisme, dat uit deze woorden spreekt, niet ook zich 
zelf voor waarheid houdt, niet den kijk bepaalt op het verleden. 
Voor Fruin is geloof een gemoedszaak, die zooveel mogelijk moet 
worden gescheiden van de intellectueele werkzaamheid van den 
man van wetenschap. Hij ziet niet, dat reeds in die scheiding een 
niet meer alleen wetenschappelijk te verantwoorden overtuiging 
steekt. Als geschiedenis niet is zonder den menschelijken geest, 
die geschiedenis vorscht en boekstaaft, dan is de gebondenheid 
van het object aan den werker waar voor iederen historicus. Het 
is een illusie, dat alleen de liberale geschiedschrijver zich daaraan 
zou kunnen onttrekken, dat alleen zijn arbeid ,.objectief" „weten-
schappelijk" zou zijn. Het is de altijd terugkeerende fout van iedere 
neutraliteit, die niet begrijpt dat ook neutraliteit een keuze, een 
standpunt is — ten slotte van ieder relativisme, dat eigen relativi-
teit niet ziet. 

Nieuwere geschiedenisphilosophie is sterker dan Fruin door-
drongen van de waarheid, dat geschiedenis iets anders is dan het 
onderzoek, hoe het precies is geweest, *) dat het zooveel mogelijk 
vaststellen van de feiten, die in de beschouwing worden verwerkt, 
slechts voorbereidende arbeid is en dat zelfs dit niet zonder voor-
oordeel, immers met een bepaalde psychologische instelling omtrent 
de waarachtigheid van getuigenissen en de betrouwbaarheid van ge-
gevens, geschiedt. In de geschiedenis is het eigenlijke werk het 
zoeken van den zin van het gebeuren. Dien zin zoeken wij in de 
geschiedenis, maar uit bepaalde vooronderstellingen, wij kunnen 
niet anders. Iedere geschiedbeschouwing grijpt terug op iets, dat 
buiten haar zelf ligt. Als iedere wetenschap heeft de geschiedenis 
haar „eschaton" zooals Van der Leeuw: l) het noemt. Die zin is 
inderdaad anders voor den Christen dan voor den agnosticus. 
Fruin was het woord lief van Spinoza: „niet bewonderen, niet 
beschimpen, maar begrijpen". Hij brengt het naar voren èn in zijn 
inaugurale oratie èn in zijn afscheidswoord, jaren later. Wi j ver-
zetten ons niet, als wij maar vrijheid houden dat „begrijpen" anders 
te verstaan dan Spinoza deed. Het woord wijst naar het probleem, 
lost het niet op. En dàt zag Fruin niet, zien nog velen niet, die 
meenen dat het met vaststelling van feiten en aanwijzing van 

i) t. a. p. IX, blz. 292. 
2) Vgl. Huizinga Over een definitie van het begrip geschiedenis (1929) blz. 6. 
8) Inleiding tot de theologie (1935) passim, speciaal blz. 68 vlg. 
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causaal verband synoniem is. Een geschiedschrijver wil toeschouwer 
zijn, maar een toeschouwer die niet meeleeft, niet den zin van het 
vertoonde spel poogt te verstaan, begrijpt er niet veel van. 

Het is voor ons niet zoo heel moeilijk de zwakke plek in Fruin's 
aanval op Groen aan te wijzen, de beteekenis van Groen's op-
vatting tegenover de liberale, nog veelal heerschende beschouwin-
gen te verdedigen, maar daarmede is over het punt, waarom het 
gaat, nog maar heel weinig gezegd. Het was voor Groen nood-
zakelijk ruimte te maken in het veld der wetenschap, maar dat 
geeft geen waarborg, dat in die ruimte zijn standpunt zich laat 
handhaven. Immers het sluit wel heel veel in. In de eerste plaats 
de overtuiging, dat de geschiedenis uit de Openbaring moet wor-
den gezien, dat Jezus Christus de zin is der geschiedenis. Dat 
beamen ook wij. Hier raken wij de kern van ons Christelijk ge-
loof, hier kunnen we niet anders dan getuigen. Het is onaantast-
baar, uit den aard der zaak niet voor discussie vatbaar. Groen's 
standpunt sluit echter ook in, dat bepaalde gebeurtenissen door 
óns als God's ingrijpen in de geschiedenis zijn aan te wijzen, dat 
wij in die geschiedenis scheiden wat overeenkomstig zijn wil, wat 
er tegen geschiedt. En dat wij daaruit een richtsnoer kunnen af-
leiden voor ons handelen in het staatkundig leven van het heden, 
waarvan wij ons in den strijd met anderen bedienen ter bereiking 
van bepaalde doeleinden. 

Kunnen en mogen we dit alles volhouden en hoe hebben wij 
het te verstaan? Om hierop een antwoord te geven leggen wij 
nogmaals Fruin's beschouwing naast die van Groen. Ook Fruin 
looft de Reformatie. Hij zegt: „Het protestantisme is in den 
nieuweren tijd geweest, wat in de eerste eeuwen het Christen-
dom was — het zout der aarde". Maar wat was voor hem de 
Hervorming? De draagster van het beginsel der vrijheid. ,,De vrij-
heid, die uitwendigen dwang verwerpt om door eigen geweten 
in het handelen bepaald te wezen". ,,Geen paus, geen onfeilbare 
kerk, geen traditie meer, maar eigen onderzoek en eigen over-
tuiging". In die vrijheid heeft het Staatsrecht gedeeld. ,,De Revo-
lutie in Frankrijk heeft geen andere vrijheid bedoeld dan de Her-
vorming voor andere natiën had bewerkt" . ]) Het is een beschou-
wing waartegen wij zoo krachtig mogelijk ons verzetten. W e t e n -
schappelijk achten wij haar ten eenenmale onjuist. W i e zoo de 
vrijheid voorop stelt heeft de . Hervorming niet begrepen, voor 
Luther en Calvijn lag de kern toch waarlijk wel ergens anders 
(Sola fide — Soli Deo gloria). Er vônd een verschuiving plaats 
in de verhouding gezag en vrijheid; voor de gewetensbeslissing 
van den enkeling werd opnieuw plaats opgeeischt, maar dit alles 
geschiedde in het bewustzijn van de onvoorwaardelijke gebonden-
heid aan het W o o r d Gods. Zulk een vrijheid is een andere dan die 

' ) t. a. p. blz. 160/1. 



ER STAAT GESCHREVEN, ER IS GESCHIED 121 

van Rousseau, een andere ook dan het ,,ni Dieu ni maître", waartoe 
de Fransche revolutie kwam. W e kunnen Fruin verwijten, dat 
hij nalaat zijn vrijheidsbegrip te omschrijven, dat hij zelf niet aan-
geeft, waarin het verschil ligt tusschen de vrijheid der Revolutie, 
die hij verheerlijkt, en de „vrijheid, waarvan het gemeen raast, 
die alles veroorlooft" die hij verwerpt. In één woord wij wijzen die 
beschouwing volledig af. Doch binnen de wetenschappelijke dis-
cussie kunnen wij dit alleen, voorzoover zij ons als de juiste 
wordt voorgehouden. Zij is een typisch liberale, individualistische: 
er is moeilijk meer illustratief voorbeeld mogelijk voor de stellingen, 
die we boven over die beschouwing in het algemeen poneerden. 
W o r d t echter de liberale historicus bescheidener, zegt hij, dat, 
wat ook de oorspronkelijke bedoeling der Hervormers geweest mag 
zijn, wat hunne waarde voor de belijdende Protestanten nog is, 
hij hen en de geheele beweging die zij in het leven riepen, enkel 
wil zien in het licht van de ontwikkeling der vrijheidsgedachte — 
heeft hij zoo op wetenschappelijk verantwoorde wijze verschijnselen 
en denkbeelden met elkaar in verband gebracht, markante lijnen 
getrokken, dan kunnen wij de waarde van zulk werk binnen dat 
zelfde gebied dier discussie niet ontkennen. Ook niet de waarde 
voor ons, ook wij leeren er van, zij is ons niet de waarheid, wel 
bijdrage tot de waarheid. Wij zeggen dat zond-er ook maar de 
minste concessie, onder volledige handhaving van eigen uitgangs-
punt, van ónze opvatting van den zin der geschiedenis, dus dade-
lijk met een andere waardeering dier vrijheid. Het betrekkelijk 
recht dezer geschiedbeschouwing ontkennen wij niet. Ik zeg dit 
nu van de liberale beschouwing der 19e eeuw, omdat die tegenover 
Groen stond, maar precies hetzelfde geldt b.v. van het historisch 
materialisme. 

Bedenken wij dit, dan kunnen wij ons ook beter voorstellen, 
hoe nu andersdenkenden tegenover Groen's opvattingen moeten 
staan. Voor Groen is in de geschiedenis G o d s leiding aanwijsbaar, 
hij ziet in onzen opstand tegen Spanje den geloofsstrijd. Het kleine 
verdeelde volk wordt tegen alle machten der wereld, tegen alle 
waarschijnlijkheid naar menschelijke berekening in, staande ge-
houden, omdat het de drager is en moet zijn van de ware prediking 
van het Evangelie. In de wetenschappelijke discussie kan dit voor 
den anders-denkende nooit meer zijn dan weder een relatieve waar-
heid. Als wij van hem vragen hiervoor een open oog te hebben — 
en wij moeten dat altijd weer doen, juist in dezen tijd — dan 
stellen wij al een hoogen eisch, omdat het den niet-Christen veel 
moeilijker is het geloofsstandpunt te eerbiedigen, dat hem ten 
eenenmale vreemd is, dan den Christen om in het zijne, algemeen 
menschelijke, te komen. Maar wat de kloof grooter maakt is, dat 
wij met die erkenning niet tevreden zijn of mogen zijn, omdat 
déze waarheid voor ons niet relatief is, omdat zij een waarheid 
in het geloof is. Met andere woorden: zij is van een andere orde. 
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Wi j stuiten hier op de altijd weer den mensch gestelde vraag van 
Pilatus: wat is waarheid? 

Het is echter niet alleen een diepgaande moeilijkheid voor de 
theoretische discussie waarvoor we staan, het is vooral een moei-
lijkheid, als wij deze gedachte tot uitgangspunt voor ons handelen 
maken in het staatkundige, een moeilijkheid tegenover anderen, 
een moeilijkheid voor ons zelf. Is het trekken van conclusies uit 
deze geloofswaarheid op de wijze waarop Groen het deed, ge-
oorloofd? W e moeten daar nader bij stil staan. 

De verklaring, dat wij God's leiding herkennen in bepaald ge-
schiedgebeuren, dat wij daarin een roeping zien, een aanwijzing 
voor onze houding, is een uitspraak omtrent een waarheid voor 
ons geloof. 

W a t houdt dit in? In de eerste plaats wel dit, dat zij niet bewijs-
baar is op de wijze waarop een intellectueel gewonnen waarheid 
dat is, dat zij met name daartoe geen beroep mag doen op de 
gevolgen van die gebeurtenis. De bloei in den aanvang der 17e 
eeuw bewijst geenszins, dat in de bekeering van ons volk tot het 
Protestantisme in de 16e krachtens de bijzondere leiding Gods 
met dat volk geschiedde, evenmin als de inzinking in de 18e eeuw 
mag worden aangevoerd als bewijs voor de stelling, dat het het 
volk slecht gaat, dat God's wegen verlaat. Noch den Roomsche 
nóch den agnosticus zegt dat iets. W a t echter van meer belang 
is: zulk een verband leggen is ongeoorloofd, omdat wij ons daarbij 
aanmatigen God de wet te stellen, van Hem consequenties te 
eischen, die wij verwachten. Het is mogelijk, dat het Hem behaagt 
op zulk een zich tot Hem keeren niet den voorspoed naar de 
wereld te doen volgen. Omgekeerd dien voorspoed te laten aan 
hen, die zich van hem afwenden. Augustinus, die toch meer dan 
één in zijn visie van Civitas terrena — Civitas Dei het wereld-
gebeuren als leiding Gods heeft aanschouwd, waarschuwde er al 
tegen. Wij mogen de Christen Keizers niet prijzen, zegt hij, omdat 
zij lang geregeerd hebben of aan een zachten dood stierven, of 
zonen nalieten die hen opvolgden of omdat zij den vijand over-
wonnen. Dat alles kan ook anderen te beurt vallen. ') De oot-
moed ontbreekt, als wij zoo God's leiding meenen te mogen na-
rekenen. 

Wannee r wij trachten te bepalen, wat het dan wel beduidt, 
doen wij goed ons eerst te bezinnen op God's leiding in ons per-
soonlijk leven. Er is geen Christen, die daarvan niet weet, al moet 
hier dadelijk aan worden toegevoegd dat het oôk Christelijk is, 
met den uitersten schroom tegenover zulke ervaringen te staan 
en er niet met derden over te spreken, tenzij het ter wille van 

i) Civitas Dei X, 24. 
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dezen zelf noodzakelijk is. Ik denk hierbij niet aan het mystieke 
gebeuren, dat een enkele ten deel valt, maar aan het inzicht, zoo 
goed als altijd eerst achteraf gewonnen, dat deze of gene ge-
beurtenis ten slotte voor ons leven beslissend is geweest en dat 
dit God's wil was. Zulk een inzicht wordt alleen verworven uit 
de Openbaring van Jezus Christus. Het is het luisteren naar God's 
Woord , gelijk het in de Heilige Schrift en de prediking der Kerk 
is geopenbaard, dat ons van zulk een overtuiging vervult, een 
overtuiging die wij niet aan anderen kunnen overdragen, waarvan 
wij alleen kunnen getuigen. Wi j leven onder dat W o o r d en zien 
ons leven in het licht daarvan. Doen wij dat, dan kunnen wij 
oogenblikkelijk aanwijzen, waarop dat bijzonder krachtig tot ons 
gesproken heeft, soms terwijl wij ons er in volle aandacht aan 
overgaven, soms ook terwijl wij niet wilden hooren en ons zelfs 
poogden af te sluiten. V a n uit zulk een inzicht handelen wij. 
Steeds weer moeten wij die leiding zoeken, soms vermogen wij 
haar niet te zien, dan weer kan ons plotseling een licht opgaan, 
een vondst gebeuren, een vondst die wij dan pogen te bewaren, 
die echter alleen bewaard wordt door haar op nieuw te beleven. 
W o r d t zij herinnering, dan houdt zij nog wel waarde, maar een 
waarde van andere, lagere orde, een hulp, een steunsel, zij ver-
bleekt, loopt dan ieder oogenblik gevaar tot iets stars te worden, 
dat wij zelf hanteerden. Zoodra dat geschiedt is zij verloren. 

Ik moest deze uitweiding over de leiding in het persoonlijke 
leven hier invoegen, omdat ik vreesde anders te worden misver-
staan, nu ik over de leiding van een volk wil spreken. Men begrijpt 
echter dat ik niet meer wilde geven dan enkele gedachten, waar-
aan dan onze vraag kan worden aangeknoopt. De leiding God's 
in het persoonlijke leven, raakt het persoonlijke element van het 
geloof. Geloof is echter tegelijk altijd het meest persoonlijke in 
's menschen leven en datgene wat hem het sterkst aan zijn mede-
mensch, den naaste, bindt. Zoodra wij van de leiding God's in 
het volksleven spreken, moet dat persoonlijke blijven — zonder 
dat is geen geloof — maar schuift de andere zijde, de gebonden-
heid aan den naaste, naar voren. 

Immers de waarheid voor het geloof, dat God's leiding in be-
paalde gebeurtenissen in de geschiedenis van een volk is te ervaren, 
is alleen waarheid, indien het volk, zooals het te zamen als een 
eenheid voor God staat, dus als Kerk, haar als zoodanig onder-
kent. Wij moeten, als wij haar beteekenis willen doorgronden, de 
Kerk binnen gaan. Alleen zij mag hier spreken. De individueele 
uitspraak zelfs van een man als Groen, is hier niets dan een op-
wekking, een voorlichting. Vindt zij geen weerklank, dan blijft 
zij leeg. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de georganiseerde Kerk 
haar door een meerderheidsbesluit moet sanctionneeren, dat zij 
moet worden vastgelegd, maar wel dat zij in de Kerk moet leven. 
„Die wirkliche Kirche existiert aber im Akt des Horens und Ver-
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kündigens des Wor te s Gottes durch Menschen, zegt Barth. 1) Van 
uit dat hooren en verkondigen moet de waarheid van het geloof 
worden begrepen. 

In de Kerk hebben wij sinds de Hervorming scheiding naar 
nationaliteit: wij zijn leden van de Nederlandsche Hervormde Kerk. 
Moeten wij de scheuring der Kerk, de pluriformiteit die er uit is 
gegroeid naar mijne meening altijd als een kwaad zien, in strijd 
met het: dat zij allen één worden uit het Johannes-evangelie, de 
deeling naar nationaliteit is ons gemakkelijker te begrijpen, omdat 
de verscheidenheid der menschen, die ons in de Schepping is ge-
geven, er zich in doet gevoelen. Zij toont de betrekkelijke waarde 
van het volk, de natie, voor de Kerk: betrekkelijk omdat de een-
heid met geloofsgenooten aan de andere zijde der grenzen van 
hooger waarde is dan de scheiding naar die grenzen, immers ook 
daàr Kerk is, maar een waarde omdat het oorspronkelijk gegeven 
van het eigene van het volk, er in wordt teruggevonden. 

Omdat nu die scheiding bestaat, kan de Kerk in het geloof de 
waarheid zien van wat God's leiding met dit volk is geweest, gelijk 
de Kerk vaststelt wat op het gebied van levenswandel van den 
Christen mag worden geëischt. 

Laat ik wat ik bedoel duidelijk maken door een herinnering 
aan de boven aangehaalde uitspraken van Groen over onzen op-
stand tegen Spanje en het protestantsch karakter van ons volk. 
Onze opstand een geloofsstrijd, ons volk eerst tot volk geworden 
door dien opstand, daarom protestant. W a t zijn deze uitspraken 
anders dan waarheden voor het geloof? Als de hervormde Kerk 
zich op haar verleden bezint, zich zelf als volkskerk ziet, kan zij 
tot deze uitspraken komen, in haar geloof de geschiedenis van het 
volk zóó zien. Maar daaruit volgt, dat we met die uitspraak tegen-
over andersdenkenden niets kunnen doen, dat het dwaasheid is, 
indien we op grond daarvan voor een bijzonderen staatsvorm 
pleiten of bepaalde inrichtingen van den Staat verlangen. Het is 
niet een waarheid, die afgewogen kan worden tegen het cijfer-
materiaal over de ontkerkelijking, dat de socioloog U tegenwerpt, 
zij kan in een discussie met hem niet worden gehanteerd. W o r d t 
zij daarmee niet waardeloos? Integendeel: zij is van hooger waarde. 
Ook al zou de ontkerkelijking nog veel meer toenemen, handhaven 
wij haar. W e kunnen nu reeds erkennen, dat die cijfers een nog veel 
te gunstig beeld geven, omdat zoo talrijken alleen nog in naam 
leden der protestantsche kerkgenootschappen zijn — toch zeggen 
wij: voor ons in het geloof is het Nederlandsche volk een protestant 
volk. Dat wil dan zeggen: wij herinneren ons God's daden aan 
dat volk en wij bidden en arbeiden, dat het weer zulk een volk 
moge worden. Als het een waarheid van zulk een aard is, dan is 
ook uitgesloten, dat wij op eenige wijze ons op deze eigenschap 

') Dogmatik blz. 298. 
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zouden mogen verhoovaardigen. Het Nederlandsche volk wordt 
ook bij Christenen zeer licht het uitverkoren volk tegenover de 
andere volken. W a t weten wij daarvan? Een merkwaardige parallel 
met Groen's verklaring vond ik kort geleden in een aardig boekje 
van Etienne Gilson, den kenner bij uitnemendheid van de Middel-
eeuwsche philosophie: ,.c'est à l'Eglise que la nation française elle 
même doit sa naissance".1) Het is niet aan ons hier te oordeelen, 
maar kan voor het geloof der Fransche Kerk ook dit niet waar 
zijn? Slaan wij ons op de borst en dragen ons protestantsch karakter 
ten toon voor God en de menschen, dan ligt het Farizeïsme voor 
de deur, dreigt het gevaar, dat wij schuldig staan aan een gruwel, 
soortgelijk aan die van vele Duitschers van heden die ons zeggen, 
„Am Deutschen Wesen soil die W e l t genesen." En het is nog 
erger, omdat wij ons geloof er bij sleepen. En als het een.waar-
heid voor het geloof is, waarom het hier gaat, dan zijn wij ons 
ook bewust, dat God ons die gave weder kan afnemen, dat de 
tijd, dat wij vooraan stonden onder hen, die de boodschap ver-
kondigden, voorbij kan zijn. 

Het Nederlandsche volk een protestant volk — het is geen 
intellectueel te controleeren waarheid, het kan alleen een uitspraak 
der Kerk zijn. Zeker, zij kan de uitspraak ook den Staat voor-
houden, zij behoeft zich nimmer te schamen over wat zij oordeelt, 
mag dit niet doen. Doch als zij den Staat zoo te gemoet treedt, 
dan kan het alleen zijn om haar leven als Kerk te handhaven. 
Niet om den Staat eigen gedrag daarbuiten voor te schrijven. 

Een uitspraak der Kerk, dat zij haar leden herinnert dat het 
Nederlandsche volk een Christelijk, gereformeerd volk is, dat het 
als zoodanig een roeping heeft, heeft dus goeden zin. Zij zou 
daarom ook passen, omdat zij liet zien, dat de Kerk, ook de volks-
kerk, ook hen omvat die vóór ons leefden. Wij moeten echter 
nog op éen ding wijzen: Het is een waarheid voor het geloof, 
die wordt verkondigd, niet een waarheid van het geloof. Het is 
reeds krachtens de beperking, die in de uitspraak zelf ligt op-
gesloten, die immers alleen Nederlandsche Christenen raakt, niet 
een deel van dat geloof. W i e haar verwerpt, is niet ongeloovig. 
Wij raken hier weder aan het karakter der waarheid. 

Voor den Christen ligt de kern van het waarheidsprobleem in 
Jezus' woord: Ik ben de waarheid. Let wel, niet: ik verkondig 
of ik heb de waarheid, dit is ook wel waar, maar eerst in afge-
leiden zin, het alles beheerschende is: Ik ben de waarheid. De 
waarheid heeft persoonlijk karakter — haar kennen in geloof is 
zich aan Jezus' gezag onderwerpen. Dat gezag treedt ons tegemoet 
in de Schrift, het staat achter de prediking der Kerk, daar komt 
het gebroken, indirect tot ons. Hieruit volgt, dat in dat gezag 

J) Pour un ordre catholique biz. 15. 
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graden zijn. Een uitspraak van een volkskerk — ook al zou deze 
in volkomen verzekerdheid des geloofs geschieden — is niet een 
geloofsuitspraak, die onvoorwaardelijk bindt. Zij heeft het karakter 
van waarheid voor ons, maar die waarheid is een mindere dan 
die van de Kerk der eeuwen, van hare belijdenis om van de ver-
houding tot de Schrift nu niet te spreken. 

Een van de diepzinnige woorden van Pascal luidt: L'histoire 
de l'Eglise doit proprement être appelée l'histoire de la vérité. 
De waarheid heeft geschiedenis, die geschiedenis dan is de ge-
schiedenis der Kerk. Als zij geschiedenis heeft, is zij niet eeuwige 
waarheid. De Waarhe id in het woord uit het Evangelie van 
Johannes, dat ik aanhaalde, heeft geen geschiedenis, is immers zelf 
de veronderstelling van de geschiedenis. Maar de waarheid van 
het dogma heeft wel historie en de waarheid van de dingen waar 
wij nu over spreken heeft die ook. Daaruit volgt, dat zij slechts 
waarheid blijven, zoolang zij leven, dat is zoolang zij waarlijk door 
degenen die haar kennen als waarheid voor het geloof worden 
aanschouwd. Het kan zijn, dat dit leven sluimert, zeker is het op 
het éene oogenblik sterker dan het andere, gelijk den individueelen 
mensch nu eens deze dan weer die gebeurtenis de beslissende 
greep van God in zijn leven kan zijn. W e d e r raken wij aan een 
der moeilijkste problemen, dat van de waarde van den tijd. W e d e r 
bepalen wij ons tot deze aanwijzing. Voor ons is het genoeg, dàt 
er geschiedenis der waarheid is, dat er trappen van waarheid, 
gradaties zijn. Paulus laat ons dit gevoelen als hij in den brief 
aan de Corinthiërs het woord, dat hij van den Heer gehoord heeft 
en dat onvoorwaardelijk bindt, stelt tegenover het eigen woord . 1 ) 
Ook dit laatste heeft gezag, doch anders, minder. Dit geldt, als 
waarheid persoonlijk is, hier evenzeer als voor het zedelijk gebod. 
Een waarheid voor het geloof is nooit laatste waarheid. 

Leeft zij voor het oogenblik niet zoô, dat zij als een kracht 
voor ons staat, die ons beweegt, dan is daarmee nog niet gezegd, 
dat zij waardeloos is. Alleen zij is gezakt, zij is niet meer waar-
heid voor het geloof, wij zien haar niet meer als waarheid krach-
tens ons geloof, maar wij weten dat zij dit voor anderen, met 
ons in dat geloof verbonden, eens was. Zij wordt wat herinnering 
in het persoonlijke leven is, zij kan de beteekenis nog hebben van 
traditie. W è l hebben wij ons bewust te zijn van het verschil. Een 
traditie, die met eerbied behandeld wil worden, een hulp die wij 
dankbaar aangrijpen, die wij beginnen te aanvaarden. W a t de 
geschiedenis der waarheid, dat is geschiedenis der Kerk, ons schenkt 
heeft altijd minstens deze beteekenis. Dat is meer dan illustratie —• 
het is een gezag, al is het dan een lager gezag. W i e er aan voorbij-
gaat zonder zich daarvan rekenschap te geven, heeft groote kans 
te falen, handelt zachtst gesproken lichtvaardig. Een van de mach-

») I Korinthe VII : 10 vlg. 
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tige daden van Luther en Calvijn is geweest, dat zij voor de H. 
Schrift den volstrekten voorrang hebben*opgeëischt vóór de traditie, 
het geloof hebben vrij gemaakt van wat alleen maar traditie was. 
Maar daarmee is op lager trap niet de waardeloosheid der traditie 
uitgesproken. Hun eigen werk zit er vol van. 

Dit werk zelf geeft het beste voorbeeld van wat wij bedoelen. 
Wij zeiden het reeds: zij hebben de onvergankelijke waarde van 
den Canon tegenover leven, kerk en traditie weder ontdekt. De 
ontdekking zelve is voor ons, is voor geheel de protestantsche kerk 
een gebeuren, waarin zij God's leiding ziet, een waarheid voor 
het geloof. En er is meer in hun leer en hun leven waarvan wij 
dit erkennen. Doch ook, waar wij dit niet doen, waar we aarzelend 
staan, heeft dat leven en dat werk de waarde van traditie. Wij 
moeten, juist omdat wij voor een waarheid voor het geloof staan, 
beginnen met te eerbiedigen wat door hen, in wie die waarheid 
geopenbaard werd, er aan verbonden werd. Dat is de waarde van 
iedere uitspraak van Luther of van Calvijn. Wat niet verhindert, 
dat de Kerk deze ten slotte kan afwijzen. Altijd dreigt weer oôk 
voor ons het gevaar de traditie tot geloof te maken. 

Vatten wij het geschrevene samen. „Daar is geschied", in den 
tweeden zin, zooals Groen het verstond, blijft bindend, doch die 
gebondenheid is wel een andere dan naar de simplistische voor-
stelling, waarvan Groen niet vrij was, die van een onderwerping 
aan God's leiding in de feiten, te kennen juist op dezelfde wijze 
als we die feiten zelf vaststellen, met de mogelijkheid daaruit door 
eenvoudige redeneering rechtlijnig de conclusies voor de heden-
daagsche practijk te trekken. Zóo eenvoudig is de zaak niet. 

Er is in de geschiedenis van een volk een waarheid voor het 
geloof, door de Kerk uit te spreken, een waarheid, die alleen 
waarheid is, zoolang zij als geloof beleden en beleefd wordt. Wij 
hebben trachten aan te geven wat dat insluit. Zeker is, dat in 
uitwerking hiervan een taak ligt voor de Kerk. Doch vóór wij 
hierover spreken hebben wij het: ,,Daar staat geschreven" in onze 
beschouwing te betrekken. Het stond, het zal hoop ik duidelijk ge-
weest zijn, daar voortdurend achter; het kwam reeds eenige malen 
naar voren. Wil het ,,daar is geschied" beter worden begrepen, 
dan moet de gebondenheid aan de Schrift nader worden bezien. 
Want het èene deel der spreuk is niet zonder het andere; ook 
Groen was zich dat bewust. 

III. 

Het „er is geschied" niet zonder het ,,er staat geschreven", zei-
den wij. Immers als wij het uitspreken, wordt de geheele geschie-
denis gezien van uit God's openbaring in Jezus Christus. Zijn 
leven en sterven geeft voor den Christen zin aan de geschiedenis, 
het is haar middelpunt. Dit kennen wij door de beschrijving in de 
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Evangeliën. Het is een historisch gebeuren, dat een bepaald in 
de wereldgeschiedenis aan te wijzen oogenblik inneemt: , onder 
Pontius Pilatus" ] ) , een bepaald oogenblik en een bepaalde plaats: 
Galilea — Jeruzalem. Het onttrekt zich aan ieder historisch onder-
zoek, gelijk aan iedere psychologische ontleding, de historische ont-
kenning is er volkomen machteloos tegenover — men lette eens 
op de volslagen armoede van haar argumentaties; de historische 
analyse raakt het nooit — iedere levensgeschiedenis van Jezus is 
van te voren tot mislukking gedoemd, nog nooit heeft een schrijver 
in het beeld, dat hij ontwierp iemand anders dan zich zelf geteekend. 
Toch staat voor ons, met een grootere zekerheid dan zulk onder-
zoek kan geven, vast, dat wij hier van geschiedenis spreken moeten. 
Jezus Christus was mensch. Hij heeft geleden, is gekruisigd, is 
opgestaan. Het is alles geschied, maar het staat ook geschreven. 
Wij hebben daarvan de getuigenis in den Bijbel. Die getuigenis is 
waarachtig, betrouwbaar. Wij gelooven haar. In de Schrift komt 
G o d s Woord tot ons. Daaraan doet niets af, dat zelfs omtrent 
dit centrale punt in de Schrift de getuigenissen in bijzonderheden 
niet met elkaar overeenstemmen. ,,Da lieget auch nichts an" zeide 
Luther al. ~) Wij wenschen immers niet als historici te weten, hoe 
het precies gebeurd is. Uit de verscheidenheid der verhalen blijkt 
al, dat dit voor het geloof onverschillig is, in ieder der verhalen 
kan G o d s Woord tot ons spreken, wij kunnen ze daarom rustig 
naast elkaar stellen. En dit geloof in de betrouwbaarheid van het 
getuigenis in den Bijbel omvat niet alleen de Evangeliën maar 
evenzeer en op gelijken rang het boek der Handelingen — zonder 
Pinksteren was de Openbaring er niet voor ons — de getuigenissen 
en leeringen der direct door Jezus geroepenen, de apostelen en ook, 
omdat zijn leven als mensch een leven als Jood was, omdat daarin 
de uitverkiezing van het volk van Israël ons is gezegd, evenzeer de 
profetie e:i de geschiedenis van dit volk, zijn wet en zijn lofzangen 
en wijsheid. Ook dit alles wijst op Hem, moet van uit God's Open-
baring in Jezus Christus worden verstaan, leert haar omgekeerd. 
In zooverre is er tusschen Nieuw en Oud Testament, tusschen de 
Bijbelboeken onderling geen verschil.") 

Ik begrijp volkomen, dat wie buiten het geloof staat dit alles 
voor dwaasheid houdt. Om nu alleen maar van het Oude Tes ta -
ment te spreken. W a t is dit anders dan een verzameling — zij het 
dan een belangrijke en merkwaardige verzameling -— van kro-
nieken, moreele voorschriften, rechts- en religieuze regelingen, van 
litteratuur van een klein, nietig volkje ergens in het Oosten? Ook 
andere volken hadden soortgelijke geschriften, die wellicht niet 
minder belangrijk, niet minder schoon waren, misschien ook niet 

' ) Vgl. Barth, Credo blz, 99: Hoe kom Pontius Pilatus in het Credo? 
-) CJeciteerd naar .). H Scholten. De l.ecr der Herv, Kerk 1 blz. 23S. 
'•'•) Barth. DoKma:ik (Ie druk) I. 3-10. 
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minder „religieus". Het toeval heeft deze verloren doen gaan, gene 
behouden. En komt van dat verlorene weer iets te voorschijn, dan 
is vergelijking zeer goed mogelijk. Men vindt parallellen van ge-
dachten en voorstellingen, kan niet aesthetisch of moreel het een 
boven het andere plaatsen. Het is alles juist. De Joodsche geschrif-
ten zijn oôk zulke gegevens voor de geschiedenis van een volk, 
zulke resten Oostersche cultuur, zij verdienen oôk uit dat oogpunt 
de volle aandacht. Buiten het geloof gezien zijn zij niet anders. 
Elke vergoddelijking der schriften op zich zelf moet worden afge-
wezen. l ) Maar voor ons zijn zij tegelijk wel iets anders, omdat 
zij naar iets anders wijzen, naar den Andere — naar den God, 
die door die woorden tot ons spreekt. W i e dit gelooft, weet, dat hij 
dat geloof niet aan een ander kan bewijzen of overdragen. Maar hij 
weet ook, dat hij telkens weer in het bijbelwoord, de Openbaring, 
het Woord Gods hoort. En hij weet ook, dat dit nu eens in dit, 
dan in dat woord van den Bijbel tot hem spreekt, ook in die, welke 
hem aanvankelijk onbelangrijk of zelfs aanstootelijk waren. Hij 
leert dan ontzag tegenover dat woord, waagt het niet er aan te 
wrikken en begrijpt het: er staat geschreven — al blijft het dan 
waar, dat er altijd woorden, soms wel geschriften, zijn, die hem 
op een bepaald oogenblik God's W o o r d niet openbaren. Hij staat 
daar in eerbiedig wachten tegenover, hij is immers reeds zoó ver-
vuld met wat wèl tot hem spreekt. 

Zoo gezien sluit het ,,daar staat geschreven" nog een ander 
,,er is geschied" in. Het is de Canonvorming. W a a r om juist déze 
geschriften, niet andere? W e weten, dat de canon van het Nieuwe 
Testament niet zonder strijd tot stand is gekomen, dat er aan-
vankelijk geschriften bij hoorden, die ten slotte niet zijn opgenomen, 
dat er omgekeerd sommige van de wèl geplaatste slechts met moeite 
hun positie hebben veroverd. Wij weten, dat ook de aanvaarding 
van het Oude Testament in strijd is bevochten. De afsluiting is 
een historisch gebeuren, een ,,daar is geschied" waarin wij God's 
leiding erkennen, indien wij aan het Bijbelwoord een bijzonder 
gezag, een eigen beteekenis toeschrijven, die we aan ieder ander 
— ook dus aan de apocryphe boeken — onthouden. 

Zeer scherp komt hier uit, hoezeer beide deelen van onze spreuk 
elkaar in evenwicht houden, hoezeer de verhouding een dialectische 
is. Het is een andere uitdrukking voor de verhouding van Schrift 
en Kerk. Laten wij ,,het is geschied" overwegen, dan steunt ten 
slotte de gebondenheid aan de Schrift op de besluiten van de con-
cilie's, die den canon vaststelden, dan wordt de Kerk heer en 
meester over de Schrift, komen we op het Roomsche standpunt, 
waartegen het verzet der Reformatie ging. *) Maken we ,,er staat 
geschreven" los van de geschiedenis, dan wordt het ons onbe-

') Vgl. Haiijema, Hel woord Gods in de moderne cultuur blz. 117 vlg. 
') Vgl. Hnitjema t. a. p. blz. 9. 

9 
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grijpelijk en onbereikbaar. W a n t dan verbreken wij den band met 
de Kerk. W e komen dan tot het individualisme der secte, die de 
Kerk kan missen. Wi j gelooven een Kerk; doen we dat, dan kunnen 
we het geschreven woord niet verstaan zonder haar. Stellen wij 
de Schrift op zich zelf, los van de Kerk dan wordt ook onbegrijpe-
lijk, hoe — wat Barth ons toch zoo duidelijk heeft gemaakt, — 
ook in de prediking der Kerk God's openbaring wordt vernomen. *) 
Dan zou die prediking niet anders zijn dan een philologische, histo-
rische of redelijke, of wil men spiritueele, pneumatische uitlegging 
van dit woord. Nu is zij dit alles ook, maar zij is tegelijk een ver-
kondiging, doch dit is zij alleen, als zij in den Bijbel God's W o o r d 
verstaat, indien haar de genade van den Heiligen Geest wordt 
geschonken. Door dien geest geleid stelde de Kerk den canon vast. 

Het" blijkt uit dit alles wel, dat Barth met zijn eigen beschou-
wingen in strijd kwam, toen hij in de discussie hier te lande wel 
wat snel het beroep op ,,het is geschied" zoo heftig verwierp. 2) 
Wi j begrijpen zijn vrees, dat daardoor aan het ,,er staat geschreven" 
te kort zou worden gedaan. Het W o o r d Gods in den Bijbel houdt, 
juist omdat het geschreven, vastgelegd is, den voorrang boven 
het altijd wisselende wat latere geslachten tot God's leiding in 
de geschiedenis verklaarden, het is de toetssteen van dit oordeel. 
In zooverre is er van gelijkheid geen sprake — maar het er staat 
geschreven is niet zonder het is geschied. Dat blijkt ook uit de 
noodzakelijkheid der exegese. 

Exegese is iets anders dan het nagaan wat de schrijver van 
eenig bijbelboek bedoeld kan hebben, al is ook dat voor de exegese 
van belang. Exegese is dat reeds, omdat het vast stellen van den 
zin van een geschrift uit een bepaald oogpunt iets anders is. W e t s -
interpretatie is iets anders dan vaststelling van de bedoeling van 
den auteur der wet, de aesthetische interpretatie van een dicht-
werk iets anders dan het onderzoek naar de intenties van den 
dichter. Maar voor de exegese van den Bijbel is dit nog in geheel 
anderen zin waar dan voor de interpretatie van die andere geschrif-
ten. In de exegese tracht men den Bijbel als Openbaring God's 
te verstaan, daardoor wordt het historische onderzoek, dat zoo-
veel mogelijk den zin, die de woorden voor den auteur hadden, 
tracht te benaderen — een altijd en hier wel in het bijzonder be-
zwaarlijk werk — naar achteren geschoven. Maar het blijft nood-
zakelijk. Het is het historische deel van het werk, de erkenning 
van „het is geschied", dat dus dit woord van dezen auteur, op 
dat oogenblik en onder cfie omstandigheden gesproken, het woord 
is, dat zich tot ons richt. W i e het zou verwaarloozen grijpt boven 
zijn kracht, maar toch is het ondergeschikt aan het pogen God's 
W o o r d in dat woord te verstaan. De exegese dient de prediking. 

' ) Vgl. Dogmatik I (eerste druk) blz 89 vlg. 
-')• Grundfragen blz. 31 vlg. 
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W a t ik bedoel is het duidelijkst gezegd in Luther's woord: „Jezus 
Christus is de Heer der Schrift." Hij beschikt over dat woord; wij 
niet, wij zijn gebonden aan de *historische gegevens, maar wij 
zoeken Hem er in. Daardoor kan uit dat woord telkens nieuw 
licht stralen, is het toch het oude woord en geeft wat vroegere 
geslachten er uit putten, telkens opnieuw warmte. 

Ik mag hier niet langer over uitweiden, al trekt het probleem.1) 
Ik moet na deze aanduidingen omtrent het verband tusschen Schrift 
en geschiedenis tot den samenhang komen met het onderwerp van 
dit opstel: de beteekenis van het bijbelwoord voor staat en maat-
schappij. 

Eén ding zal daarbij wel dadelijk duidelijk zijn. De bijbel mag 
nooit als een wetboek worden gehanteerd, waarbij de teksten wets-
artikelen worden, die eenvoudig toegepast kunnen worden. Alle 
casuistiek is uitgesloten. Zelfs als de Bijbel een wet was in den 
zin der wetgeving van den staat, zou deze methode verworpen 
moeten worden. Voor den jurist staat het thans wel vast, dat 
rechtsvinding in een concreet geval iets anders is als het eenvoudig 
plaatsen van het geval onder het daarvoor in de wet gereedliggend 
voorschrift. Zelfs als de tekst „duidelijk" schijnt, kan dit nader 
onderzoek behoeven. To t theologische kringen schijnt dit niet altijd 
doorgedrongen. Men ziet niet, dat toepassing van den regel altijd 
een beslissing is, die door een enkel concreet voorschrift op zich 
zelf niet volkomen wordt gerechtvaardigd, dat zij steunt op de 
wet in haar geheel, op het systeem van geheel het geldende recht, 
dat ten slotte in haar de gerechtigheid wordt gezocht. Men mis-
kent, dat de toepassing altijd gericht is op en daardoor weer af-
hankelijk van een bepaald concreet gebeuren, dat in den algemeenen 
regel nooit geheel opgaat. Ik kan hier niet uitvoerig over zijn, ver-
wijs hem, die er belang in stelt, naar mijn juridische geschriften. 
Eén voorbeeld slechts: men stelt de vraag of de vrouw tot het 
predikambt mag worden toegelaten. Die vraag heeft — dat moet 
met nadruk voorop gesteld worden — alleen zin, indien men haar 
zoo formuleert: mag die toelating nu, hier in een bepaalde kerk 
geschieden. Laat men dat ter zijde dan heeft men al kans door 
de algemeenheid van vraag en antwoord mis te tasten. Men zegt 
dan, dat de vraag door de duidelijke teksten van 1 Kor. 14 : 34 
en 1 Tim. 2 : 12 vlg. wordt uitgemaakt.2) Ik laat rusten of deze 
teksten zoo al omvattend zijn. Maar ook als het zoo is, staat nog 
niet vast, dat zij op ieder geval toepasselijk zijn. Ook als er geen 
man te vinden is, wien het ambt kan worden toevertrouwd? Ook 
onder vrouwen? Ik stel de vragen, beantwoord ze niet, wil alleen 
doen uitkomen, dat alleen een concrete vraag beantwoord kan wor-

!) Vgl. Haitjema t. a. p. blz. 135 vlg., Noordmans. Geestelijke perspectieven 
blz. 68 vlg., Miskotte in „De openbaring der Verborgenheid". 

2) Vgl. G. C. Berkouwer, Karl Barth blz. 145 vlg. 
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den, en dat dat antwoord niet alléén ligt in verwijzing naar den 
regel. Als wij het verbod van vrouwenprediking — nog eens in den 
gedachtengang dat de Bijbel een wetboek was — aannamen, zou 
het enkel zijn, omdat we, mede op grond van deze teksten, maar 
niet daarom alleen, onderstelden, dat dit door de wet in haar geheel 
geboden was, en dan — daarop ligt de nadruk — ook voor het 
concrete geval. 

Doch dit alles is van weinig belang in dit verband, kan alleen 
dienen om misverstand op zij te zetten. W e hebben het Bijbel-
woord anders te begrijpen dan als een wetboek. Jezus zelf heeft 
dat ten eenemale veroordeeld. Het was een ,,daar staat geschreven" 
dat de duivel bij de verzoeking in den woestijn hem voorhield, en 
het was het woord: Er staat ook geschreven, waardoor de ver-
zoeking teruggewezen werd (Mattheus I V : 7) . Het ware te wen-
schen, dat zij, die voor de hun voorgelegde vragen van regeling in 
kerk en staat zoo gemakkelijk met teksten werken, wat beter naar 
dit woord hoorden en begrepen, dat hierin een verzoeking kan 
liggen. 

Niet dus de enkele tekst als een wetsartikel, maar ook niet de 
Bijbel als een geheel van wetten, een systeem, waaruit we begin-
selen afleiden die we dan weer uitwerken in ons voorgelegde ver-
houdingen. Als we dat in het recht van den staat doen, dan is het, 
omdat we in de massa der voorschriften de leidende gedachten 
zoeken, die, algemeener van strekking en dieper van grondslag 
dan de voorschriften, ons bij het begrijpen daarvan dienst kunnen 
doen. Dit begrijpen is het typische werk van den systematicus. 
Doch ook dit begrijpen is bij den Bijbel als geheel uitgesloten, of 
liever het is misschien wel mogelijk, maar het is zonder belang, 
als we vragen wàt we op grond van God's W o o r d op een oogen-
blik moeten doen. Het is best mogelijk, dat een buitenstaander, 
een socioloog, die den Bijbel onderzoekt juist als hij b.v. den Koran 
zou bezien, met de verklaring komt, dat de Bijbel b.v. het beginsel 
van het monogame huwelijk voor het leven huldigt; doch zulk een 
conclusie van buiten af bindt niet. Dit van buiten af begrijpen baat 
ons niet. Integendeel. Zoodra wij dat doen, worden wij de meesters 
van het woord, wij beheerschen het systeem. Zulk een heerschers-
houding past ons niet tegenover Gods Woord . Vergeten we dat, 
gaan we het door ons gevonden beginsel hanteeren en nu zelf 
daarop een regeling optrekken van hèt bijbelsch huwelijksrecht, 
een regeling die we ons denken als dè regeling voor alle tijden, 
de „Christelijke", dan zou het kunnen zijn, dat het , ,Wee u gij 
schriftgeleerden" van Mattheus XXIII ook tot ons gesproken werd, 
dat wij God 's gebod ter zijde schoven om eigen overlevering in 
stand te houden (Markus V I I : 9 ) . Is het niet deze intellectueele 
heerschershouding, die Nederlandsche Christenen telkens weer 
aangenomen hebben, als zij met ,,Christelijke beginselen" een 
„Christelijke Staa t" en „Christelijk recht" bouwden? Ik mag niet 
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oordeelen, maar dat juist Christenen zich altijd weer de aange-
haalde woorden voor tot hen gezegd moeten rekenen, staat vast. 

Wi j hebben voortdurend te bedenken, dat wij naar God 's W o o r d 
moeten luisteren, dat wij het als Openbaring moeten verstaan, dat 
wil zeggen het moeten gelooven. Duns Scotus heeft over deze 
dingen een woord van diepgaande beteekenis gezegd: Impossibile 
est ex principiis opinatis sequi conclusionem nisi opinatans; igitur 
simile impossibile ex principiis creditis sequi conclusionem nisi tan-
tum creditam, quia certitudo conclusionis non excedit certitudinem 
principiorum. l) Ik zoek niet naar den uitleg — ook historisch — 
van deze uitspraak; dit is voor mij voldoende: het Bijbel-woord 
moet worden geloofd. Wij kunnen er alleen waarheid en richt-
snoer uit afleiden, yoor zoover wij gelooven. Het is met het staat 
geschreven als met het is geschied — slechts waarheid vinden wij 
voor ons als in Christus geloovenden. 

Als we het zóo formuleeren, wordt waarheid gebruikt in den 
zin van het denken, spreken wij van ,.waarheid vinden", dan is 
dit de waarheid waarover een kennisleer handelt. Zeggen we het 
zelfde Christelijk, dan is ons vinden van waarheid ,,het handelen 
van God aan ons" , 2 ) het gaat met onze conclusie's voor het kerke-
lijk en maatschappelijk leven van dit oogenblik niet anders dan 
met de dogmatiek voor de Kerk in haar geheel. Alle spreken over 
God's gebod is niet spreken over God's gebod indien het niet tege-
lijk een spreken tot en luisteren naar God is. Het gebod kan nooit 
op zich zelf worden gesteld. •') 

Pogen we te verstaan, wat dit inhoudt. 

IV. 

W e stellen ons daarbij eerst op het standpunt der wetenschap, 
dat Noordmans zoo herhaaldelijk als dat der school aanduidt. 

W e zien dan, dat voor de wetenschap van recht en staat het-
zelfde geldt wat voor de geschiedenis waar is: dat zij ten slotte 
voert tot — of in den beginne uitgaat van, dit maakt geen ver-
schil — , iets wat zij zelve niet voortbrengt, dat ook zij zoekt naar 
een „zin" van recht en staat. Dit is te bewijzen van iedere methode 
van rechts- of staatsleerbeoefening, zij mag historisch zijn, socio-
logisch of dogmatisch-positief; zij stuit, als men maar doorgaat in 
zijn ontleding, op een punt, dat zij kan aanwijzen, maar niet meer 
ontleden, dat, aan het eind gevonden, ten slotte ook het uitgangs-
punt blijkt te zijn. In het recht is dat de gerechtigheid. Zien wij 

') Geciteerd naar v. d. Leeuw ;. a. p. blz. 104. 
-) Barth. Credo blz. 85. 
:i) Vgl. ook Barth, Ethik blz. 82. 
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den staat in verband met het recht, dan is het voor den staat niet 
anders, pakken wij hem aan in de volheid van zijn bestaan, dan zal 
een gedachte van „leven" mèt gerechtigheid dien zin bepalen. In 
dit alles kunnen wij samengaan met idealistische philosophie van 
velerlei gading. Tégen die zelfde idealistische philosophie wenden 
wij ons, zoodra zij aan die als zin van recht en staat aangewezen 
ideeën een door het denken bepaalden inhoud wenscht te geven 
en vandaar uit dan een stelsel op te bouwen omtrent wat krachtens 
het als zin aangewezen beginsel recht behoort te zijn. Mèt het 
historisch en positivistisch rechtsinzicht zien we in dit zoo ge-
vormde „natuurrecht" niets dan speculaties, waarbij van allerlei 
wordt binnengesmokkeld, dat niet dan historisch en dus relatief 
bepaald is; speculaties, wier waarde wij anders dan deze mede-
standers van het oogenblik als zoodanig niet zullen miskennen, 
maar die toch nooit meer dan wellicht schoone spiegelbeelden van 
den menschelijken geest zijn. 

Maar het is niet alleen het idealistisch natuurrecht, dat wij af-
wijzen, het is ook het Christelijk. Mèt de leeraars van dat recht 
erkennen wij, dat de „gerechtigheid" die wij als zin van het recht 
aanwezen, alleen Christelijk kan worden begrepen, dat is uit het 
Woord Gods. Maar anders dan zij meenen we, dat systematiseeren 
op dezen grond verboden torenbouw is, menschelijke eigenmachtig-
heid, grijpen boven onze kracht. Gaan we dat doen, dan gaan we 
of — als het Thomisme — toch weer redelijk, intellectueel een 
systeem opbouwen, precies als de idealist, plaatsen er alleen een 
toren boven, die de ander mist, het jus divinum boven het jus 
naturale. De toren is ongetwijfeld schoon, maar aan den aard van 
den bouw verandert hij niets. Of we trachten zelf uit de Bijbelserie 
gegevens zulk een systeem te vormen, maar maken dan van de 
Openbaring een menschelijk hanteerbare grootheid, ontnemen haar 
daardoor haar eigen karakter. Dit te pogen lag in de lijn van 
Groen, doch hij zelf was historicus, ook staatsman, minder theo-
retisch beoefenaar van het staatsrecht. Een stelsel van staatsrecht 
liet hij ons niet. Zijn volgelingen zijn nooit tot het stelsel, dat zij 
begeerden, gekomen. Of zij het bezwaar voelden?1) 

Als wij van uit de wetenschap de gerechtigheid als zin van het 
recht hebben aangewezen, hebben we ons bewust te zijn, dat die 
gerechtigheid wortelt in de scheiding van goed en kwaad.") Daar-
mee wordt de deur geopend, die óns — maar ook alleen óns — 
leidt tot den Bijbel. W e kunnen ons dat bewust worden, omkeeren 
en met het licht dat daàr in den rug schijnt, het doorgeschreden 
veld der wetenschap overzien. W e bemerken dan, dat in dat licht 
geheel het verrichte werk in het positieve recht, in den staat van 

' ) Dooyeweerd's werk slaat op zich zelf. Het verdient afzonderlijke bespreking. 
Zijn plaats kan hier niet worden aangegeven. 

L>) Zie mijn „Rechtsbeginselen" (1935) blz. 25, Verz. Opstellen I blz. 412. 
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heden, in de geschiedenis van recht en staat beide, anders wordt 
gezien. Wi j moeten daarvan getuigen, maar we moeten tegelijk 
inzien, dat wij tegenover hen, wien dat licht niet gegeven is, binnen 
het gebied der wetenschap niets kunnen bewijzen. Wi j staan sterk, 
zoolang wij ons beperken tot de aanwijzing der elementen, die zij 
krachtens hun idealistischen of materialistischen kijk in dat ge-
bied trachten binnen te brengen, zoolang wij deze als niet weten-
schappelijk verantwoord afwijzen. Maar ónze visie is, dat is duide-
lijk, evenmin voor wetenschappelijke verwerking vatbaar. Wi j 
kunnen wetenschappelijk niet meer doen dan het gebied begrenzen, 
waarbinnen allen kunnen samenwerken, waarbinnen geen Baby-
lonische spraakverwarring bestaat. 

Doch hiermee is slechts een klein deel gezegd van hetgeen ge-
zegd moet worden. Wi j moeten het standpunt verlaten der weten-
schap, ons onder God's W o o r d stellen, wat nu juist niet meer 
een standpunt is, waar we veilig voor ieder bepaalbaar staan. Om 
weder Noordmans' terminologie te volgen we moeten de school 
verlaten en de kerk binnen treden. 

Van der Leeuw1) stelt in zijn Inleiding, als hij de verhouding 
wetenschap en theologie bespreekt, twee methoden tegenover elkaar, 
het beginnen met de wetenschap om vervolgens de plaats der 
theologie te bepalen en het beginnen met de theologie om vandaar 
het karakter der wetenschap te begrijpen. Het is een soortgelijke 
omkeering, die ik thans poog te volbrengen. 

Niet de wetenschap voorop, om daar de plaats van het geloof 
aan te wijzen, maar het geloof om vandaar uit de wetenschap te 
bezien. Meest was de verhouding zoo: Men bouwt een wetenschap-
pelijk stelsel, op de rede gegrond, en voegt daar theologisch iets 
aan toe, of men bouwt met het theologisch materiaal (de Bijbel) 
een stelsel precies als de eerst bedoelden met hun redelijke ge-
gevens. Beide faalt. Bij beide werkt men wetenschappelijk. En nu 
wensch ik volstrekt niets onwetenschappelijks, integendeel, maar 
het wetenschappelijke is in den opzet dien ik op het oog heb een 
dienende grootheid. Zij is aan dat geloof onderworpen. Dit bedoel 
ik als ik zeg, dat wij de kerk moeten binnengaan. 

In de eerste plaats bij de leer. W e hebben behoefte aan een theo-
logische rechts- en staatsleer, die in opzet en wezen iets anders is 
dan een wijsgeerige. Ook een Christen kan een wijsgeerige rechts-
leer pogen samen te stellen. Daar is niets tegen, als hij maar het 
zeer betrekkelijke van zijn pogen inziet, niet een systeem beoogt, 
niet streeft naar een geheel van regelen om het maatschappelijk 
leven te beheerschen. Hoe zulk een leer mogelijk is, wees ik zoo-
even aan. Zij is een arbeid van de school. Voor de Kerk — ook 
voor het wetenschappelijk werk binnen de Kerk — is de taak een 

' ) Blz. 113. 
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andere. Voor haar is schepping van een rechtsleer een taak als 
de vorming van de dogmatiek, van de theologische ethiek. 

Het uitgangspunt van zulk een leer zal God's Gebod moeten 
zijn, de W e t , de verhouding van W e t en Evangelie, haar op-
heffing en vervulling. Zij ziet zich de vraag voorgelegd hoe van 
uit de W e t de wetten, het recht zullen moeten worden verstaan, 
het recht als een gave Gods, het recht tegenover de zonde, alleen 
ter wille der zonde? Zij zal haar eigen plaats tegenover de ethiek 
moeten afgrenzen, zich zelf als onderdeel der ethiek met toch een 
eigen gebied moeten bepalen. Het gebied der gemeenschap. Den 
,,naaste" zal zij als de ethiek moeten zoeken, maar anders dan deze 
altijd in de gemeenschap, daarmee de naastenliefde als grondslag 
dier gemeenschap nader pogen te verstaan en zich de vraag stellen 
of recht staat tegenover liefde. 

Wi l de ethiek theologische ethiek zijn, dan zal, Barth heeft het 
in zijn Ethik l ) met een onomstootelijke kracht betoogd, altijd weer 
het gebod Gods als concreet gebod moeten worden gehoord. Iedere 
poging de vervulling van dit gebod als nakoming van een algemeen 
bevel, een regel te beschouwen, wordt onverbiddelijk afgewezen, 
van ieder schijnbaar aanvaarden dezer stelling, die toch weer naar 
den regel teruggrijpt, het masker gelicht. De rechtsleer zal zich 
hier onvoorwaardelijk voor moeten buigen, doch tegelijk de rela-
tieve beteekenis van het algemeen gebod moeten handhaven en 
nader aanwijzen. Immers in de rechtsgedachte zelf ligt die alge-
meenheid, omdat het recht altijd den enkeling in gemeenschap treft. 
Barth zelf erkent, dat het algemeen gebod richting kan geven, 2) 
die richting moet nader worden bepaald, ontleed wat „richting" 
in dezen is. Dan zal het belang der Tien Geboden duidelijk worden 
— die immers èn algemeen gebod èn rechtsvoorschrift zijn èn tege-
lijk deel der Openbaring. Dan moet de leer, die ik mij denk, de 
geboden uit Christus zien en zich afvragen, waarom zij op Christus 
wijzen (Joh. V : 46, 47) . Dan moet de Christen zich dus vragen, 
waarom deze getuigenis van dit rechtsgebod in den Bijbel zulk een 
centrale plaats heeft gekregen, haar als deel der Openbaring trach-
ten te begrijpen; pogen te verstaan dus waarom deze rots altijd 
weer voor hem staat en hem onwrikbaar de richting wijst waarin 
hij heeft te gaan. ,,Gij zult niet doodslaan". Iedere doodslag — 
hoe verantwoord ook — blijft een kwaad. ,,Gij zult niet echtbreken". 
Iedere trouwbreuk, hoe begrijpelijk ook, is veroordeeld. W i e in 
geloof zich voor deze dingen gesteld ziet, weet, dat God dit hem 
zegt. W e e r rijst de vraag van de W e t . En dan komen in haar 
gevolg die van het leven in de gemeenschap, van het gezag, van den 
staat — ik wil niet alles opsommen — die niet een redelijke ver-
klaring, ook niet een eenvoudige onderwerping aan toepasselijke 

') Blz. 68 vlg. 
-) Blz. 76. 
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bijbelteksten maar een beantwoording in geloof, in het licht van 
het ,,er staat geschreven", eischen.1) 

Men ziet het, er ligt hier geheel een programma, waarvan ik 
slechts fragmentarisch wat noemde. Uitwerking past hier niet. W e 
moeten de aandacht aan iets anders wijden. Wi j begeven ons voor 
onze vragen binnen de Kerk zeide ik. Ik trachtte aan te duiden wat 
deze voor de leer zou kunnen doen, belangrijker voor het oogenblik 
is, wat zij, niet voor de leer over de rechts- en staats-verhoudingen, 
maar voor die verhoudingen zelf te zeggen kan hebben. 

Daarvoor moet vaststaan, dàt zij iets te zeggen heeft. Als zij 
het heeft, is het zeker aan de hand van het er staat geschreven, dat 
immers openbaring van God's W o o r d is. Het is mijn overtuiging 
dàt zij het heeft, eerst en vooral aan haar leden. Voor de Kerk als 
geloofsgemeenschap is geheel het leven harer leden van belang. Dat 
wil niet zeggen, dat zij daarover regels heeft te stellen en die met 
de haar ten dienste staande machtsmiddelen af te dwingen. Vragen 
van formuleering en handhaving zijn van later en lager orde. Maar 
zij heeft er iets over te verkondigen. Haar verkondiging raakt 
immers evenzeer den mensch in gemeenschap als den enkeling. 

Doch wat zij te zeggen heeft is altijd waarheid voor het geloof. 
Al wat ik daar boven over schreef is hier toepasselijk. Het is de 
uitstraling van het geloof, niet het geloof zelf. Als uitstraling is 
het alleen waarheid voorzoover zij door den Heiligen Geest wordt 
gedragen. Uiterlijke kenteekenen om dit vast te stellen zijn er 
niet, het kan alleen worden geloofd, denk aan het woord van Duns 
Scotus, dat ik aanhaalde. 

De Kerk heeft te prediken in het heden tot den mensch van 
heden met zijn moeite en nooden. Hierin ligt opgesloten, dat zij 
een woord moet hebben ook voor zijn maatschappelijke moeilijk-
heden. Een woord, dat nooit een program is, dat in verantwoorde-
lijkheid tegenover en gebondenheid aan God moet worden ge-
sproken. Ik herinner aan wat ik zeide in den aanvang van dit 
opstel: Het is de taak van den Christen open te zijn voor alle 
gebeuren, dat nu om hem geschiedt. 

In de prediking van iederen Zondag kan dat geschieden, doch 
het kan ook, dat de Kerk als geheel zich er over uitspreekt. Het 
is iets wat geheel vergeten is. En het schijnt mij toch voor een 
levende Kerk dringend noodig. Een uitspraak van geloovigen tot 
geloovigen. Die uitspraak is, omdat ze van de Kerk als geheel is, 
een algemeene. Zij is echter niet een regel, die om toepassing vraagt 
of een program dat men wil verwezenlijken. Zij is gebod voor de 

!) Wie Brunner's beschouwingen over deze onderwerpen in zijn Gebot und 
die Ordnungen leest, vindt stellig veel wat hem baat kan geven; als geheel be-
vredigen zij niet, omdat zij het positieve, wezenlijke van recht en staa; te weinig 
raken en te veel idealistisch bouwen in plaats van critisch uit den Bijbel ;e bezien. 
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leden, geloofs-gebod, een richtsnoer dat de Kerk bij haar licht hun 
in handen geeft. 

De Kerk is de draagster en verkondigster van Gods W o o r d . 
Zij mag niet wetgever worden, geen ordening van het leven be-
oogen. Haar geboden zijn anders in aard dan de staatsgeboden. 
Maa r zij moet zich bewust worden dat zij ook over deze dingen 
iets te zeggen heeft. 

Laat ik wat ik bedoel duidelijk maken door drie dingen te noemen, 
die welhaast ieder mensch benauwen in dezen tijd: het sexueele 
leven — de werkeloosheid — de oorlog. 

De Kerk heeft zich te bezinnen op wat de Openbaring haar 
over het huwelijk zegt. Zij moet zien, dat ook onder Christenen 
de huwelijkszonde groot is, dat de vanzelfsprekendheid die voor 
een vorig geslacht het monogame huwelijk voor het leven had, de 
uitsluiting van iedere geslachtsgemeenschap buiten huwelijk, voor 
velen verloren is gegaan. Zij heeft zich daarover uit te spreken. 
Dan komt zij te staan voor Jezus' woord uit Mattheus XIX in 
verband met Genesis II. Zij zal niet kunnen en niet mogen wrikken 
aan het woord: Hetgeen God dan te zamen heeft gebracht, scheide 
de mensch niet. Daarmee zal zij niet iedere echtscheiding afwijzen. 
Zij mag rekenen met de hardheid der harten, maar zij zal altijd 
weer moeten verkondigen: ,,van den beginne is het alzoo niet ge-
weest ". Iedere scheiding een kwaad, iedere scheiding echtbreuk; 
het kàn niet anders, dan dat zij dat haar leden voorhoudt, al blijft 
zij zich bewust, dat mogelijk dit kwaad ter voorkoming van grooter 
in nood gedaan moet worden. Dan zal zij de voosheid toonen van 
hedendaagsche theorieën als van proefhuwelijk of driehoeksverhou-
dingen, waarmede de menschen hun schaamtelooze begeerten 
trachten te bekleeden. En zij zal ook een woord kunnen spreken 
—aarzelender waarschijnlijk — over kinderbeperking en al wat 
daaraan vast is. Althans dit alles zal zij naar mijn meening kunnen 
en moeten zeggen, maar, ik zeide het al, wat een Christen indivi-
dueel meent is alleen van belang als voorbereiding van de kerkelijke 
uitspraak. De Kerk moet hopen, en màg ook hopen, dat, als zij 
spreekt, in waarlijk geloof, in gebed en onderwerping aan God's 
wil spreekt, de Heilige Geest haar leidt, dat haar waarheid een 
waarheid voor het geloof zal zijn. Onze Kerken k'innen in dit 
opzicht van de Anglicaansche leeren. 

Doet zij het, zij zal het altijd doen in onderwerping aan wat 
geschreven staat. Daàr zoekt zij haar licht, zij kàn er eenvoudig 
niet aan voorbijgaan. Zeg niet, dat zoo toch weer de tekst of de 
bijbel in zijn geheel wetboek worden. Er wordt immers niet een 
regel opgesteld die toegepast moet worden, een opsomming en 
nauwkeurige begrenzing van echtscheidingsgronden zou al bedenke-
lijk zijn voor de Kerk. En wat meer zegt: de teksten zelf worden 
niet als regels gehanteerd, maar als woorden, waarin, waarachter 
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God's gebod glanst. Zij worden geloofd, omdat zij deel zijn van de 
Openbaring. Dat is iets anders. 

Dan de werkeloosheid. Het is niet aan de Kerk om een maat-
schappelijk program op te stellen. V a n zulk een program weet zij 
niets. Het zijn maaksels van de menschen, waarbuiten zij nu een-
maal niet kunnen, maar die in de directe verhouding tot God, waar-
over de Kerk handelt, geen plaats hebben. Zij kan dus evenmin 
socialist als anti-socialist zijn. Maar zij weet, moét weten, want 
het wordt haar zoo openlijk mogelijk getoond, zoo duidelijk moge-
lijk gezegd, dat er nood is, groote nood door werkeloosheid. Zij 
heeft dien nood, die immers ook geestelijke nood is, te verhelpen. 
Armenzorg is van haar stichting af haar werk geweest. „Draagt 
elkanders lasten" de grondslag van de gemeenschap van haar 
leden. Die armenzorg verricht zij nog, maar haar arbeid op dit 
gebied is teruggedrongen tot een aanvulling van wat van staats-
wege geschiedt. En de zorg voor den werkelooze mag geen armen-
zorg meer heeten. Valsche schaamte verhindert het haar zoo te 
noemen — liefdeloosheid en hoogmoed van hen, die verzorgden, 
maakten, dat armoede schande werd. En het gebrek aan middelen 
van bestaan is niet eens wat het meeste schrijnt in dezen nood, 
het is het gebrek aan arbeid, het gevoel van nutteloosheid en leeg-
heid, van koude. Dit alles is van een zoo'n ontzettenden omvang, 
van zoo'n aangrijpenden ernst, dat de Kerk er woorden voor móet 
hebben en er daden tegenover móet stellen. Ik weet, dat zij het niet 
kan. Maar dat ontheft haar niet van den plicht er naar te zoeken 
en om te bidden. De Kerk màg niet langer zwijgen en stil zitten. 
Komt zij inderdaad tot de conclusie, dat zij niet anders kan dan 
bidden; is haar slotsom, dat God den nood zoo groot laat worden 
dat hier alle hulpmiddelen, alle troostwoorden wegvallen, laat zij 
dan enkel bidden, maar dan ook bidden duidelijk en openlijk in 
volledige overgave. Dat kan zij alleen, als zij eerst gezocht heeft 
en gestreden. „Daar moet veel strijds gestreden zijn, en veel gebeds 
gebeden zijn, wil het hierna in vrede zijn". 

Ten slotte de oorlog. Daar is eerder te veel dan te weinig over 
gezegd. Weder : geen program. Ik heb het nu alleen over de vraag, 
wat Se Kerk daarover tot haar leden heeft te zeggen, óf zij er iets 
over zeggen moet. W i e dit laatste betwijfelt, ziet naar mijn meening 
de teekenen der tijden niet. bemerkt niet wat vóór zijn deur, in 
zijn huis gebeurt. Daarbij is er éen verschil met de vraag van de 
echtscheiding. Daar kan de Kerk tot haar leden zeggen: doet gij 
dit, onverschillig wat anderen doen. Hier is het anders, oorlog is 
niet een vraag van enkelingen of van groepen, maar van geheel 
het volk. Voor de echtscheiding is het vooral van belang wat de 
Kerk tot haar leden zegt, voor den oorlog wat zij den staat, het 
volk moet voorhouden; de werkeloosheid ligt tusschen beide. Over 
dat woord aan den staat zoo straks. Het kan alleen gesproken wor-
den, indien in de Kerk éénheid en kracht van overtuiging bestaat. 
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of beter: indien in de Kerk geloofs-zekerheid bestaat, indien zij voor 
zich zelve zeker is ook over den oorlog de waarheid te zeggen te 
hebben. Naar mijn meening kan deze geen andere zijn, dan dat de 
oorlog onvoorwaardelijk en altijd een kwaad is. Daarmee is niet 
gezegd, dat elke deelneming aan oorlogvoering wordt afgewezen. 
Er zijn er die tot deze conclusie komen, ik meen dat zij dwalen. 
Maar de oorlog een kwaad, och of wij er meer van doordrongen 
waren. Alles om ons dwingt ons het te vergeten, voor vele jongeren 
is het een ijdel woord. Toch staat het voor mij vast. Ik heb tegen 
de anti-oorlogspropaganda vele bezwaren, maar toch ben ik zeker, 
dat wie zich niet onrustig voelt worden onder de aanklacht van 
Heering en de zijnen tegen het Christendom, gevaar loopt, zeer 
ernstig gevaar, om het geheel normaal te vinden, dat de eene mensch 
den ander met een bajonet in de buik steekt of met een geweer-
kolf de hersens inslaat of in gif-gas doet stikken. Er staat ge-
schreven: Gij zult niet dooden en Hebt Uw vijanden lief. Er is 
een woord over den vrede onder de menschen. Ik las onlangs toe-
valligerwijze enkele aanhalingen uit toespraken van Engelsche 
geestelijken in den oorlog. In dit verband zeggen zij ons meer dan 
Duitsche van dien aard. Het was niet de aanmaning tot het dooden 
van Duitschers, die pijn deed en schrijnde, wèl de geest, waarin 
dat geschiedde, het volkomen voorbijgaan aan God's eisch van 
vrede. 

Zou het er niet anders onder ons uitzien, als de Kerk de 
Christenen daarvan doordrong? En al zou het er volstrekt niet 
anders uitzien, heeft de Kerk niet den plicht zich in den oorlogs-
nood voor God neer te werpen om Zijn licht af te smeeken? Moet 
zij het niet doen, als — wat toch niemand betwist — de oorlog 
dreigt? Mag zij, als hij uitbreekt, wat God verhoede, weder zoo 
hulpeloos en stuurloos staan als in 1914? 

,,Ik ben de Waarhe id" heeft Jezus gezegd, aan de Kerk heeft 
Hij de prediking der waarheid toevertrouwd. De Kerk heeft die 
waarheid te verkondigen. Zij heeft in haar verkondiging den mensch 
voor God's gebod te plaatsen, ook den mensch, als hij staat tegen-
over degeen van het andere geslacht, ook als hij met de anderen 
zwoegt om het bestaan, als hij als deel van zijn volk voor de 
levensvragen van dat volk wordt gesteld. Zij heeft aan te geven 
wàt zij als uitstraling der eene Waarhe id in al deze verhoudingen, 
als de waarheid van het oogenblik ziet, hoe het is van den beginne. 
Maar zij kan dit alleen, indien zij zelve naar God's W o o r d luistert, 
waarlijk als Kerk leeft, spreekt en handelt. Ik weet, dat er heel 
veel — wil men alles — aan ontbreekt. Maar ik weet ook, dat zij 
niettemin geroepen is. Dat het ons dus nu, hier, ieder oogenblik in 
ons land ook gegeven kan worden, dat zij waarlijk leeft. Dan gaat 
zij ook spreken. Het is wel duidelijk, dat ik niet bedoel, dat nu 
over de dingen, die ik aanstipte, een bestuurscollege met een 
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meerderheid van stemmen een motie moet aannemen, dat dan aan 
den eisch, dien ik stelde voldaan zou zijn. Is er werkelijk Christelijk, 
dat is Kerkelijk leven, dan is haar uitspraak geheel iets anders 
dan zulk een leeg vertoon. Dan krijgen haar woorden — als zij 
waarlijk haar woorden zijn — volheid en kracht, omdat zij uit het 
geloof gesproken zijn. De vorm waarin de overtuiging tot stand 
komt of geformuleerd wordt, is dan van weinig belang. Zij laat 
haar woord hooren en haar woord is gehoorzaamheid aan God's 
Woord , krijgt daardoor een klank, zóó sterk, een vorm, zóó vast, 
dat iedere Christen het hoort en aangrijpt. Als de kerkklokken 
luiden, hoort dorp en stad den oproep tot den dienst. Als de Kerk 
waarlijk spreekt, hoort de gemeente en volgt. Bidden wij, dat zij 
spreken moge. 

Tot nog toe sprak ik over hetgeen de Kerk te zeggen kan hebben 
tegenover haar leden, wat zij als waarheid voor het geloof ver-
kondigt. Het is nu tijd nog iets te zeggen over wat zij op grond 
daarvan den Staat mag voorhouden. Zij heeft daarbij te bedenken, 
dat zij niet is de Staat of een deel van den Staat, dat zij — zelfs 
als het volk in zijn geheel Christelijk is en dus zeker thans, nu dit 
niet zoo is — altijd blijft staan tegenover, den Staat. Dat zij — 
om het nog eens zoo te formuleeren als ik vroeger al eens deed — 
in den Staat niets, aan den Staat veel te zeggen heeft. Juist de 
vraag van oorlog en vrede kan duidelijk maken, wat dit inhoudt. 

Het is denkbaar dat de Kerk tot den Staat zou zeggen: nooit 
oorlog. Het is denkbaar, zeg ik, dat dit waarheid voor haar werd. 
Mij schijnt dit niet waar. Het schijnt mij juist door de algemeen-
heid van het woord niet meet het woord der Kerk, niet het woord 
dat zij nu zou moeten spreken. Ik werk dit nu niet uit. Ik onderstel 
slechts de mogelijkheid, dat het anders is. Maar dit wil ik met 
nadruk zeggen: als de Kerk dit zeggen wil, dan moet zij twee 
dingen bedenken: vooreerst dat zij het alleen met volle aanvaarding 
der verantwoordelijkheid, die in zulk een uitspraak ligt, mag doen, 
dat is alleen op een oogenblik dat zij, die het uitspreken, weten, 
dat in de uitspraak gevaar ligt voor hen zelf, dat zij daarvoor 
zullen moeten lijden. Niet als een theoretische wenschelijkheid. En 
dàn, dat zij het dan alleen mag doen, als zij haar stelling poneert 
als een eisch van geloof, onomstootelijke waarheid, die zich aan 
elke discussie onttrekt, niet als een moreelen aandrang, die met 
andere mag worden vergeleken. Elk debat waarbij deze tegenover 
andere wordt afgewogen, is dan uitgesloten. Zoodra de Kerk zich 
zou begeven in overwegingen, als die van de mogelijkheid van 
den oorlog, van de economische of nationale voor- of nadeelen, 
van de gevolgen op stoffelijk maar ook op geestelijk gebied, is zij 
op terreinen waar zij niet hoort. Zij maakt dan wat haar waarheid 
voor het geloof is tot een stelling in het nationale en maatschappe-
lijke, op éen rijtje te plaatsen met andere, en dat is wat zij niet 
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mag. Zoodra zij dat doet, verliest haar waarheid zijn eigenlijken 
zin, is zij geen waarheid meer. 

Ik zeg dit alles, ik herhaal het, van een veronderstelling die ik 
niet deel. Zegt de Kerk: oorlog is kwaad, en dat zal zij wèl moeten 
oôk tegen de overheid, dan is dat niet maar een gratuite mede-
deeling, die deze ook naast zich neer kan leggen. Zijn de over-
heidspersonen zelve Christenen, en is de uitspraak een uitspraak 
der Kerk in den zin, dien ik aangaf, dan is dat reeds daardoor 
eenvoudig onmogelijk. Maar ook als dat niet het geval is, is het 
voor hen een herinnering, waartoe de Kerk tegenover allen ver-
plicht is, een op die overheidspersonen laden met alle zwaarte, die 
tot haar beschikking staat, van een verantwoordelijkheid, die zij 
waarlijk niet licht zullen dragen. W a t , wie het wereldgebeuren 
volgt van de laatste jaren, ook al van 1914 trouwens, telkens weer 
sterk treft is dat gemis aan ernst, aan verantwoordelijkheid. Men 
laat de dingen gebeuren. Een gemis aan ernst dat ten slotte gevolg 
is van gemis aan geloof. Zonder geloof geen ware ernst. Maar 
tegelijk moeten we zeggen: weinigen die niet iets bespeuren van 
wat waarlijk ernst is. Grimmige ernst dat is wat van de Kerk wordt 
geëischt. W e e t wat gij begint — dat heeft zij de overheid te zeggen. 
Aan U, onverschillig wat de regeeringsvorm is, is in 's werelds 
bestel de beslissing en de verantwoordelijkheid gegeven. De Kerk 
kàn niet de concrete beslissing treffen; nù mag ondanks alles toch 
oorlog, nu is het kwaad daarin minder dan het kwaad van het 
nalaten. En evenmin het tegendeel. Zij kent de gegevens niet, heeft 
de weegschaal niet in de hand. Meent zij waarlijk — ook dat is 
denkbaar — ze wèl te kennen, dan zal zij het moeten aandurven 
het te zeggen, dan geldt weer wat ik straks zeide: alleen dàn mag 
dat, als de Kerk weet, dat voor haar zelve dit spreken lijden kan 
insluiten. Heeft zij de zekerheid niet, die zij weder alleen in geloof 
kan vinden, of liever die de Heilige Geest alleen haar in genade 
kan schenken, dan kan zij dit beslissend woord niet spreken, dan 
blijft alleen de waarschuwing. Doch zij moet sterk zijn — ik meen 
niet in getal, maar innerlijk — om deze te uiten. Als zij geloofs-
moed heeft — en wat is geloof zonder moed? — zal haar de kracht 
wel gegeven worden. Wederom, dat kan geen vraag zijn van over-
leg, van bespreking. Een predikant of een ouderling, een kerke-
raad of een bisschop past niet in den raad waar over oorlog of 
vrede beslist wordt. Maar zij moeten klaar staan om hen die in 
dien raad binnengaan het woord te zeggen, dat zij behoeven. De 
Kerk heeft het profetisch woord aan de overheid te brengen. Haar 
taak is als die van Nathan tegen David. En de Kerk moet oôk 
gereed staan om, als de beslissing gevallen is, weder haar eigen 
woord te hebben voor haar leden. Daar is dan de nieuwe nood, de 
oorlog is verklaard, opnieuw heeft zij God's woord te zoeken en 
te verkondigen. 
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De getuigenis, dat is wat de Kerk gevraagd wordt, de getuigenis 
der Waarhe id , die zij draagt. Heeft zij niet te getuigen, dan zwijgt 
zij, hoe pijnlijk het moge zijn, dàt zij zwijgt in den nood der men-
schen. Zij heeft dan te zoeken en te bidden, dat het haar gegeven 
moge worden het woord te vinden, dat zij moet spreken. Zoolang 
zij dat niet kan — als nu in de vraag der werkeloosheid — kan 
ook haar zwijgen getuigenis zijn van het zoeken van God. Als het 
dan maar hoorbaar zwijgen is, als de menschen maar voelen, dat 
zij zich neergeworpen heeft in de worsteling om Gods zegenend 
W o o r d (Genesis 3 2 : 2 7 ) . 

Haar woord is nooit anders dan getuigenis der haar geschonken 
waarheid, de waarheid voor het geloof, die niet is de waarheid 
voor den politieken strijd of het wetenschappelijk debat. Elk be-
roep op het „daar staat geschreven" daàr is even onmogelijk als 
dat op het ,,er is geschied". 

Maar, kan men vragen, heeft de Christen dan als hij aan zulk 
een strijd deelneemt zijn overtuiging thuis te laten? moet hij daar 
niet als steeds in het leven van haar durven spreken? wordt het 
niet een verloochenen van Christus als hij dat niet doet? En als 
hij op grond van de Schrift tot een bepaald inzicht in maatschappe-
lijke of staatkundige verhoudingen is gekomen, moet hij dan niet 
al wat in zijn vermogen ligt doen om dat inzicht ook in wetgeving 
en staatsleiding te doen triomfeeren? 

Reeds in het stellen van deze vragen schijnt het antwoord opge-
sloten. Toch houd ik vol, dat de zaak niet zoo eenvoudig is als 
uit het stellen der vragen zou blijken. Het is juist niet een ,,inzicht", 
dat direct voor toepassing in de wetgeving bruikbaar is, dat de 
H. Schrift ons geeft. De getuigenis — die zeker geëischt kan 
zijn — is niet de in de discussie hanteerbare, in regelingen om 
te zetten waarheid. In zijn strijd zal de Christen staan op het 
fundament van den Bijbel, maar hij gebruikt het W o o r d niet als 
wapen tegen hen, die het in dien strijd niet treft. 

Het voorbeeld van de echtscheiding kan dit toelichten. 
De Kerk heeft, zoolang het huwelijk van haar leden haar niet 

als een door haar te regelen stof is toevertrouwd, niet anders te 
doen dan te getuigen: ,,van den beginne" is er geen scheiding — 
de hardigheid der harten, de zonde onder de menschen heeft de 
wet er toe gebracht haar toe te laten. Zou het huwelijk mede een 
door de Kerk zelfstandig te regelen materie worden — en het mag 
wel worden overwogen, of zij dit niet behoort te verlangen — 
dan komt de Kerk zelve op het gebied van het recht, gelijk zij doet 
in haar reglementen en verordeningen, dan is zij niet meer alleen 
Kerk. Doch dit laat ik thans rusten. Het is nu de vraag niet wat 
de Kerk, maar haar leden, de Christenen, als zij geroepen worden 
mede te werken aan een huwelijkswetgeving, op grond van dit ge-
tuigenis moeten doen. 
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Zij hebben dan te bedenken, dat zij nooit staan voor de vraag, 
wat de wenschelijke huwelijkswetgeving is, maar alleen wat de 
wenschelijke wetgeving nu en hier, in deze historisch gegeven 
situatie is. En dat niet alleen omdat anders de wet kans heeft 
doode letter te blijven, maar omdat die aanvaarding der feiten, 
van het ,.daar is geschied" in den eersten zin, dien ik boven aangaf, 
juist voor hen als Christenen plicht is. Als zij dan aan den arbeid 
gaan, dan weten zij dat hèn het Woord , dat zij hoorden uit de 
Openbaring, bindt bij eiken zin dien zij neerschrijven, elke uit-
spraak, dien zij in den mond nemen. Zoodra het noodig is, getuigen 
zij daarvan. Maar zij gebruiken dat woord niet als een argument, 
zij trachten hun overtuiging niet daardoor ingang te doen vinden. 
Den ander zegt het immers niets, prikkelt het eerder tot tegen-
spraak. En zoo te handelen valt niet zwaar, omdat het immers 
niet zóo is in deze dingen der wet, dat wat als G o d s W o o r d is 
gehoord, nu niet voor redelijke toelichting vatbaar is. Voor het in 
beginsel onontbindbare huwelijk zijn talrijke redelijke argumenten 
aan te voeren: de positie der kinderen — de verlaging van het 
moreele peil bij loslating daarvan — de toestand van de vrouw, 
die van een zoogenaamd vrijere regeling haast onvermijdelijk de 
dupe wordt en zoo meer. En het is geen oneerlijkheid, als dit alles 
naar voren wordt geschoven ook door hem, voor wien dat toch 
maar van betrekkelijke waarde is tegenover het woord uit Mattheus, 
want hoewel die waarde slechts betrekkelijk is, zij is toch waarde. 
Wij zijn redelijke wezens, de intellectueele behandeling van vragen 
als deze is niet alleen mogelijk, zij is plicht, het recht, het verstande-
lijk te fundeeren en te omlijnen recht een gave. Ook de Christen, 
voor wien ten slotte het zwaartepunt elders ligt, voelt zich er door 
gesteund en geschraagd. Vóór het in beginsel onontbindbaar huwe-
lijk zal dus zijn strijd gaan, maar hij weet ook, dat dit beginsel nog 
geen recht is. Hij zal ook met het inzicht der anderen moeten en 
willen rekenen en dat niet, omdat het hem niet mogelijk is zijn 
eigen wil door te zetten, doch ook, indien dit wèl mogelijk was, 
omdat ook zij als burgers van den staat recht hebben gehoord te 
worden. Het recht voor het huwelijk zal, ook indien een Christen 
de vrije hand zou hebben om het op te stellen, anders zijn in een 
samenleving, waarin de overgroote meerderheid datgene wat als 
rest van Christelijke overtuiging in de volksopvattingen is doorge-
drongen nog aanvaardt, dan daar waar dit niet meer het geval is 
of nooit is geweest. Tegelijk zal de Christen moeten waken dat de 
wetgeving van den Staat zoo weinig mogelijk schade doe. Men 
zegge daarom niet, dat er dan geen bezwaar kan bestaan, dat de 
Staat echtscheiding bij onderlinge toestemming instelt, dat dan 
toch de vrijheid blijft van dit instituut geen gebruik te maken en 
zelfs om propaganda te maken tegen zulke echtscheidingen. De 
Christen weet, dat ook hij gebrekkig en zondig blijft, dat zulk een 
instituut verleiding kan worden, die moet hij, als hij kan, verhoeden 
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en hij weet ook. dat op hem mede de verantwoordelijkheid rust voor 
wat de Staat doet, dat daarom iedere erkenning van de noodzake-
lijkheid ter wille van anderen als recht te aanvaarden, wat naar 
eigen overtuiging eigenlijk anders zou moeten zijn, ten slotte een 
grens vindt, waar afwijzing van wat verwerpelijk schijnt, de eenige 
mogelijkheid is. Dit alles zal moeten worden afgewogen. Zegt men, 
dat de beslissing, die dan valt, niets anders dan compromis is, dan 
heb ik geen bezwaar, mits men daarin dan maar niet afkeuring 
ziet. Recht is in een gebrekkige en zondige samenleving naar zijn 
aard altijd compromis. 

Maar juist hieruit blijkt dat het: ,,er staat geschreven" wel een 
woord kan zijn tot hem, die het compromis maakt, niet een woord 
dat op eenige wijze in dat compromis ingang vindt. Zij staan op 
een ander vlak. Ik trachtte het aan te geven voor de echtscheidings-
vraag, maar het geldt voor iedere regeling. 

W i e goed leest zal in hetgeen voorafgaat ook het antwoord 
vinden op de vraag, of de Christenen zich als politieke partij moeten 
organiseeren. Mijn antwoord luidt stellig ontkennend, indien men 
beweert dat uit Bijbel en geschiedenis beginselen zijn af te leiden 
van staatsbestel en maatschappij-inrichting, die dan door die par-
tijen in werkelijkheid moeten worden omgezet. W i e zoo redeneert, 
tast eenerzijds de heiligheid der Schrift aan, maakt er een wetboek 
van, waarmee hij werkt, doet wat waarheid voor het geloof is tot 
strijdleus dalen, geeft anderzijds aan menschelijken arbeid en 
menschelijke instellingen een wijding, die hun niet toekomt. Een 
Christelijke partij ligt wel mijlen ver van de Kerk. In haar kunnen 
wij en mogen wij niet gelooven. Veler houding is ten aanzien van 
haar de zelfde als tegenover de Kerk. Zij kan machtig en krachtig 
zijn, haar instellingen en doelzettingen voortreffelijk, haar strijd-
wijze boven verdenking — ik betwist het alles niet — zij blijft een 
politieke organisatie, een machtsmiddel in zeer menschelijke twisten. 

Dit alles sluit volstrekt niet uit, dat Christenen zich op een be-
paald oogenblik als politieke partij organiseeren. Als men maar 
ziet, dat het dan niet meer is dan een samenkomen van gelijk-
gezinden, die, omdat ze in de diepte zich verbonden rekenen, ook 
in de vragen van politiek en actie elkaar gemakkelijk verstaan, 
gemeenschappelijk een zelfde richting uit willen. Het kan wensche-
lijk zijn, het is vraag van de politieke situatie, of het wenschelijk 
is. Noodzakelijk is het alleen, indien de Christenen zich juist in 
die situatie bedreigd zien, omdat zij Christenen zijn, als de ver-
kondiging van het Woord — met al wat dat insluit — zelf gevaar 
loopt; indien zij samen komen om de mogelijkheid te handhaven 
ook in den Staat als Christenen te leven. Dan kan deze strijd van 
hen geëischt worden, al blijft hij ook dan politieke strijd. Men kan 
dat ook zoo zeggen: Christelijke partijvorming als een machtsmiddel 
in den Staat is alleen dan geëischt, indien de Kerk haar màg ver-
langen. Dat was het geval voor Groen en Kuyper in zijn jongere 

10 
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jaren ten aanzien der school. De Kerk, dat is de levende Chris ten-
heid, werd belemmerd in haar verkondiging van God's W o o r d 
aan het kind. Zoo kunnen wij den aanvang van den schoolstrijd 
beschouwen. Dat mocht zij niet dulden; daartegen was het samen-
strijden noodzakelijk. Zoodra die strijd echter geheel het politieke 
leven beheerschte en vooral toen hij tot de overwinning had gevoerd, 
werd de Christelijke partij een gevaar voor het Christendom. Zij 
ging in het staatkundige een tegenstelling maken, die niet reëel 
meer was — zij idealiseerde mèt haar doeleinden zich zelve, blies 
maatschappelijke wenschen tot geloofseisch op. Kuyper's latere 
werk heeft dat alles wel duidelijk aan het licht gebracht. Ik wil 
hiermee niet zeggen, dat op dit oogenblik in ons land de Christe-
lijke (protestant-Christelijke) part i jen1) geen reden van bestaan 
hebben. Dat is een vraag van wenschelijkheid in deze situatie, 
waarbij ook de traditie een woord meespreekt. Deze dringt zeker 
tot beantwoording in bevestigenden zin. En misschien moeten we 
wel zeggen, dat we dankbaar mogen zijn, dàt zij er zijn, omdat 
spoedig — als de teekenen niet bedriegen — er weder de nood 
kan zijn, die de Christenen dwingt samen te gaan in het staatsieven. 

Die nood is er — ik zeide het al — als de Evangelieprediking 
zelf gevaar loopt. Als de Kerk gehinderd wordt haar woord te doen 
hooren, zooals zij meent, dat het moet. Ik heb gesproken over wat 
de Kerk aan den Staat te zeggen heeft, ook over den invloed van 
wat zij als het W o o r d Gods hoort, op wetgeving en staatkundig 
leven. Gaat het daarom, dan is het Christendom in den aanval, 
het poogt het wereldsch leven met zijn zuurdeesem te doordringen. 
Nu moeten we letten op de andere zijde: de Kerk kan in de ver-
dediging moeten komen van eigen terrein. In de verhouding tus-
schen Kerk en Staat ligt ten allen tijde de mogelijkheid van botsing, 
er is latente strijd. De Kerk poogt den Staat te vervullen van wat 
zij als uitstraling van haar waarheid ziet, maar de Staat is tegelijk 
de vijand, die zij tegenover zich vindt. Staat is altijd wereld. Dàt 
heeft Augustinus meer dan ééns begrepen. De neiging én den in-
dividueelen mensch én allen te samen geheel voor zich op te .eischen 
heeft de Staat ten allen tijde. Iedere Staat heeft de kiem in zich 
van wat men heden ten dage „totaliteit" noemt. De Kerk harer-
zijds laat wel den Staat zijn eigen gebied maar zij doet dat uit 
eigen standpunt: ook zij eischt den heelen mensch, maar zij weet, 
dat haar taak niet is van deze wereld, de organisatie van het samen-
leven laat zij liggen. Alleen kan zij daarin niets op den duur eer-
biedigen wat haar in haar evangelieverkondiging zou hinderen. 
Scherpe grenzen voor beider gebied, die voor altijd gelden, zijn niet 
te trekken, zij zullen telkens weer naar recht moeten worden vast-
gelegd. Is dat geschied, dan is er vrede tusschen Staat en Kerk. 

l ) Over de Roomsch-Katholieke spreek ik niet, bij haar ligt de zaak anders. De 
RK. Kerk wil altijd meer dan Kerk zijn, wil ook ..staat" zijn. 
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Zoodra echter de Staat zijn drang tot totaliteit niet meer als een 
te beteugelen neiging ziet, zoodra hij een recht, waaraan ook hij 
zelf gebonden is niet meer erkent, maar geheel het menschenleven 
in zijn volheid wil beheerschen, is botsing onvermijdelijk. Dan barst 
de strijd los. Eeuwen lang heeft de Kerk, misschien niet tot haar 
geluk, daarvan weinig gemerkt. Nu is het anders. Nu moet de 
Kerk weer eigen gebied verdedigen. Zie naar Rusland, daar ge-
schiedde de aanval openlijk, tegelijk zóó krachtig, dat de Kerk 
scheen te bezwijken, voor zij zich zelfs gereed kon maken tot ver-
weer; daar begint zij thans eerst heel langzaam zich te herstellen, 
zoodat we nog maar alleen naar teekenen kunnen uitzien, die weer 
eenige hoop schenken. Zie ook naar Duitschland. Dat was anders. 
Daa r verklaarde de totale Staat, dat de Kerk hem lief was en hij 
haar belangen zou verzorgen. Alleen het moest de Kerk zijn zoo 
als de Staat hem begeerde. En zoo kàn de Kerk niet zijn, zij kàn 
zich niet schikken, haar Heer is een andere, dan de Staat. Zij zelve 
moet weten wat zij te verkondigen heeft, wat daarvoor aan organi-
satie en bestaansmiddelen noodzakelijk is. Zie naar den strijd der 
Bekenntniss-Kirche.1) De Kerk werd bedreigd in hare verkondi-
ging (Oud-Testament) , in hare verhouding tot haar eigen leden 
(niet-Arische Christenen), in haar organisatie. Aanvankelijk meen-
de men, dat de afweer — hoe zwaar hij was, welke opofferingen hij 
eischte — kon geschieden zonder aan den Staat zelf en zijn wen-
schen te raken. De ervaring leert het tegendeel. W i e daarvan 
overtuigd wil worden, leze eens het laatste boekje van Hans As-
mussen. -) Hier is een man, die den nieuwen staatsvorm van zijn 
land, als ik mij niet vergis, aanvankelijk met blijdschap heeft begroet, 
die hem nóg geenszins verwerpt en dan toch tot den Staat ook ten 
aanzien van eigen regelingen zegt: zóo gaat het niet. Als de Kerk 
de Zondag niet wordt gelaten, maar de Staat die als zijn feestdag 
opeischt, als zij de jeugd niet kan bereiken, omdat staat en partij 
die geheel in beslag nemen, als van kinderen een eed wordt ver-
langd, als aan den Fiihrer een eer wordt bewezen, die God alleen 
toekomt, dan kan de Kerk niet zwijgen. Zij moet Gods gebod doen 
hcoren, wee haar indien zij het Evangelie niet verkondigt! W i e a!s 
de aanhangers van den totalen Staat eens menschen woord tot een 
absoluut woord maakt moet met de Kerk in conflict komen. Hij 
knielt voor den afgod, den afgod van het volk, van de macht, van 
den Staat, van den leider. Er staat geschreven: ,,Gij zult geen 
andere goden voor Mijn aangezicht hebben". 

Ik behoor niet tot hen, die gelooven, dat in alle landen van 
Europa, ook in het onze, spoedig de strijd zal gaan tusschen 

1) Hier zou ook de R.K.. Kerk genoemd kunnen worden. Ook haar trof de vij-
andschap. De verhouding is anders door haar internationale organisatie, ook door 
het feit dat zij anders staat. Zie de vorige noot. 

-) Gottesgebo; und der Menschen Gebot, Theol. Existenz heute no. 41. 
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Communisme en Nationalisme, misschien juis ter1) gezegd tusschen 
Bolsjewisme en Fascisme, dat dit onvermijdelijk is. Het is een van 
de dingen, die geloofd worden omdat ze altijd herhaald worden, 
maar die ook zonder basis in de feiten juist omdat de menschen ze 
als niet tegen te spreken aannemen, een kans krijgen werkelijk-
heid te worden. Doch dit is zeker: het zijn machtige stroomingen 
beide. De Christenen zullen beide scherp in het oog moeten houden, 
tegen beide tot handhaving der Kerk gereed moeten staan. Het 
Bolsjewisme zegt de Kerk openlijk den strijd aan — met het Fascisme 
is hij even onvermijdelijk. 2) Het kàn zijrr, dat spoedig reeds die 
strijd de Christenen moet vereenigen. 

Dien strijd zullen zij in volle geloofsvertrouwen te gemoet zien 
— zij kunnen zich sterken aan het voorbeeld van hun Duitsche 
broeders — als de Kerk vast en sterk staat, een zeker geluid geeft. 
Zij zal zich moeten bezinnen op de woorden, die zij in maatschappe-
lijk en staatkundig leven kan doen hooren, op het getuigenis, dat 
zij heeft te geven van wat zij als waarheid ziet. 

Doch zij kan dit alleen, indien zij zich onderwerpt aan haar 
Heer, waarlijk Kerk is, indien zij verkondigt, wat er geschiedde 
in die dagen, dat er een gebod uitging van keizer Augustus, toen 
een Kindeke geboren werd (Lukas II, 1) en wat er geschreven 
staat over Zijn woorden en daden, Zijn dood, Zijn opstanding, 
over de uitstorting van den Heiligen Geest, die haar eigen begin 
was. Bidden wij, dat de Heilige Geest met haar zij. 

1) Juister, want „communisme" behoeft op zich zelf niet met het Evangelie in 
strijd te zijn. Het is dat wel, als we daaronder de huidige geestes-strooming in 
Europa verstaan, die zich naar Rusland oriënteert. Nationalisme behoeft evenmin 
totaal te zijn. is het echter wél in de strooming die zich met dat woord tooit. 

2) Ik ontken niet dat er lieden zijn in ons land, die te goeder trouw het tegendeel 
meenen. Laten zij naar Duitschland zien — dat doen zij immers toch altijd — 
om van hun naïviteit genezen te worden. 



34. L ' A U T O R I T É D E L ' É T A T *) 

Le problème de la souveraineté de l 'Etat et de la nécessité de 
l'autorité est une question actuelle. Avant-guerre, les juristes et 
les publicistes s'en souciaient peu. L'Etat souverain pouvait dic-
ter sa volonté en loi à ses sujets; le droit, la volonté du législa-
teur, — telles étaient les vérités que tout le monde acceptait. 
Certes, quelques esprits profonds — qu'il me soit permis de rappeler 
le nom de mon eminent compatriote Krabbe — en doutaient, soup-
çonnant ou même sachant qu'avec ces formules: „le droit, la volonté 
du législateur", „l 'Etat souverain", tout n'était pas dit en matière 
de théorie du droit, mais la plupart de ceux, qui trouvaient leur 
travail quotidien dans le droit, pour les juges, pour les avocats, pour 
les administrateurs, il y avait là des formules convenues, qu'on ne 
discutait pas. Tout cela a bien changé: les doutes se sont élevées 
de tous côtés. 

Et d'abord c'est l'interprétation de la loi elle-même qui fait douter 
de l'exactitude d'une identification de la loi avec la volonté du 
législateur. On avait interprété les Codes pendant tout le XIXe 
siècle, mais on s'était peu rendu compte de la méthode que l'on 
pratiquait. Mais maintenant en se retournant et en donnant un 
aperçu des diverses méthodes d'interprétation, les théoriciens con-
stataient non seulement qu'il y avait peu d'ordre et d'unité dans 
toutes ces méthodes, mais encore que le fondement même du travail 
de la jurisprudence d'un siècle n'avait pas la solidité naguère in-
contestée. Si l'interprétation cherche la volonté du législateur, ni 
ce „législateur", ni cette „volonté" ne se laissent découvrir. Ce sont 
des ombres qui fuient sans cesse, lorsqu'on croit les avoir atteintes. 

Le législateur est un organe de l'Etat, on le sait, mais cet organe 
se compose-t-il des individus membres des corps législatifs? Ces 
individus ne peuvent nous imposer leur volonté que par la loi; ce 
qu'ils ont voulu exprimer nous est absolument indifférent si cette 
volonté ne s'exprime pas dans la loi. Est-il donc exact de dire que 
nous cherchons leur volonté en interprétant la loi, alors qu'en même 
temps nous nous embarrassons peu des manifestations de cette 
volonté en dehors du texte! Au surplus dans les Etats actuels ce ne 
sont point les membres des Parlements qui rédigent les lois, ni le 
plus souvent le ministre qui l'a contresigné, ce sont les fonctionnaires 
dans les bureaux, ou les comités chargés d'un mandat spécial. Est-ce 
leur volonté à eux que nous devons chercher? Je ne crois pas que 
ce soit là l'opinion courante. „Législateur" et „volonté" ce sont, dans 

*) Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique, Recueil Sirey, 
1934, cahier nos. 3-4 p. 141. 
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la langue des juristes, des abstractions, qui, certes, ont un rapport 
avec des personnes réelles et leur volonté, au sens psychologique, 
mais qui ne peuvent en aucune manière y être assimilés. 

Ce sont là, je crois, des vérités acquises en théorie du droit: mais 
alors que devient la thèse selon laquelle le droit c'est la loi, c'est-à-
dire la volonté émanante de certaines personnes, investies de l 'auto-
rité législative dans l 'Etat? La volonté d'une abstraction, qu'est-ce 
que c'est? et qu'est-ce encore qu'une volonté qui sera interprétée 
d'une manière dont son auteur n'a jamais pu avoir le moindre 
soupçon? 

Je ne relève que les doutes qui s'imposent à une observation 
superficielle; mais si l'on tâche d'approfondir les questions d'inter-
prétation, alors on découvre toute une série de facteurs, entièrement 
étrangers à la volonté du législateur, des réalités sociales et des 
convictions personnelles de justice, qui contribuent à l 'interprétation 
de la loi et, par là à l'évolution du droit. 

D'ailleurs, l'interprétation de la loi n'est pas le seul obstacle qui 
puisse mettre en doute la théorie traditionnelle. Il y a des attaques 
plus sérieuses encore et des plus importantes. Une partie des rela-
tions sociales, relève d'un droit extra-étatique émanant des groupe-
ments nés spontanément entre les intéressés. Si, de nos jours, on 
décrit le droit ouvrier, le droit étatique, certes, y tient sa place; mais 
les conventions collectives, les règlements des organisations ouvriè-
res, lui font concurrence croissante. Ce droit se forme et se main-
tient sans l'intervention d'aucune autorité étatique. Les organisations 
des patrons et des ouvriers élaborent les lois professionnelles; les 
arbitres, nommés par ces organisations, les interprètent en cas de 
différends, et ce sont encore les organisations qui, par les moyens 
de contrainte, que la situation sociale leur offre, savent maintenir 
ce droit sans l'appui des autorités légales. Ce phénomène déborde, 
d'ailleurs, le droit ouvrier: une bonne portion de la vie économique, 
les relations entre producteurs et industriels, a la tendance à suivre 
le même cours. Si ce droit s'est formé à côté du droit étatique, est, 
comme on dit, autonome, comment soutenir encore la thèse que 
l'Etat, en souverain, dispose du droit selon son bon plaisir? 

Voilà assez de raisons, je pense, pour douter des théories tradi-
tionnelles. Et encore je n'insiste pas sur la plus importante d'entre 
elles, sur celle dont la doctrine s'est le plus tourmenté. Il s'agit du 
droit international qui demande la limitation de la souveraineté de 
l 'Etat. Qu'il me suffise de rappeler ce sujet et, en particulier, les 
difficultés, éprouvées par la théorie pour faire rentrer le droit inter-
national dans le schéma traditionnel de la souveraineté de l 'Etat. 
Pour faire comprendre ces difficultés, je n'ai qu'à rappeler la con-
struction si artificielle de l'auto-limitation, construction défendue 
cependant par des juristes de grande renommée. 

Dans tout le domaine de la théorie du droit on voit ainsi l 'Etat 
refoulé et son absolue souveraineté réfutée. Les théoriciens se rap-
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prochent de l'idéal de certains politiciens qui parlent de la mort, 
sinon prochaine, du moins future, de l 'Etat. 

Tous ces phénomènes ont été résumés d'une manière magistrale 
dans les livres si riches en informations et en idées de M. George 
Gurvitch. Et ce n'est pas seulement une description des phénomènes 
du droit actuel qu'il nous a donnée, c'est une théorie toute nouvelle 
de droit, la théorie du droit social. Je me borne à quelques points 
qui sont essentiels pour notre sujet. M. Gurvitch oppose le droit 
social au droit individuel. Le droit social, que l'on retrouve dans 
tous les phénomènes ci-dessus signalés, est un droit de commu-
nauté, qui se dégage directement d'une collectivité donnée pour 
en régler la vie intérieure. Le droit individuel est un droit de coordi-
nation. Le droit social c'est le droit de communion comme totalité, 
comme unité — le droit individuel est le droit des relations entre 
individus coordonnés. Le type du droit individuel est le droit con-
tractuel. Le droit étatique forme une partie du droit social qui se 
distingue par la contrainte inconditionnée et inéluctable que l 'Etat 
exerce sur ses sujets II se distingue du droit social en général en ce 
que les personnes qui ne sont régies que par ce dernier peuvent en 
éviter la contrainte en sortant du groupe qui est intégré par ce droit. 
En outre, dans les Etats non démocratiques, le droit étatique com-
prend un droit de subordination, qui selon M. Gurvitch n'est qu'une 
déformation et une perversion du droit d'intégration sociale. Le rôle 
reconnu à l 'Etat par ce système est bien modeste, si nous le compa-
rons aux opinions traditionnelles. L'Etat, nous dit M. Gurvitch, est 
comme un petit lac perdu dans l'immense mer du droit, qui l'entoure 
de tous côtés. Notons encore que son autorité n'y joue aucun 
rôle, ou plutôt si elle se fait encore valoir, ce n'est pas en réalité 
conformément au droit, mais en déformation de celui-ci. L'Etat doit 
reculer parce qu'il n'a pas le droit de dominer ses sujets. En principe, 
M. Gurvitch nie toute autorité. C'est un principe à retenir. 

Les livres de M. Gurvitch ne sont pas les seuls où l'on trouve 
cette dévalorisation de l 'Etat. Toute une école de sociologues et 
de juristes accepte des opinions analogues. J'ai cité l'auteur français 
seulement parce que nulle part la théorie nouvelle n'a été élaborée 
d'une manière aussi développée et aussi pénétrante que chez lui. 
A côté de lui je veux nommer l'auteur d'un livre remarquable à mon 
avis, paru cette année: le professeur hongrois M. Barna H o r v a t h 1 . 
M. Horvâth reconnaît les mérites de l'institution de l 'Etat dans le 
passé et encore dans le temps présent, mais il lui oppose la société 
économique, nationale et internationale, société autonome dirigée 
(die Plangesellschaft), à laquelle appartient l'avenir. Et, pour lui 
comme pour M. Gurvitch, l'autorité, le pouvoir n'est pas un élément 

*) Barna Horvâth, Rechtsoziologie, Problème der Gesellschaftslehre und der 
Geschichtslehre des Rechts, Berlin, 1934. 
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essentiel du droit, mais quelque chose d'étranger au droit et qui 
doit y être incorporé pour se transformer en droit (verrechtlicht 
werden). 

Les auteurs cités désirent libérer le droit de l'étreinte de l 'Etat 
et de sa souveraineté. Pour être droit, le droit doit se développer 
en liberté. 

L'observation des faits sociaux nous avait, il y a quelques années, 
révélé d'une façon frappante le même phénomène: le déclin de 
l'autorité des organes de l 'Etat. On pouvait l'observer partout dans 
l 'Europe occidentale: le parlement, suprême autorité dans les démo-
craties de ce temps, tendait à perdre sa situation, le parlementarisme 
sombrait et nulle autorité ne s'y substituait. L'Etat se voyait refoulé 
dans la vie réelle comme il avait été rejeté par la théorie: l'opinion 
publique ne donnait plus aux hommes d 'Etat l 'importance que le 
passé leur avait attribuée. Les intellectuels préféraient vivre en 
marge de la politique, dont les compromissions ne les intéressaient 
guère; pour les masses la lutte entre capitalistes et classe ouvrière 
dominait tout, l 'Etat n'avait d'importance que par sa position dans 
cette lutte. La puissance réelle, pensait-on, n'était plus aux mains 
des rois, des présidents ou des ministres, mais des capitalistes, des 
grands industriels et des banquiers. 

J'ai parlé de la théorie du passé récent; en tenant compte des 
faits j 'ai changé de conclusion: je ne dis plus que ces jours-ci nous 
montrent le phénomène du déclin de l 'Etat, j 'ai dit que c'était le 
cas pendant les années qui ont suivi la guerre. La réalité a changé 
depuis quelque temps. La Russie a commencé; ce pays qui institua 
le régime du prophète de la mort prochaine de l'Etat, — K. Marx 
— a donné à l'Etat un pouvoir dans la vie particulière que nul âge 
n'a peut-être connu, pouvoir certainement étranger aux derniers 
siècles. L'Italie a suivi; le fascisme n'est-il pas l 'adoration de l 'Etat 
tout-puissant? Ensuite l'Allemagne, inutile d'insister. Et puis dans 
toute l 'Europe comme dans les Etats-Unis de l'Amérique l'autorité 
et le pouvoir des fonctionnaires de l 'Etat s'est restauré d'un coup 
et avec une force, inconnue des temps passés. Jamais, je pense, 
depuis 1848 ce pouvoir n'a été si fort qu'aujourd'hui. 

L'Europe n'est pas encore fasciste — heureusement. Personne 
ne peut néanmoins ignorer l'influence considérable du mouvement 
fasciste dans ces dernières années. La personne de Mussolini, qui 
pour la plupart des publicistes de l 'Europe occidentale n'était jadis 
guère plus que celle d'un condottiere arrivé, prend une place de plus 
en plus centrale dans toute la vie politique. Sa devise: ,,Rien hors 
de l'Etat, rien contre l 'Etat, tout pour l 'Etat, retentit, plus ou moins, 
dans tous les pays 1 . " L'Etat tend à absorber la vie des peuples et 
celle des individus. La crise économique actuelle a beaucoup relevé 

!) Voyez le livre remarquable d'A. Anema, Grondslag en karakter van de Ita-
liaansch-Fascistische Staatsleer, 1934. 
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son prestige. Elle a donné une importance inattendue aux frontières 
étatiques pour une vie économique dont la génération précédente 
n'avait jamais rêvé, elle a forcé l 'Etat à se mêler des affaires, ce 
pue le libéralisme d'une période passée lui défendait absolument. 
Tout a changé, semble-t-il. Loin de s'éteindre, l 'Etat s'est sou-
dain relevé. 

Est-ce une renaissance temporaire, comme on le voit dans la vie 
physique, une oscillation de la flamme avant de s'éteindre? Ou bien 
est-ce le commencement d'une vie nouvelle,une réaction contre un 
rejet injuste? Ce n'est pas à moi de répondre à ces questions primor-
diales pour la vie sociale et politique de ce moment. Je ne veux que 
faire quelques remarques de théoricien du droit sur ce phénomène 
si intéressant en le combinant avec les nouvelles théories passées 
en revue. 

En tant que théoricien je crois devoir commencer par poser le 
problème, qui, à mon sens, est à la base de ces mouvements politiques 
comme des théories du droit actuelles: c'est le problème de l'autorité. 

Notre temps nie l'autorité, tout en la désirant ardemment. On 
confond l'autorité et le pouvoir, la force. 

Au fond cette autorité dont l'âme humaine a besoin, elle l'a oubliée; 
se croyant perdue maintenant dans les excès de ses libertés elle 
appelle la force. L'autorité est chose intime de l'esprit, l'homme la 
suit parce qu'elle s'impose — il obéit au pouvoir, parce que sa force 
le menace. L'autorité a besoin de la main forte, mais le pouvoir sans 
autorité est vain, il se perd toujours. Il n 'y a rien dont l'homme de ce 
temps ait plus besoin que d'une restauration de l'autorité. 

On oppose le droit à l'autorité. Toute l 'œuvre de M. Gurvitch 
repose sur cette opposition. Chez lui droit et subordination s'ex-
cluent. Pourtant, il n 'y a jamais eu de droit sans autorité, — autorité 
personnelle, et, non pas abstraite — et jamais il n 'y en aura. L'erreur 
des théoriciens de la souveraineté du droit c'est de considérer le 
droit d'une façon trop intellectuelle. Le droit est pour eux un 
système de règles dont, par une procédure tout à fait intellectuelle et 
logique, on peut déduire la conclusion pour chaque cas réel. Grave 
erreur à mon avis. Même si les règles qu'on applique sont formulées 
d'une manière précise, c'est toujours le choix qui décide de l'appli-
cation de telle règle et non pas de telle autre. Bien qu'elle nous 
conduise par des voies rationnelles, en usant de toutes les données 
intellectuelles de la tradition ou du raisonnement, une méthode 
d'interprétation nous conduit toujours à un moment où ce n'est plus 
le raisonnement mais la conviction intime, la conscience, qui décide. 
Le droit c'est le rationnel; mais dans tout droit „in concreto", dans 
toute décision il y a un moment irrationnel. Ce moment prend une 
place de plus en plus grande à mesure que les règles appliquées sont 
formulées d'une façon moins précise. Dans le droit non-écrit il a 
une importance autre encore que dans les formules des codifications. 
Toute décision juridique qui repose d'un côté sur les règles, écrites 
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ou non-écrites, a besoin d'un autre fondement encore; les personnes 
qui y sont soumises doivent comprendre pourquoi ce droit et pas 
un autre leur est imposé. Ce fondement ne peut être trouvé ailleurs 
que dans l'autorité de celui qui fait ce choix. On le voit à degré 
minime dans un simple arbitrage entre deux particuliers. Ils ont un 
différend, ils décident à le soumettre au jugement d'un tiers. Au 
moment de lui donner mandat, ils lui attribuent une autorité: de ce 
moment date leur devoir de lui obéir. C'est la même autorité dont 
jouit le juge, l'administrateur, enfin le magistrat. 

Tout droit demande une organisation. A mon sens il est inexact 
de parler de droit dans les groupements non organisés, ce sont 
plutôt les mœurs que l'on désigne parfois par ce nom. Le droit 
demande une organisation, parce que le droit demande à être 
maintenu, à être transposé en réalité. Cela n'est pas possible sans 
l'autorité, sans l'autorité qui formule les règles, sans l'autorité 
surtout qui tranche les différends. 

Le droit n'est pas seulement le domaine de la pensée, c'est aussi 
le domaine de l'acte. A la fin de tout raisonnement dans la vie, en 
morale mais aussi en droit, il y a l'acte. Du moment que nous accep-
tons que le droit exige l'obéissance, que la règle de droit soit une 
règle que nous devons suivre, même quand nous ne l 'approuvons 
pas, nous devons accepter aussi la nécessité de l'obéissance à l 'auto-
rité personnelle, qui nous dicte telle ou telle exigence du droit, alors 
même que nous sommes convaincus de son erreur. Et nous pouvons 
obéir sans peine si nous reconnaissons vraiment l'autorité de celui 
qui commande. Le droit n'est qu'une construction chimérique si 
l'on ferme les yeux sur la nécessité de l'autorité. Les juristes peuvent 
échafauder une construction telle, elle n'a pas de réalité. En réalité 
il y a toujours le dualisme du rationnel et de l'irrationnel, de la 
logique juridique et de la décision non déduite des précédents lo-
giques, de la règle et de l'autorité. 

Cette autorité ne peut être maintenue sans la force; l'autorité 
devient toujours pouvoir. Il y a là un danger parce qu'en faisant 
usage de la contrainte elle risque de perdre l'autorité elle-même; il 
y a là néanmoins une nécessité parce que les hommes ont toujours 
tendance de se soustraire même aux autorités qu'ils reconnaissent. 
La force doit être soumise au droit, dit-on, je suis tout à fait d'ac-
cord — mais entre la règle de droit et la force il y a l'autorité qui 
décide ce qui est droit dans tel cas concret. Dans la vie sociale 
beaucoup d'autorités n'ont aucun moyen de contrainte à leur dispo-
sition, dans le droit l'autorité sans moyen d'exécuter ses jugements 
se perd et le droit qu'elle impose cesse d'être droit. C'est ce qu'on 
appelle la positivité de tout droit. 

II 
L'Etat se distingue de tous les autres groupements sociaux par 

deux qualités essentielles: l'assujettissement à l 'Etat est involon-
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taire en origine, involontaire en essence. Je sais bien que souvent 
nous sommes forcés d'adhérer à un groupement que nous voudrons 
quitter, mais dont la nécessité sociale nous retient. Cependant c'est 
une nécessité d'un autre ordre que celle qui nous lie à l 'Etat, c'est 
une nécessité, qui détermine notre volonté — notre naissance nous 
incorpore dans un Etat sans aucune activité de notre part. Toute 
idée de choix est exclue, aussi bien qu'en ce qui touche nos parents 
et notre famille. Notre être même a les caractères de l 'Etat, qui est 
le nôtre. Il est vrai, qu'au sein de l 'Etat vivent les naturalisés, qui 
ont adopté un Etat autre que celui de leur naissance, mais la natura-
lisation, par son essence même, ne peut embrasser qu'un nombre de 
personnes infime en comparaison des citoyens par naissance. C'est 
une correction du caractère involontaire de la participation à 1 Etat 
— bien loin de supprimer ce caractère elle l'accentue. Etre sujet 
d 'un certain Etat c'est l'expression juridique d'une vérité biologique 
et historique, qui, pour le droit, est une donnée qu'il doit accepter. 
Sans nier que de nos jours l'idée de race se manie d'une manière un 
peu ridicule, on doit reconnaître que les qualités biologiques for-
ment le fondement de la nation. Mais, l'idée de nation n'a une signi-
fication en droit que si elle a passé du domaine de la biologie à celui 
de l'histoire. Une nation se forme historiquement, évoluant et 
acceptant des éléments étrangers, elle devient Etat. Comme l'Etat 
elle est liée à une certaine partie de la surface de la terre. Pour 
l 'Etat la donnée biologique et historique joue un rôle inconnu aux 
autres groupements. On peut approuver ou regretter le fait que la 
conscience de ces fondements biologiques et historiques de l 'Etat se 
soit accrue considérablement ces dernières années, on ne peut nier 
ni le fait de cette croissance, ni la vérité de ces fondements. Quant 
à moi, je crois que si l'on reconnaît la vérité relative des idées natio-
nalistes tant pour la vie politique que pour la théorie, on peut com-
battre avec plus de force les exagérations, dont l'influence est funeste 
sur toute la vie sociale de ce temps-ci. Une théorie, qui ne tient pas 
compte de ces faits, risque de perdre contact avec la vie réelle. 

D'ailleurs, l 'Etat ne se distingue pas seulement par ses fonde-
ments d'origine. Le caractère de son autorité est autre que celui des 
autres groupements. M. Gurvitch lui-même a indiqué ce caractère 
en remarquant que seul l 'Etat dispose de la contrainte incondition-
née et M. Horvàth parle de la souveraineté de l 'Etat en matière de 
guerre, de finances, de domaines (Kriegs-, Finanz-, Gebiets- Ho-
heit) . Mais ces auteurs ne parviennent pas à tirer les conséquences 
de leurs observations, justes d'ailleurs. L'ordre du droit étatique n'a 
pas de primauté — la remarque est de M. Gurvitch — sur les autres 
ordres de droit, ils ont coordonnés, aucun n'est subordonné à l'autre. 
Si cela veut dire que l 'Etat est lié au droit, que le droit c'est autre 
chose que la volonté de l 'Etat, que le droit, quoique méconnu par 
l 'Etat, se redresse toujours — ce n'est pas moi qui combattrait cette 
thèse. Pendant toute ma vie scientifique, je l'ai défendue. Mais en 
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reconnaissant à l 'Etat le monopole de la contrainte inconditionnée, 
on lui reconnaît logiquement le droit de commander ses sujets comme 
nul autre ne pourrait le faire, on reconnaît sa souveraineté. Je dois 
reconnaître beaucoup d'autorités dans la vie sociale, et le caractère 
de l'autorité elle-même force à lui obéir, même si ses sentences me 
paraissent injustes; mais si cette autorité n'est pas inconditionnée, 
je peux m'y soustraire. Dès l'instant qu'elle se revêt de cette dignité 
et que je lui attribue le droit de faire ainsi, l'autorité de l 'Etat n'est 
d'aucune manière dépendante de mon activité ou de ma volonté. 
Je lui suis subordonné. Cette subordination n'est pas absolue mais 
elle diffère de toute autre. Les différences quantitatives se transfor-
ment en une différence qualitative. Cette différence s'exprime par 
le mot de souveraineté. Sans cette souveraineté le fait de la con-
trainte inconditionnée de l 'Etat ne peut se comprendre. Il devrait 
être rejeté; dès qu'on accepte, on doit avouer que l 'Etat en droit à 
une position particulière, qui la distingue de tout autre groupement 
social et que le droit étatique a, je ne dis pas la suprématie, mais 
bien une certaine supériorité sur tout autre ordre. 

Je m'expliquerai là-dessus. 
Il nous faut constater encore une autre qualité de l 'Etat. Dans 

tout groupement les membres du groupe sont liés par un intérêt, 
qui leur est commun, par un but qu'ils se proposent communément. 
Une association, une union, bien qu'elle renferme une collectivité 
de personnes peut-être très différentes entre elles, a toujours un 
but spécial, — et plus ou moins déterminé. L'Etat se distingue par la 
généralité absolue de son but; voilà pourquoi il est impossible d'en 
donner une définition. Son autorité est générale, ce qui ne veut pas 
dire absolue. Il y a souvent confusion de ces deux qualités: on parle 
du caractère absolu de la souveraineté de l'Etat, on aurait dû parler 
de son caractère général. 

Il convient de comparer cette notion de l 'Etat à celle de la pro-
priété. On n'a jamais donné une bonne définition de la propriété. 
Quant à moi, je crois qu'il est impossible d'en trouver une l . On 
définit toujours un concept en se servant d'un autre, on comprend 
le concept dans un autre ordre plus élevé. On peut ainsi définir 
l 'hypothèque ou l'usufruit en se servant du concept ,,propriété", 
mais la propriété se soustrait par sa généralité à une telle classifica-
tion et définition. Ici, comme en matière d'Etat, il y a eu confusion 
de cette généralité avec la caractère supposé absolu de la pro-
priété. La propriété n'est pas absolue; elle ne l'a jamais été, elle se 
trouve limitée de plus en plus dans les temps modernes. Nous ne 
croyons plus à la propriété sacrée de la Révolution française. C'est 
à tort que certains juristes s'opposent à toute restriction des facultés 
du propriétaire parce qu'elle serait contraire au caractère même de 
la propriété. C'est ce caractère même, qui exige des limitations. 

!) Cf. P. Scholten, Algemeen Deel dans C. Asser, Handleiding, p. 20. 
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Mais, en rejetant le caractère absolu, il faut néanmoins en conserver 
la généralité. Tout en cumulant les limitations de la propriété, il 
y aura toujours un reste. Il est impossible de supprimer la propriété. 
On arrivera toujours à s'arrêter devant la relation entre sujet et 
objet, — relation indéfinissable et que nous appelons: propriété. 

Cette même généralité, nous la retrouvons dans l 'Etat . L 'Etat n'a 
pas de souveraineté absolue, il se trouve limité par le droit. Ceci est 
vrai, que nous observions l 'Etat du point du vue idéal ou réel. Idéale-
ment c'est notre conscience, qui peut nous obliger à refuser l'obéis-
sance à un commandement des autorités légales, qu'elle rejette 
comme parfaitement injuste. L'individu et son droit peuvent être en 
opposition avec l 'Etat quelle que soit la puissance de ce dernier. Il 
faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Tout droit a son fondement 
dans ce qui doit être (,,das Sollen" en allemand) et ne peut com-
mander ce que la conscience défend absolument. Mais tout droit est 
lié par sa positivité aux phénomènes sociaux aussi: si la règle pres-
crite par l 'Etat ne peut se maintenir dans la vie sociale elle tombe. 
Le moment vient où elle cesse d'être droit. La puissance de l 'Etat ne 
peut pas briser tous les obstacles que les forces de la vie sociale lui 
opposent. C'est le grain de vérité, que, pour ma part, je trouve dans 
la sentence que l'ordre étatique n'a pas de suprématie sur les autres 
ordres du droit. Le droit social, comme on dit aujourd'hui, le droit 
coutumier pour me servir d'un archaïsme, le droit non-écrit peut 
abolir le droit légal. L'Etat peut chercher à dominer la vie sociale par 
ses règles; parfois il y réussit, parfois il est vaincu par la résistance 
de cette vie et par celle du droit que cette vie s'est formée elle-même. 
L'histoire du droit et l'observation quotidienne sont là pour nous 
l 'apprendre. Et le droit étatique, en prétendant à la suprématie, se 
heurte encore à une autre résistance. Tout droit étatique est limité 
par le droit international. L'Etat a ses frontières, que le droit ne 
connaît pas. Tout Etat doit se limiter à son propre domaine. Ce n'est 
que pour une certaine partie de la surface de la terre que vaut son 
droit. 

Dans cette partie, toutefois, le droit de l 'Etat , en principe, n 'a 
pas de limites. Il peut s'occuper de tout sujet. Nul ordre ne peut 
l'éliminer. Dans la lutte des compétences, le droit étatique a tou-
jours raison prima facie. C'est la conséquence de sa généralité; il 
n 'y a pas de limites, dressées par le but de l 'organisation ou par 
son caractère restreint. Le droit étatique peut se heurter à la con-
viction morale d'un individu; il peut, à la longue, céder aux exigen-
ces sociales; il recommencera toujours à demander l'obéissance 
complète. 

Voilà la différence de l'autorité de l 'Etat et de toute autre. Si 
une organisation quelconque, une union, un syndicat nous imposent 
une règle de droit nous pouvons lui demander de légitimer ses 
prétentions. Elles doivent prouver qu'elles sont restées dans les 
compétences qu'on leur a conférées. L'Etat n'a pas besoin de cette 
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légitimation, étant légitimé par le seul fait qu'il est souverain. C'est 
à nous, à ceux qui s'opposent, qu'incombe la tâche de prouver que 
telle règle ne peut pas être acceptée, parce qu'elle demande de nous 
quelque chose que nous ne saurions faire en bonne conscience. 
C'est une exception, qui par sa nature même doit être rare, très rare. 
Dans la vie sociale la preuve incombe encore à celui qui prétend que 
la règle de l 'Etat est inacceptable. Il ne peut, en principe, faire 
appel au fait qu'une organisation a commandé le contraire, ou que 
le nouveau précepte s'écarte de l'opinion généralement reçue. Toute 
opposition commence par être suspecte; ce n'est qu'à la longue 
qu'elle peut se faire valoir. Prima facie, en principe le droit de 
l'Etat vaut. 

Qu'il me soit permis d'illustrer ces formules par quelques exem-
ples. Pour démontrer la manière dont les prescriptions de l 'Etat se 
font valoir dans le domaine du droit, je commence par choisir une 
partie du droit que l'on tient souvent pour droit étatique mais qui, 
en vérité n'est déterminé que pour une part minime par les articles 
de la codification. C'est le droit commun des obligations civiles. Le 
Code prescrit que chacun doit réparer le dommage causé par sa 
faute. Mais ce qui est „faute", quels faits dans la vie complexe et 
infiniment variée de tous les jours seront considérés comme fautes, 
aucune loi ne le dit. Viennent de nouvelles règles légales, sur la 
circulation des autos, par exemple: on fixe la vitesse, on prescrit 
des signaux, etc. Que ces préceptes ont autorité, nul n'en doute, 
mais ils ne forment pas une règle de droit indépendante, cette règle 
est reçue dans le droit commun. Là elle a son application particulière, 
mais cette application subit l'influence de celle des autres règles, 
souvent elle n'a pour effet qu'une petite déviation du droit relatif à 
la même matière. Mais il se peut aussi que cette nouvelle règle 
prenne une influence que personne n'avait prévue à sa promulgation. 
Pensez à l'influence que peut exercer une règle en matière de faute 
délictuelle, si elle pose un principe tout nouveau (celui de responsa-
bilité pour risque par exemple). 

Bien que les prescriptions de l 'Etat en une telle matière ne créent 
aucunement le droit, elle n'en prennent pas moins la place, que la 
vie sociale et la jurisprudence leur désignent et qui changera avec 
le cours du temps. L'Etat est accepté comme autorité dans la vie du 
droit par tous ceux qui y collaborent. Il n'est personne pour mettre 
en doute l'importance que les règlements de roulage ont à l 'égard des 
obligations entre automobilistes et envers les piétons. Tout autre est 
l'aspect des choses si l 'Etat se mêle de rapports que les particuliers 
pensent fixer sans son secours. De nos jours nous le voyons s'im-
miscer dans la vie industrielle et commerciale d'une manière inconnue 
encore il y a quelques années. 

Prenons un exemple dans la législation des Pays-Bas. L e gouver-
nement a déjà dans certaines branches, forcé les entrepreneurs à 
devenir membre des associations avec lesquelles il dirige la pro-
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duction, un projet de loi a été récemment présenté aux Chambres 
afin de donner au ministre le droit d'annuler certaines conventions 
entre entrepreneurs (cartels) ou de déclarer une telle convention 
obligatoire à l'égard des personnes qui n 'y ont pas été parties. 
Toute une partie de la vie sociale qui, auparavant, était régie exclu-
sivement par le droit social des groupements, plus ou moins auto-
nomes, passera sous le contrôle du pouvoir étatique. On discute 
l'opportunité de ces mesures; mais personne ne nie que ces règles 
soient du droit du moment qu'elles auront trouvé l'approbation de la 
puissance législative. On pourra discuter aussi la question de savoir 
si elles auront la force de se maintenir, on peut se concevoir que la 
vie sociale elle-même expulse ces règles, et qu'après un certain 
temps il en reste peu de chose dans la vie réelle; on peut penser 
échapper à leur contrainte. Mais à leur promulgation, ce ne seront 
pas seulement les fonctionnaires et les juges qui en tiendront compte 
dans leurs jugements, mais aussi les industriels et les commerçants 
qui doivent les considérer comme du droit. Prima facie, en principe, 
elles sont droit parce qu'elles émanent de l 'Etat et de son autorité 
législative. L'autorité de l 'Etat est présumée, de par son essence 
même avoir formulé la vraie règle de droit, présomption que nulle 
autre autorité ne peut invoquer. 

Pour comprendre l'importance de la généralité de cette autorité 
il faut l'observer sous un autre aspect encore. L'Etat dit-on, doit 
poursuivre l'intérêt commun de ses sujets. Si l'on recherche ce 
qu'est exactement cet intérêt commun, il est difficile de le découvrir. 
O n ne peut même pas en donner une description positive. Seules 
quelques indications négatives nous sont permises. Cet intérêt n'est 
jamais l'intérêt d'un certain groupe. Dans les relations actuelles 
précisément il est facile d'illustrer cette thèse. On voit de plus en 
plus se former des groupes de producteurs dans certaines branches, 
qui, poussées par la nécessité des temps de crise, s'unissent pour 
organiser leur profession; j 'ai indiqué un des projets de lois, par 
lesquels le gouvernement protège cette tendance. Les associations 
professionnelles s'accordent entre elles. Peut-être se formera-t-il 
ainsi un droit nouveau, de beaucoup d'importance. Certains auteurs 
y voient l'organisation sociale de l'avenir. Je ne le nie pas. Mais en 
opposition avec l'intérêt de ces associations professionnelles, d'entre-
preneurs ou de travailleurs, se dressera toujours l'intérêt des con-
sommateurs, de ceux qui ne sont pas organisés et qui ne pourront 
pas être organisés comme tels, parce qu'ils ne forment pas un cercle 
fermé, parce que, consommateurs, nous le sommes tous tour à tour. 
Le seul représentant de l'intérêt des consommateurs est et sera 
l 'Etat. Le lien qui les unit est indéfini. C'est la généralité de cet 
intérêt qui, par nécessité, conduit l 'Etat à le prendre à coeur. Si les 
associations professionnelles et leur organisation du travail et de la 
production ont l'avenir — l'Etat, à cause des consommateurs, reven-
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diquera sa place dans cette construction. C'est à lui de dire, toujours 
et comme tel, les paroles décisives. 

Je prie le lecteur d'observer que j 'ai parlé de l'autorité de l'Etat, 
et non pas de l'autorité dans l 'Etat. Pour le moment je ne discute 
pas la forme de l'autorité. Dans tout Etat, — autocratie, aristocratie, 
démocratie — il y a autorité. La manière dont elle s'est formée est, 
en principe, indifférente. Pourvu qu'on l'accepte, que même dans 
la démocratie, si quelqu'un en est chargé, l'autorité soit indépen-
dante des personnes qui l'ont instituée. La démocratie de notre siècle 
ne l'a pas toujours compris. Les autorités devenaient des machines 
aux mains de leurs électeurs. Toute autorité doit pouvoir s'imposer; 
dès qu'elle perd cette faculté elle cesse d'être autorité. L'anarchie 
vient, le peuple en cueille les fruits. Le choix entre les formes d 'auto-
rité est toujours fonction de la situation historique concrète; le 
théoricien n'a pas le droit d'affirmer qu'une seule de ces formes, la 
démocratie par exemple, soit conforme aux règles de droit. 

L'autorité est nécessaire dans toute société, non seulement comme 
moyen de droit pour exécuter ses commandements, mais comme 
fonction, ayant sa valeur en soi, dépendante du droit et cependant 
le dominant à son tour. 

Il est à mon avis absolument nécessaire que la théorie du droit 
s'occupe de nouveau de l'autorité. Si elle ne le fait pas, elle reste 
impuissante à l'encontre des opinions courantes, lesquelles ont ten-
dance à se courber de plus en plus sous les pouvoirs arbitraires. 
Nous autres, les partisans du droit, nous sommes réduits à la 
défensive. Naguère on croyait pouvoir réduire toute la vie sociale et 
politique au droit et à ses règles. C'était l'illusion de Krabbe, comme 
elle est celle de M. Gurvitch. Si nous ne fermons pas les yeux 
devant la réalité, nous constatons que c'est une illusion. La vie 
active suit maintenant une autre direction: elle veut nier le droit, le 
réduire encore une fois aux désirs de quelques personnes d'un pou-
voir. Nous devons combattre cette tendance avec toutes les forces 
dont nous disposons. Il y a là une erreur de principe du même ordre 
que celle des défenseurs de la souveraineté du droit: on donne trop 
de poids à l'un des deux éléments de la vie politique, qui doivent se 
tenir en équilibre. En pratique elle est plus dangereuse car celui qui 
s'empare du pouvoir sans se reconnaître dépendant du droit va 
toujours plus loin et, en se voyant libre de tout lien, tombe presque 
nécessairement dans les excès. L'histoire nous l 'apprend, l'histoire 
et la vie actuelle de nos jours. 

La vie sociale repose toujours sur deux fondements: le droit et 
l'autorité. La théorie éprouve les difficultés à comprendre celle-ci, 
comme les hommes d'action ont de la peine à reconnaître celui-là. 
La théorie refuse d'accepter ce qui est irrationnel comme la pra-
tique a horreur des raisonnements rationnels. L'un ne peut, néan-
moins, exister sans l'autre. 

Quant à nous théoriciens du droit, nous comprenons difficilement 
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comment quelque chose de si irrationnel, de si contingent que l'auto-
rité donnée dans tel ou tel Etat à tel ou tel moment, peut se main-
tenir envers le droit et tenir lieu de droit à son tour. Pour ma part 
je ne peux le comprende que si j 'élève le problème au niveau de ma 
conviction religieuse. Rationnellement je dois bien accepter les deux 
moments, indépendants et pourtant ayant une influence réciproque, 
le droit et l'autorité, mais je ne peux les concilier. Je ne peux jamais 
réduire complètement l'un à l'autre. Toute synthèse, comme celle 
de la théorie hégélienne, me paraît prématurée et sans fondement 
suffisant. 

Seule la foi chrétienne nous donne — non pas une notion complète 
des relations — mais bien un point de vue qui nous permet de les 
accepter. Elle nous fait comprende que l'obéissance, chose vile dans 
toutes les théories du droit depuis Rousseau jusqu'à nos jours, est 
une attitude de l'homme digne. On ne peut comprendre l'autorité 
si l'on ne prend comme point de départ de tout raisonnement la 
relation entre l'homme et Dieu. L'obéissance à Dieu, qui est le prin-
cipe de toute la sagesse 1, oblige le croyant à accepter tant les 
principes de droit et les conséquences, qui par tous les moyens dont 
dispose la science, en seront déduites dans la situation historique 
du moment, que cette situation même comme donnée immédiate, et 
l'autorité des personnes, qui y occupent les fonctions de magistrat. 
Il y a dans le Nouveau Testament trois sentences décisives pour 
notre problème. 11 a été dit: „Que toute personne soit sujette aux 
puissances supérieures (Rom. XIII, 1 ) — la reconnaissance de 
l'autorité... Puis . . . il faut obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes (Act. 
V , 29) — sa limitation finale." Enfin: „Rendez donc à César les 
choses qui sont de César et à Dieu celles, qui sont de Dieu (Matth. 
XXII , 21) ." Voilà pour moi le fondement de toute la théorie de 
l'autorité. 

!) Ptoo., I, 17. 
i l 



35. H E T G O E D R E C H T D E R Z E N D I N G . *) 

Het heeft geen zin voor Christenen het goed recht der Zending 
te verdedigen. Voor ons is het van zelf sprekend. W i e de blijde 
boodschap gehoord heeft, weet dat hij haar verder moet brengen, 
wie iets van geloof ervaren heeft, dat hij van die ervaring getuigen 
moet. 

Toch is het voor wie de verhouding van Christendom en Cultuur 
beschouwt goed er even bij stil te staan. Het is immers bekend ge-
noeg, dat voor velen dit goed recht niet van zelf sprekend is. Voor 
de liberale opvatting ligt in het werk der zending een opdringen, 
een invoeren bij een vreemd volk van iets waarom dat volk niet 
heeft gevraagd en dat waarschijnlijk voor dat volk niet past. Men 
waardeert de opoffering van den zendeling, heeft voor zijn persoon 
een eerbied die stellig groeiend is in onzen tijd, maar de Zending 
als zoodanig blijft prikkelen. Zij wordt niet begrepen. Heeft niet 
onlangs de schrijver in het Handelsblad van het Indische dag-
boek dat toch liefde voor den Inlander toonde, gevraagd of het 
niet beter geweest zou zijn, indien mannen als Adriani en Kruyt 
hun werk in Holland hadden verricht. Een vraag, die ieder die 
van dit werk eenige kennis heeft, een glimlach op de lippen moet 
brengen, maar die wel toont dat dit volkomen onbegrepen is ge-
bleven. 

Het is tenslotte een fundamenteele scheiding der geesten, die 
zich hier doet gevoelen. W e kunnen als dit weekblad Christendom 
en Cultuur naast elkaar plaatsen, we kunnen er ook een tegen-
stelling in zien. Voor wie cultuur als het eerste ziet is de godsdienst 
een der vormen waarin deze zich uit, we mogen blijde zijn als hij 
in de religie en niet b.v. in de kunst den hoogsten vorm ziet. Voor 
ons komt eerst de eisch van God — de cultuur heeft nooit anders 
dan secundair belang. Het is altijd weer een probleem hoe wij 
vanuit dien eisch de cultuur zullen waardeeren en er aan deelnemen. 
W i e cultuur vóór alles wil, stelt zich de vraag of de Westersche 
Godsdienst wel past in het Oostersche leven, ziet gevaren van de 
..import", als het met een sneer heet, een iets oneigens en zoo meer. 
W i e Gods ' eisch moet volgen kunnen vragen als deze nooit weer-
houden. De houding tegenover de zending is misschien wel een 
criterium voor de scheiding der levensopvattingen. Het modernisme 
heeft hier nooit recht den weg kunnen vinden, het bleef tegenover 
de zending altijd min of meer aarzelend staan. 

*) Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1924 no. 44. 
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Voor ons zelven- is met deze opmerkingen de vraag van het goed 
recht afgedaan. Maar het is goed dat wij ons nog even op het 
standpunt der anderen stellen. 

Er ligt in de bezwaren tegen de zending allerlei door elkaar: 
er zijn politieke overwegingen, er zit nog dikwijls weerzin tusschen 
tegen eiken godsdienst, dit alles laten we rusten. O p zijn best is 
het echter deze voorstelling die de geesten beheerscht: de Indonesiër 
heeft een eigen cultuur met een eigen godsdienst, wij moeten die aan 
hunne eigen ontwikkeling overlaten, we mogen daaraan niet op-
dringen wat in zijn wezen er vreemd aan is. Het is het evolutie-
geloof ook in het geestelijke dat aan die voorstellingen ten grond-
slag ligt, een geloof dat door de historie met name door de gods-
dienstgeschiedenis volkomen wordt gelogenstraft. Is één der wereld-
godsdiensten voor het overgroote deel der volkeren die het aan-
hangen of aanhingen iets anders geweest dan invoer van buiten? 
Een godsdienst ontstaat niet door ontwikkeling. Da t geldt voor 
een volk evengoed als voor een individu. Of het langzaam of snel 
gaat doet er niet toe, altijd is het komen tot God het doorbreken 
van iets volkomen nieuws, iets dat geheel anders is dan al het 
vorige, Christelijk drukken wij deze ervaring uit door van bekeering 
en wedergeboorte te spreken. Het nieuwe leven sluit het oude uit. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat hier nu de ontwikkeling in den 
gewonen zin ontbreekt, maar deze betreft nooit het essentieele. Zij 
raakt de vormen, de periferie, niet het centrale punt. W i e meent dat 
godsdienstige voorstellingen van een volk zich maar moeten ont-
wikkelen en dan tot iets godsdienstig geheel anders kunnen komen 
dan ze waren, miskent hun eigenaardigheid als godsdienstige voor-
stellingen. 

Maar, zegt men, de Indonesiër heeft in het godsdienstige iets, 
een „eeuwigheidsbesef", gelijk het in het zoo even aangehaalde 
dagbladartikel wordt genoemd, dat aan Wester l ingen veelal ont-
breekt. Over de laatsten spreken we nu niet, maar het eeuwigheids-
besef van den primitieven bewoner van Celebes of Borneo? Het 
doet goed juist in dezen tijd, nu het in sommigen kringen weer bij-
zonder gewild is om kwaad van den inlander te spreken, om met 
bewondering van hart te zien getuigen. En het is waar , dat in 
geen mensch en zeker niet in den Oosterling geheel ontbreekt wat 
hier eeuwigheidsbesef wordt geheeten en wat ik liever vatbaar-
heid voor aanraking van God's genade zou willen noemen. M a a r 
staan wij bij uitingen als deze niet weer voor de tot cliché geworden 
en toch zoo onjuiste voorstelling van den Oosterling, van iederen 
Oosterling als een mystieken droomer die wereld en eeuwigheid in 
zijn ziel zou omvatten? Och arm, de mensch blijft mensch, ge-
brekkig en zondig. Laat wie zoo spreekt, eens luisteren naar zoo 
even aangehaalde figuren als Adriani en Kruyt, als zij vertellen 
van het innerlijk leven van dien primitieven mensch. Hij zal dan 
spoedig bemerken dat dit leven één angst, één obsessie is. Als wij 
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hebben ook deze wezens behoefte aan verlossing. Het is dat wat 
het Christendom meent te brengen. 

Over hun cultuur in het algemeen spreek ik niet — het mag 
20e eeuwsch en Westersch zijn, maar ik geloof dat geen Europeaan 
in oprechtheid kan volhouden, dat het anders dan goed is indien 
aan koppensnellen, weduwenverbranding en dergelijke een eind 
wordt gemaakt. Maar als de Toradjas en Dajaks dan geen te 
bewaren cultuur hebben, de Javaan heeft die toch wel. En toch 
ook zending bij hem? 

Er zou over deze vraag heel wat te zeggen zijn. Ik wil slechts 
één zijde der kwestie aanraken. W e zijn het er nu wel over eens, 
dat over het geheele Oosten een opleving is gekomen, een op-
leving die zich uit in een drang naar zelfstandigheid, naar weten. 
Maar hoe dien drang te voldoen? De eigen ontwikkeling heeft 
eeuwen lang stilgelegen; terug te grijpen wat daarvoor ligt, het 
is zooveel moeilijker dan over te nemen wat het Wes t en biedt. 
De westersche wetenschap en de westersche techniek wordt met 
een graagte ingezogen, als in het westen stellig geen weerga vindt. 
En het resultaat? Het is niet dan poovere nabootsing. Het is geen 
cultuur — want een cultuur wordt niet overgenomen, die groeit. 
Er is zelfs geen mogelijkheid dat het tot cultuur wordt, want die 
gaat van het innerlijk tot het uiterlijk. En het oude innerlijke is 
verdord en verschrompeld en het nieuwe is alleen uiterlijk. 

Slechts indien de Oosterling innerlijk wordt vernieuwd, is een 
nieuwe cultuur voor hem mogelijk. Wi j Christenen hebben de 
overtuiging dat alleen het Christendom die vernieuwing kan bren-
gen. W e mogen niet verwachten, dat anderen die overtuiging zullen 
deelen, maar wij mogen wel eischen dat zij ons een kans geven. 
Dat vraagt de zending. W a t kunnen zij er tegenover stellen? 

Westersche techniek, westersche ondernemingsvormen, westersch 
weten, het blijft alles voor den Oosterling volkomen onvruchtbaar 
als het fundament niet is gelegd in den godsdienst. 

Eén ding moet hier nog worden bijgevoegd. Wij achten ons ge-
rechtigd den Oosterling het Christendom te brengen. Maar we 
moeten wel bedenken dat ons Christendom niet is: hét Christendom. 
Ik spreek er nu niet van dat ook in het leven der Christenen allerlei 
onchristelijks zit, ik bedoel nog iets anders. In ieders godsdienstig 
leven zit om de kern, het enkele ongrijpbare punt heel wat begrip 
en gevoel, dat door dat centrale is bepaald maar het centrale zelf 
niet is, onze dogmata, onze vormen, onze ethische leeringen. Van 
dat alles kunnen we niet zwijgen als we van onze christelijke over-
tuiging spreken. Integendeel we kunnen alleen door over dit alles 
te praten de kern doen zien, maar we hebben altijd door te be-
denken dat zij de kern zelf niet zijn, dat in de getuigenis van 
iederen tijd en ieder volk over Jezus Christus veel zit van tijd en 
volk zelf. Het is moeilijk dit voor oogen te houden en de grens 
hier te trekken. Maar als we 't voor oogen houden, begrijpen we 
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dat de zending niet het doel kan hebben onze dogmata, onze kerk-
vormen, onze ethische leeringen aan het Oosten te brengen. W e 
kunnen niet anders dan in die vormen en begrippen 't Christendom 
brengen zooals wij dat begrijpen, maar we moeten aanvaarden als 
de menschen in het Oosten in hun eigen geest daarvan nemen wat 
hun past. Niet daarop maar op de kern, de levende getuigenis van 
Jezus Christus komt het aan. 

Die getuigenis zullen we vooral door onze daden moeten brengen. 
Zij kan, juist omdat zij zulk een getuigenis is, nooit anders worden 
gebracht dan met eerbied voor het persoonlijke en eigene wat die 
volken daarginds hebben. Een krachtige getuigenis, maar een be-
scheiden wachten wat daarvan groeit, zonder opdringen, dat wordt 
van ons geëischt. 

De zending mag vroeger niet altijd van dit besef doordrongen 
zijn geweest — het groeit meer en meer in haar. In dit besef kan 
zij verlangen haar goed recht door anderen erkend te zien. 



36. O N Z E K O L O N I A L E V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D . * ) 

Het is wel een buitengewoon zware taak waarvoor de regeering 
van Ned. Indië zich in onzen tijd geplaatst ziet. Het is zeker in hét 
algemeen niet gemakkelijk te regeeren in deze tijden, maar het is 
dat stellig niet in een kolonie, waar alle maatschappelijke tegen-
stellingen verscherpt zijn, alle problemen der samenleving in heviger 
vorm terugkeeren en met één eigen probleem, het allerzwaarste, 
vermeerderd worden. En dat Ned. Indië een kolonie is, al is het 
woord uit de Grondwet geschrapt, is onmiskenbaar, het vertoont 
er al het kenmerkende van: het bestuur van land en volk door een 
ander, van elders gekomen volk, gedeeltelijk nog van uit het land 
van dat volk. 

Alle problemen verscherpt. Voor wie in de maatschappelijke 
vragen, ook in de politieke, allereerst zedelijke vragen ziet, zijn er 
naar mijn meening drie, die telkens weer tot onderzoek dwingen, 
telkens tot een compromis van den onvoorwaardelijken zedelijken 
eisch met de door de omstandigheden gegeven mogelijkheden, een 
compromis, dat, juist omdat het compromis is, nooit bevredigt, en 
altijd weer vernieuwd moet worden. Het zijn die van het kapitalisme, 
van het geweld en van de bureaucratie (de macht der bestuurders) . 

Het kapitalisme. Kenmerk is, dat doel der productie gelegen is 
in het behalen van winst. Het probleem is de zedelijke rechtvaardi-
ging dier winst, haar verdeeling over de betrokkenen. In onzen tijd 
(ik meen nu niet speciaal de laatste jaren, maar het tijdperk sinds 
ongeveer 1870) wordt voortdurend gestreefd die verdeeling niet 
geheel aan het toeval, of liever de macht, over te laten, maar haar 
in billijker ervaren banen te leiden, er meerderen in te doen deelen. 
Daarmee vermindert de scheiding der groepen. In Indië is daaren-
tegen die scheiding veel en veel scherper dan in het moederland. 
Immers de kapitalistische onderneming is het werk van een kleine, 
geheel afzonderlijk staande groep, die tot een ander volk behoort. 
De winst gaat naar Europa. Niet Indië, maar wij krijgen de divi-
denden. 

Het geweld, wil men, het militarisme. Rechtshandhaving eischt 
als laatste hulpmiddel het geweld. Niettemin verwerpt de zedelijke 
eisch alle geweld. De moeilijkheid zit in de vereeniging van deze 
twee niet te vereenigen dingen. Wi j zoeken naar uitwegen. Ook 
hier is het probleem voor de kolonie zooveel zwaarder. Het geweld 
is in handen van een macht, die oorspronkelijk vreemd was, deze 
beslist over zijn toepassing. 

En de macht der bestuurders. Iedere macht zal zich altijd weer 

*) Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1925 26 no. 6. 
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moeten rechtvaardigen voor het zedelijke oordeel. Hier is de macht 
er een van vreemden. 

En dan het eigen probleem. Ik doel op de rassentegenstelling. 
In Indië regeert een kleine van buiten gekomen groep en die groep 
is van ander ras dan het volk, heeft door dat verschil moeite het 
volk te begrijpen en is eindelijk traditioneel verplicht zich het 
superieure ras te gevoelen. Met die traditie breken de besten tegen-
woordig, er is een strijd tegen, die niet aflaat; niettemin, het gevoel 
der ras-superioriteit zit diep en het is uiterst moeilijk zich er los 
van te maken. En om de zaak nog te compliceeren, is er het pro-
bleem van den Indo en dat van den Chinees. 

Zijn het niet problemen om van te huiveren? 
W e weten, hoe zwaar het is voor ons zelf, ik zeg niet, om tot 

een goede samenleving te komen, ik zeg enkel maar, voor zichzelf 
de goede houding te vinden tegenover vragen als deze. Ik hoop 
tenminste, dat het voor velen der lezers van dit Weekblad zwaar 
i s _ wie dat niet gevoelt, mist ernst. Maa r denk dan eens aan de 
koloniale problemen. 

Immers als kapitalisme verdedigbaar is, is het dan toch alleen 
om den dienst aan de gemeenschap, dien het bewijst, omdat we 
den winstprikkel niet kunnen missen bij de volle ontplooiing van 
het menschdom, omdat die werkkracht verwekt en vindingrijkheid, 
omdat dus tenslotte de gemeenschap er mee gebaat is. Hier is het 
niet de volgemeenschap der inheemschen, maar een andere, die er 
van profiteert. 

En als geweld verdedigbaar is, is het toch alleen ter wille der 
rechtshandhaving. Hier moet het dienen voor de handhaving van 
een recht, dat zeker in de omstandigheden, gegeven de historie en 
het stadium der ontwikkeling, te verdedigen is, maar dat allerminst 
vanzelf spreekt voor wie er aan zijn onderworpen. 

En als macht van enkelen over velen verdedigbaar is, dan is zij 
het toch alleen, omdat zij mede steunt op de overtuiging van hen, 
die haar ondergaan. En hoe staat het daarmee in dezen? 

Eindelijk het rasverschil. Als het al geoorloofd is, dat in staat 
of maatschappij het eene ras het andere in eenig opzicht uitsluit 
van de positie, die het zelf inneemt, dan is dat toch alleen verdedig-
baar indien dat ras zich zonder dat niet op eigen grond zou kunnen 
handhaven. Denk aan de Negerkwestie in de Vereenigde Staten 
of de toelating van Oosterlingen daar. Hier is het het vreemde ras, 
dat zich als het superieure gedraagt. 

W a t wil ik met dit alles zeggen? Dat wij hoe eer hoe beter Indië 
zouden moeten opgeven? Stellig niet. Anderen zouden onze plaats 
innemen en bovendien, voorloopig — wie zal zeggen hoelang? — 
kan Indië, juist omdat het anders wil dan vroeger, niet zonder ons. 
Het heeft noch de leiders, noch het kapitaal, voor eigen ontwikke-
ling noodig. 
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Maar wel dit. Dat hier vragen liggen, waaraan wij ons niet mogen 
onttrekken. Dat we al dadelijk in beginsel staan voor haast onop-
losbare moeilijkheden. En nu spreek ik niet van de omstandigheden, 
die de poging om er uit te komen, zoo uiterst bezwaarlijk maken, 
niet van het wantrouwen van een Indië, dat zich zelf bewust be-
gint te worden, niet van het wijder gezichtsveld, waarbinnen de 
vraag van ons koloniaal bestuur in Indië geplaatst kan worden, 
den grooten strijd van Oost en W e s t . 

Als we daaraan denken, is het om te duizelen. Maar ook, als 
we dat alles terzijde laten, is het wel uiterst moeilijk voor de con-
crete regelingen een goede principieele basis te vinden. Dat kan 
alleen indien we in het bewustzijn, hier te staan voor een taak, 
die, menschelijkerwijs gesproken, boven onze macht gaat, ons ver-
antwoordelijk gevoelen. 

Dit geldt niet alleen van hen, die hier leiding geven, maar van 
ons allen. De bestuurders kunnen er niet van doordrongen zijn, 
als zij niet beseffen, dat er een breede massa achter hen staat en 
met hen medeleeft. Er zijn in Indië velen onder degenen, die leiden, 
die de beteekenis van hun werk voor Indië gevoelen, maar aan 
den steun dien ze uit Holland moeten krijgen, ontbreekt maar al 
te veel. Hoe velen hebben, ik zeg niet, eenig besef van de moeilijk-
heden, die daar liggen, maar zelfs maar belangstelling voor land 
en volk? 

En toch de historie en onze tegenwoordige positie maken ons 
verantwoordelijk voor Indië. Principieel zijn in de koloniale politiek 
twee gedachten tegenover elkaar te stellen: die van het bezit en 
die van de voogdij. Eeuwenlang is de onze door de bezitsgedachte 
beheerscht. Nu wordt deze niet meer openlijk gehuldigd, maar nog 
altijd is zij machtig. Des te machtiger, waar zij zich achter het 
mom van haar tegenstandster verschuilt. Er is gevaar, dat een 
belangenpolitiek wordt gevoerd, die zich als een cultureele aan-
dient. Het is een gevaar, waarvoor ieder op zijn hoede moet zijn. 
Déze voogd is nu eenmaal niet belangeloos, kan het niet zijn, maar 
wel heeft hij te waken, dat zijn belang altijd in de tweede plaats 
komt na dat van den pupil. Alleen als dit v o o r o o g e n wordt ge-
houden, is Nederland zedelijk verantwoord tegenover Indië. Dàt 
moeten wij allen bedenken. 



37. H E T G E V A A R IN I N D I Ë . *) 

W i e de ontwikkeling en de toestanden in Nederlandsch-Indië 
volgt is heden ten dage met bezorgdheid vervuld. Geen wonder: 
de vernielende demon van het bolsjewisme waart er rond. 

Als die vat op de bevolking krijgt kunnen we voor rampen komen 
te staan die we ons moeilijk kunnen voorstellen. Er is te meer 
reden voor zorg als we bedenken, dat de revolutiegeest in de op 
zich zelf begrijpelijke en toe te juichen ontwikkeling van het natio-
naal besef maar al te licht een voedingsbodem voor zijn doeleinden 
kan vinden. Een onwetende massa door kortzichtige half intellec-
tueelen geleid is maar al te zeer geneigd eigen idealen terug te 
vinden in een zonder kritiek aanvaarde prediking van anderen, 
die ook in verzet kwamen tegen bestaande toestanden, wil maar 
al te snel grijpen naar een volstrekt niet te bereiken verwezen-
lijking van die idealen. 

Geen wonder dus dat zij, die de gebeurtenissen daar ginds volgen 
het Nederlandsche volk wakker willen schudden uit zijn onaan-
doenlijkheid tegenover wat in Indië geschiedt, dat zij wijzen op 
de groote gevaren die dreigen, op het groote belang van Indië 
voor Nederland. W i e dat doet heeft gelijk. Bezorgdheid, nauw-
keurig onderzoeken van wat in 't volk woelt en wat er van buiten 
af ingebracht wordt, tactvol en krachtig optreden, het is meer dan 
ooit vereischt. Doch niet daarop wilde ik wijzen. Er is iets anders 
in de toestanden dat dunkt mij de aandacht verdient, omdat het 
moet worden bestreden: iets anders, dat door een deel van de Ned. 
Indische en ook van de Nederlandsche pers niet wordt bestreden, 
maar integendeel gevoed. Ik meen de angst bij een belangrijk deel 
der Europeesche bevolking in Indië, misschien meer nog bij enkele 
kringen hier in Holland — een angst die bij het minste teeken van 
onraad naar de wapens grijpt, die tot een politiek van reactie, tot 
de aanwakkering van de rassentegenstelling, maar nu van onzen 
kant, leidt. 

Teekenend in dit opzicht is het verhaal van een reiziger in Indië, 
die onlangs teruggekeerd aan een dagbladschrijver vertelde dat hij 
veilig door Indië had gereisd en van woelingen onder de inlanders 
weinig had bemerkt, maar dat bij de Europeanen overal onrust 
was en op de ondernemingen de geweren gereed stonden. 

Vrees is altijd een slechte leidsvrouw geweest. Bezorgdheid is 
geen angst. Bezorgdheid doet de toekomst ernstig en rustig onder 
de oogen zien — angst ziet overal gevaar. Bezorgdheid kan dwingen 

*) Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1928/29 no. 42. 
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tot strengheid — angst slaat in geweldpleging om, zoodra zij ver-
zet ontmoet. 

Het is die houding van onrust en angst bij velen die op dit 
oogenblik de toestanden in Indië verscherpt en het nog maar moei-
lijker maakt om den juisten weg te vinden. Zij ziet de vijandschap 
van de ajidere zijde. Waarschijnlijk niet ten onrechte. Maar op 
haar beurt schept zij zelve vijandschap. Merkwaardig is deze hou-
ding uitgekomen in de manier waarop het ontwerp tot wijziging 
van de samenstelling van den Volksraad onlangs is bestreden. 

W a n t wat toch is 't geval? De minister de Graaf had in zijn ont-
werp voor de Indische staatsregeling voorgesteld dat in den Volks-
raad 30 inheemsche, 25 Nederlandsche en 5 uitheemsche leden 
zitting zouden nemen. Bij een amendement Feber werd het eerste 
getal gebracht op 25, het tweede op hoogstens 32, minstens 30, 
het derde op ten hoogste 5, ten minste 3. De aanneming van dit 
amendement wekte in Indië algemeen misnoegen. Het tegenwoor-
dige Gouvernement beloofde daarom overweging van terugkeer 
van het oorspronkelijk voorgestelde. Die belofte was gedaan vôôr 
de onlusten uitbraken. Zij werd gehandhaafd ook daarna. V a n 
inlandsche zijde ziet men daarin niets dan een daad van eenvoudige 
rechtvaardigheid. V a n den kant van een groot deel der Europeesche 
pers werd het ontwerp bestreden. Dit was haar recht en in een 
beoordeeling van het publiek wenschelijke der wijziging op dit 
oogenblik treden we hier niet. Doch bedenkelijk was de heftigheid 
der bestrijding — de smalende toon tegenover Gouvernement en 
inlandsche bevolking beide, waarop zij werd gevoerd. Allerbedenke-
lijkst was dat telkens weder met verdachtmakingen werd gewerkt, 
onjuiste voorstellingen werden gegeven van wat men bestreed. Zöo 
dat het doel der wijziging zou zijn aan de inlanders in den Volks-
raad de meerderheid te geven — onjuist: immers die krijgen niet 
meer dan 30 stemmen in een college van 61, waarvan de voorzitter 
door de Kroon benoemd wordt, en in afzienbare tijden wel een 
Nederlander zal zijn. Zoodat door de wijziging de beteekenis van 
het Europeesche deel der bevolking in Ned. Indië wordt miskend. 
In een der dagbladen las ik dat dezen door voorstellen als dit tot 
tweede rangs burgers worden gestempeld: Mag men zeggen dat in 
dit voorstel zulk een opvatting is weer te vinden? Men bedenke, 
dat de voorgestelde verhouding oorspronkelijk afkomstig was van 
iemand als den oud-minister de Graaf, die toch zeker niet van mis-
kenning der beteekenis van het Europeesche deel der bevolking 
kan worden verdacht. Is het miskenning als men bij een verhouding 
van ongeveer 50 millioen tegenover 170.000 aan de laatste groep 
een aantal zetels toekent dat 5/« bedraagt van dat der eerste? Is 
niet veeleer juist in de gelijkheid der vertegenwoordiging van de 
inheemsche bevolking eenerzijds en van Europeanen en vreemde 
oosterlingen samen aan den anderen kant erkenning van het karak-
ter van Ned. Indië als kolonie gelegen? Is het geoorloofd te be-
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weren dat degenen die voorstanders zijn van de thans ontworpen 
regeling uitgaan van de gedachte dat de Nederlanders uit Indië 
behooren te verdwijnen? Ook dat is gezegd. 

Ieder verstandig mensch weet het tegendeel. Onze leiding in 
bestuur, in onderwijs en techniek, onze ondernemingsgeest, het 
Europeesche kapitaal ook: Indië kan ze niet missen. Dit sluit in, 
dat met de belangen van het kapitaal in Indië ter dege rekening 
moet worden gehouden. Doch daar gaat het niet om. Het gaat om 
de oude tegenstelling: moet bij het bestuur in Indië het belang van 
Indië den doorslag geven of dat van Nederland? Kort: voogdij of 
bezit. Als de bezit-gedachte beslissend moet zijn, is van iedere daad 
in het belang der bevolking alleen te vragen in hoeverre zij dat 
bezit bevestigt, als de voogdij gedachte domineert, dan geeft ten 
slotte de bevordering van de opvoeding tot zelfstandigheid den 
doorslag. Naar de eerste opvatting gaat het belang der Neder-
landsche ondernemingen voor alles, naar de tweede zal dat belang 
moeten worden bevorderd, omdat en voorzoover het het belang van 
Indië zelf is. 

En nu mag men nog zoozeer afgeven op wat men met een sneer 
„ethische" opvattingen noemt — één ding is zeker dat én de ont-
wikkeling der dingen in het Oosten én die van onze eigen op-
vattingen de bezitsgedachte onhoudbaar maakt. Al zouden we 
willen — we zouden op den duur niet kunnen. Maar we mogen 
niet willen. Een recht tot heerschen over een ander volk enkel ter 
wille van onze beurs — het is niet alleen volkomen ondemocratisch, 
het is, wat meer zegt, ook volkomen onchristelijk. Wi j kunnen, 
zoodra we ons even bewust worden, wat deze gedachte insluit haar 
niet meer aanvaarden. Zij maakt een ander volk immers tot een 
object, dat ten onzen behoeve bestaat. Zoodra we ons losmaken 
van de neiging volken van een ander ras als minderwaardig te 
zien, kunnen we niet meer met een goed geweten ons in die rich-
ting bewegen. De gedachte der voogdij is dan ook al jaren richt-
snoer van ons Gouvernement geweest; gouvern.-generaal van Lim-
burg Stirum mag haar het sterkst hebben verkondigd, zij werd ook 
verdedigd door gouverneur-generaal Idenburg. Zij is richtsnoer ge-
bleven, tenslotte heeft men ook onder Mr. Fock haar niet laten 
glippen, al heeft de noodzakelijkheid van financieel inkrimpen 
somtijds den schijn van het tegendeel gewekt. Mr. de Graeff doet 
niet anders dan die lijn voortzetten. 

Doch nu roept men ach en wee, en grijpt min of meer openlijk 
naar de oude bezitsgedachte terug. Bij velen was de gedachte der 
voogdij slechts een dun kleedje, waarmee hun begeerte naar bezit 
werd bedekt, in hun vrees werpen zij het weg. Anderen laten zich 
meesleepen in volkomen begrijpelijke verontwaardiging over de mis-
daden bij de woelingen bedreven. En zoo ontstaat die roep om 
geweld, die geest van reactie, die de rassentegenstelling kweekt en 
evenzeer een gevaar is als de actie die haar in leven riep. 
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Daartegenover hebben wij onze koelheid te bewaren, te bedenken, 
ik zeide het reeds, dat vrees een slechte leidsvrouw is en dat niet uit-
spattingen van wat tenslotte een klein deel is der inlandsche be-
volking de richting van onze politiek tegenover die bevolking in 
haar geheel moet aangeven. Dat onze taak door de woelingen 
zwaarder geworden is, maar niet in zijn aard is veranderd. En ten 
slotte, dat gezag over anderen op twee wijzen kan worden gehand-
haafd: door materieel geweld of omdat 't als vanzelfsprekend wordt 
aanvaard. W i e gezag oefent, moet zichzelf durven opleggen. W i e 
dat niet kan is voor een gezagsfunctie ongeschikt. Dit sluit zoo 
noodig gebruik van machtsmiddelen in. Maar tenslotte steunt het 
gezag niet op machtsmiddelen. Moet het dat doen, het gaat onver-
mijdelijk te eeniger tijd te gronde. Ten slotte steunt het op de 
aanvaarding van het gezag door de onderworpenen, op het ver-
trouwen dat het dezen inboezemt. 



38. COLIJN ' S B O E K . * ) 

H. Colijn. Koloniale vraagstukken 
van heden en morgen. Amster-
dam. De Standaard 1928. 

De couranten hebben uitvoerige beschouwingen aan Colijn's boek 
gewijd. De Indische pers was uitbundig in haar lofspraak, de Neder-
landsche bleef meer gereserveerd, naast veel prijzen stond sterke 
blaam. Vooral de Tijd onderscheidde zich door een uitvoerige, 
goed gedocumenteerde kritiek. Treub zag niets dan goeds — daar-
tegenover het vernietigend oordeel van Snouck Hurgronje. In de 
Tweede Kamer kwam het boek eenige malen ter sprake, al had 
het niet den invloed die sommigen ervan verwachtten: het ontwerp 
over de samenstelling van den Volksraad kon het niet doen stran-
den. Na dit alles heeft het geen zin in het Algemeen Weekblad 
nog een kritiek op het boek of de daarin ontvouwde plannen te 
schrijven. Trouwens, schrijver dezes zou zich daartoe allerminst 
bevoegd achten. Ik wil niet anders geven dan een karakteristiek, 
het boek is te belangrijk om er geheel over te zwijgen. 

W a t mij het meest trof bij de lezing was dat het in geen enkel 
opzicht een anti-revolutionnairen stempel draagt. In de voorrede 
wordt gezegd, dat de schrijver zwijgt over de bijzondere aangelegen-
heden die hem zelf na aan het hart liggen en bij zijn naaste geest-
verwanten in de eerste plaats belangstelling plegen te wekken. Geen 
woord over de zending. Voor velen is dit zeker een teleurstelling 
geweest, niet alleen omdat zij gaarne hadden gehoord, hoe Colijn 
over de kansen en de methoden der zending denkt, maar ook omdat 
dan wellicht nog een andere Colijn aan het woord zou zijn ge-
komen dan die in dit boek spreekt. Is het op zich zelf al niet 
teekenend, dat de leider van een der Christelijke partijen over 
koloniale vraagstukken van heden en morgen een boek schrijft en 
het niet noodig vindt onder die vraagstukken het toch bij uitstek 
belangrijke van de zending te begrijpen? Doch niet dit meen ik in 
de eerste plaats als ik zeg, dat het boek in geen enkel opzicht een 
anti-revolutionnairen stempel draagt. Ik bedoel, dat 't boek zoo-
zeer wordt gekenmerkt door iets anders, dat het anti-revolutionnair 
zijn van den schrijver geheel naar achteren wordt gedrongen. Het 
is niet alleen niet uitdrukkelijk uitgesproken, het ligt ook niet in 
en achter de woorden, die werden neergeschreven. Dit boek is 
typisch het boek van den ondernemer, van den verlichten en be-
kwamen ondernemer zeker, maar van den ondernemer. 

*) Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jtg. 1928/29 no. 12. 
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Daarmee wil ik geenszins gezegd hebben, dat de heer Colijn 
alleen of in hoofdzaak let op de belangen der Europeesche cultures. 
Men kan hem wellicht verwijten dat hij de beteekenis dier bedrijven 
voor Indië wat te hoog aanslaat — wie zal hem dat kwalijk nemen 
tegenover zoo herhaaldelijk gebleken denigratie van het goede dat 
de ondernemingen Indië brachten? Het belang dat Colijn met zijn 
boek wil bevorderen is het belang van Indië in het algemeen, het 
Indië van inlanders en Hollanders te zamen. Doch de kijk, dien 
hij op dat belang heeft, is geheel die van den ondernemer: econo-
misch voor alles zakelijk, van boven af, zonder rekening te houden 
met imponderabilia. 't Boek heeft van dien aanpak alle voor-
deden, doch ook alle tekortkomingen, ook de eenzijdigheid. 

Alle voordeden. Om die te zien moet men vooral het laatste 
hoofdstuk over de financiën lezen. Het is eenvoudig, helder en 
overtuigend. Het boek begeeft zich in den politieken strijd zonder 
de hartstochtelijke manieren van dien strijd over te nemen. Geen 
marktgeschreeuw, geen groote woorden. Er zit durf in. Het is 
stellig van toon, maar zonder aanmatiging, het doet de fouten der 
tegenstanders meer bevroeden door wat het er tegenover stelt dan 
door den directen aanval, het geeft feiten en cijfers, klaar en zonder 
opsmuk, toch is het allesbehalve droog, integendeel boeiende lectuur. 
Doch tegelijk de tekortkomingen en de eenzijdigheid, voor Colijn 
is er eigenlijk slechts één probleem in het koloniale vraagstuk, 
dat van de economische welvaart. Dat is het eenige waarnaar hij 
streeft. Het is een feit zegt hij (blz. 37) , dat een bouw met suiker-
riet beplant 5 tot 8 maal meer opbrengt dan een bouw met in-
landsche gewassen beplant en 2 à 3 maal zooveel geld onder de in-
landsche bevolking brengt. Het feit is er en 't feit is zeker van 
gewicht, doch is daarmede uitgemaakt, dat de inlander gedwongen 
moet worden zijn gronden aan de suikerondernemingen af te staan? 
Het schijnt, dat de schr. niet ziet, dat er gronden kunnen zijn 
ondanks dat voordeel de voor suiker beschikbare terreinen toch 
niet uit te breiden. Welvaar t voor Hollanders en inlanders beiden 
— die zoekt de schr. Aan de vraag hoe de voordeden tusschen 
beiden te verdeden wijdt hij niet veel aandacht, hij wil dat blijkbaar 
zooveel mogelijk aan het spel der economische factoren, aan vraag 
en aanbod overlaten. Ook dat treft, doch meer wordt zijn kijk op de 
zaak gekarakteriseerd door de wijze, waarop hij over het onderwijs 
spreekt. Er is meer begeerte naar onderwijs, zegt schr., dan be-
hoefte eraan. Hij ziet niet. dat de begeerte zelf uit behoefte werd 
geboren. Bij hem wordt de behoefte bepaald door het economische 
rendement; dat het onderwijs op zichzelf een behoefte, die van den 
drang naar weten, kan vervullen, het komt niet in Colijn op. De 
schr. is niet de eerste, die er op wijst, dat Indië in sommige deden 
een teveel heeft aan intellectueele krachten, dat van deze niet 
altijd het gebruik kan worden gemaakt, dat zij begeeren. Voor de 
inrichting van ons onderwijs in Indië is dat van groot belang, er 
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is iets waars in de dikwijls geuite bewering dat het onderwijs in 
Indië nog te westersch is, veel te weinig aandacht is geschonken 
aan nieuwe paedagogische inzichten, met name aan wat iemand als 
G. J. Nieuwenhuis hierover heeft gezegd, doch wie niet enkel naar 
de economische zijde ziet, kan het alleen dwaasheid noemen indien 
van een te veel aan onderwijs in Indië wordt gesproken. 

Had Colijn hierover de zending eens geraadpleegd, hij had onge-
twijfeld gehoord, dat haar arbeid zonder onderwijs, intellectueel 
onderwijs, niet mogelijk is. Opheffing, zedelijk en Christelijk, zon-
der scholen is ondenkbaar. Motiveert dat op zichzelf niet een ge-
hoor geven aan den aandrang die vanuit inlandsche kringen in 
deze op ons wordt uitgeoefend en moet voor economische bezwaren 
niet een andere uitweg worden gezocht dan beperking? 

Maar niet alleen in het onderwijsvraagstuk, overal komt duidelijk 
de beperktheid van Colijn's visie aan het licht. Zoo bij de poenale 
sanctie. Ik spreek geen oordeel over deze vraag, het kàn zijn, dat 
zij onmisbaar is, liever: nu nog niet geheel gemist kan worden; 
doch voor Colijn schijnt het bezwaar van een straf van Staatswege 
op verbreking van een arbeidscontract, een bezwaar van sentiment 
en rechtsovertuiging, eenvoudig niet te bestaan. Er is geen regel 
waaruit blijkt, dat hij het zelfs maar heeft gevoeld. 

Zijn geheele kijk is die van den ondernemer. Hij ziet ons bestuur 
als voor Indië, ook voor de inlanders, profijtelijk. En daarin zal 
hij wel gelijk hebben en niet alleen voor economische belangen, ook 
voor orde, recht, techniek. Of liever daarin heeft hij gelijk. Het 
zou een ramp voor Indië zijn als het ons gezag verloor. Het is goed, 
dat dit telkens weer wordt gezegd in dezen tijd. Maar dit is toch 
niet het eenige. Er is ook een vraag van sentiment. Het is nu een-
maal niet anders: overheersching van vreemdelingen wordt overal 
en altijd als druk gevoeld, hoe goed die vreemdelingen het ook 
meenen en hoe verstandig zij ook besturen. En laten wij nu maar 
aannemen, dat wij het goed meenen met de inlanders, voor het 
Gouvernement als geheel geldt dat zeker. Toch blijft de druk. Colijn 
wijst er op, dat toch het overgroote deel der bevolking, de kleine 
boeren daar niet aan denken, tevreden zijn als de oogst goed is 
en verder met rust wenschen te worden gelaten. Dat mag waar 
zijn, het is niet afdoende; zeker, revolutionnair is die bevolking 
niet. zij heeft zelfs geen moeite om opstandige gevoelens te onder-
drukken. Het is altijd en overal waar: de massa volgt, zij komt 
eerst in beweging als er leiders zijn die haar aanzetten. Maar meent 
Colijn dat de massa niet in beweging zou zijn te brengen, dat zij 
zoo zeer tevreden is met ons bestuur dat daarvan geen sprake 
kan zijn? Is er één volk, dat de vreemdelingen als regeerders anders 
dan gedwongen aanvaardt, wordt niet elke gezagsuitoefening van 
den volksgenoot als vanzelfsprekend aanvaard, tot druk als zij van 
den vreemdeling komt? Moet dan niet met het sentiment der be-
volking waarin op den bodem ontevredenheid ligt en ook met de 
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gevoelens der leiders, die invloed op haar kunnen krijgen, reke-
ning worden gehouden? Wij kunnen naar mijn meening alleen dan 
in Indië een dragelijke positie behouden, of moet ik zeggen, her-
krijgen, indien wij begrijpen dat op den duur niemand de over-
heersching wenscht. 

Het geeft licht tot verwarring aanleiding indien wij de verhouding 
tusschen ons en de inlanders vergelijken met die van patroon en 
arbeiders ten onzent, maar in zoover is er overeenstemming, dat bij 
beide alleen dan een zakelijke op vertrouwen berustende verhou-
ding denkbaar is, indien hij, die de macht heeft, laat voelen, dat 
hij begrijpt, dat degeen, die aan de andere zijde staat met zijn 
tegenwoordige positie — hoe noodzakelijk zij wellicht op het oogen-
blik is — op den duur niet tevreden kàn zijn. Dat hij alleen leeft 
bij de hoop op beter. 

Voor de verhouding Holland-Indië is het voogdijbeeld vaak 
gebruikt. Orn het hier ook eens te pas te brengen: Colijn is een 
voogd, die zorgt, dat zijn pupil het goed heeft wat voeding en 
kleeding betreft, die aan de maatschappelijke toekomst ook nog 
wel denkt, maar die zich vooral niet wil inlaten met wat er inner-
lijk in hem omgaat. En daar verkleumt de pupil bij. 

Ik herhaal wat ik boven zeide. Had Colijn de zendingsvraag in 
zijn beschouwing betrokken, hij had anders geschreven. Hij zelf 
maakt de opmerking (blz. 53), dat wie de opleving in Indië niet 
ziet als deel van de reactie waarin geheel Azië tegenover de Euro-
peesche macht zich plaatst, niet den juisten kijk erlangt op de 
problemen in Indië. Uit zijn boek blijkt niet, dat hij zich zelf dit 
voor oogen heeft gehouden: had hij het gedaan, het geestelijk leven 
zou voor alles zijn aandacht hebben gevraagd. 

Ik heb nog een ander bezwaar tegen het boek, waarin het weder 
typisch ondernemersuiting is, het is simplistisch en geheel onhis-
torisch. De schrijver meent door enkele maatregelen van boven af 
de historische lijn te kunnen ombuigen. 

Gelijk bekend is, is Colijn tegenstander van den Volksraad in 
zijn tegenwoordigen vorm; hij kan onder de bestaande Grondwet 
moeilijk worden opgeheven, maar zijn bevoegdheid moet worden 
beperkt en zijn taak grootendeels overgenomen door afzonderlijke 
Raden voor Java en Sumatra. Dit is in dubbele zin onhistorisch. 
Vooreerst berust het op een onhistorischen kijk op de volksvertegen-
woordiging. W a n t waarop steunt het advies? O p de omstandigheid 
dat een oppositie in den Volksraad nooit gedwongen kan worden 
de regeering over te nemen, terwijl toch juist die mogelijkheid die 
oppositie verantwoordelijkheid oplegt en in toom houdt. Dat is 
juist in het parlementaire stelsel als wij kennen, moet ik zeggen: 
kenden? want 't brokkelt af. Doch het parlementarisme is toch 
niet het eenige stelsel van volksvertegenwoordiging. Wi j hebben 
het niet langer dan een zestig jaar en voor dien was er toch ook 
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een volksvertegenwoordiging. In Duitschland was het voor de 
revolutie onbekend en ook elders kent men het parlementaire stelsel, 
een typisch Engelsch verschijnsel en alleen consequent door te voe-
ren waar slechts twee partijen tegenover elkaar staan, niet. W a a r o m 
zou in Indië geen andere vorm van vertegenwoordiging dan het 
parlementaire stelsel mogelijk zijn? Zeker, Indië heeft in een weinig 
gelukkig oogenblik in de geschiedenis van de staatkundige demo-
cratie zijn vertegenwoordiging ingevoerd. Het parlementaire stelsel 
was over zijn hoogte heen, toonde overal gebreken en niemand ziet 
nog scherp de richting, waarin het moet worden verbeterd. Doch 
daaruit volgt nog niet, dat we als dat niet mogelijk is, het parle-
ment moeten afschaffen. En als dat voor ons niet vaststaat, waarom 
zou dan a priori in Indië een andere vorm van volksvertegenwoordi-
ging dan het parlementarisme uitgesloten zijn? 

Doch in de tweede plaats acht ik Colijn's voorstel onhistorisch 
omdat hij met het feit, dat de Volksraad nu tien jaar bestaat niet 
voldoende rekening houdt. De schr. is te veel realist om niet te 
begrijpen, dat het geen zin heeft thans te debatteeren of men in 
1917 liever een anderen weg had moeten volgen. W a t daarvan zij, 
thans is de Volksraad er en voor men er over spreekt zijn bevoegd-
heden te verminderen moet men nagaan welke plaats hij niet bij 
de Indisch-Europ. pers, maar in de waardeering der bevolking heeft 
gevonden. Ieder onderzoek daarnaar ontbreekt in Colijn's boek. 
De beperking van zijn beteekenis wordt van boven af gedecreteerd. 
De Volksraad wàs westersche import in 1917, doch Java en 
Sumatra-raden zouden het evenzeer geweest zijn. Het is de vraag 
of het anders kon. Doch als wij nu spreken over verandering, moet 
voor alles worden gevraagd, welke plaats dit college in de ge-
dachten van de leidende volksgroepen inneemt. Alleen dan indien 
de waardeering ongeveer gelijk nul is, zou men met Colijn's plannen 
een proef kunnen nemen, waarbij ik geheel in het midden laat 
welke waarde zij overigens hebben. 

Ten slotte: staatkundige ontwikkeling is historische groei. Is 
daarbij ook niet een tijd, dat we moeten afwachten, niet experimen-
teeren? En zijn we niet in dat stadium ten aanzien van den Volks-
raad? 

V a t ik samen, Colijn's boek is een helder en knap boek. Doch 
het bevredigt niet, omdat het onhistorisch is en schr. niet ziet, dat 
het koloniale vraagstuk voor alles een zedelijk vraagstuk is. Voor 
een goed bestuur kan de zakelijke kijk van den ondernemer niet 
worden gemist. Doch dat is niet het eenige en niet het meeste. V a n 
een Christen-staatsman hadden we meer en beter mogen ver-
wachten. 

12 
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Dr. G. J. Heering. De zondeval 
van het Christendom. Arnhem, 
V a n Loghum Slaterus Uitgevers-
Maatschappij 1928. 

Ik hoop dat dit boek veel zal worden gelezen. Niet dat ik, zoo-
als dit in recenties heet, er „met belangstelling" „met genoegen" 
of „met instemming" kennis van heb genomen. Integendeel, het 
wetenschappelijk historisch betoog is weinig oorspronkelijk en acht 
ik niet s t e rk 1 ) , principieel ben ik het met het uitgangspunt oneens 
en de toepassingen, die daaruit getrokken worden, kan ik niet aan-
vaarden, het beste deel van het boek, het eigenlijke betoog voor 
het pacifisme, wekt allerminst vreugde, het schrijnt en het doet 
pijn. Toch hoop ik dat velen het zullen lezen. Ik zal zeggen waarom. 

Heering's boek richt zich tot het Christelijk geweten, het doet 
een beroep op het denken door dit geweten geleid. Volgens den 
schrijver is onvoorwaardelijke verwerping van allen oorlog, alle 
oorlogstoerusting of -voorbereiding, zoowel voor den staat als voor 
het individu, een onontkoombare eisch van dat geweten. Nooit, 
nergens, onder geen omstandigheden mag de Christen er aan deel-
nemen. Het historisch betoog is een afwijzing van iedere poging 
om in eenig opzicht Christendom en oorlog te verzoenen, het pole-
mische een verwerpen van alle argumenten voor oorlogvoering 
bijeengebracht. Alles draait om de ééne stelling: nooit oorlog. Het is 
die stelling, die we moeten onderzoeken. Alleen uit het oogpunt 
van het Christelijk geweten wil de schrijver zijn boek beoordeeld 
hebben. Ik wil het beproeven en het boven reeds kort samengevat 
oordeel rechtvaardigen. 

Principieel ben ik het oneens met het uitgangspunt van het boek, 
zeide ik. Het verschil komt duidelijk uit, als ik den titel wat nader 
beschouw. „De zondeval van het Christendom" heeft Heering zijn 
geschrift genoemd. Met Christendom is het „empirische" bedoeld, 
„zooals het aan den dag treedt in kerkdijken, maatschappelijken 
en staatkundigen vorm". Dit Christendom aanvankelijk tegen allen 
oorlog gekant, is gevallen, toen het met Constantijn staatsgods-

*) Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1(127.28 no. 47. 
*) Om het boek zit een omslagje, waarop o.a. staat, dat dit geschrift „een 

diepgaande behandeling geeft van het probleem van den Staat". Ik ben overtuigd, 
dat deze reclame buiten den schrijver om geschiedt, doch wil gaarne uitspreken, dai 
m.i. een uitgever zich van zulke aanbevelingen behoort te onthouden. Van een 
diepgaand betoog over den Staat zal niemand, die eenigszins deskundig is, hier 
spreken. 
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dienst werd, den oorlog' aanvaardde niet alleen, maar openlijk 
aanprees. 

Nu zal ik de eerste zijn om de groote beteekenis uit cultuur-
historisch oogpunt van Constantijn's omkeer te erkennen en met 
Heering geloof ik, dat die daad voor de ontwikkeling van de kerk 
en het Christelijk maatschappelijk leven in het algemeen fataal is 
geweest. Maar van een „zondeval" mag en kan ik niet spreken. 
En het verschil is niet onbelangrijk terminologisch alleen, maar het 
raakt het fundament onzer beschouwingen. Immers „zondeval" 
drukt de scheiding uit, die de zonde gemaakt heeft tussen God 
en den mensch. En die fundamenteele scheiding mag niet gemaakt 
worden tusschen de Christenen vôôr en na Constantijn. Het 
Christendom, in den zin waarin Heering het woord gebruikt voor 
de Christelijk geloovige menschen, was zondig voor en na hem, 
de eerste Christenen waren het evengoed als de Middeleeuwsche 
of de tijdgenoten der Hervorming, thans de ontwapenaars juist 
als de militaristen. Ten aanzien van God — en daarover hebben 
we het toch als we van zondeval spreken — is er geen verschil. 
Daaruit volgt dat ook al moet ten opzichte van eenig zedelijk 
vraagstuk het oordeel van een bepaalden tijd of een bepaalde 
groep uit Christelijk oogpunt onjuist of slecht genoemd worden, 
daarin toch niet opgesloten is, dat dan aan deze zijde de „zonde" 
is, aan den anderen kant het tegendeel. Daarin blijven beide steken. 

Ik kan het verschil in uitgangspunt bij de beschouwing van het 
oorlogsvraagstuk tusschen den schrijver en mij nog van een anderen 
kant belichten. Heering spreekt soms van een groei in de Open-
baring, van een „voortgaande openbaring van den geest, die ons 
in alle waarheid leidt". Nu is het moeilijk om in een kort bestek 
hierover duidelijk te zijn, maar ik hoop toch niet misverstaan ie 
worden, als ik zeg, dat naar mijn meening. Christelijk gesproken, 
de Openbaring Gods in de geschiedenis uit haar aard éénmalig 
is, enkel ligt in Jezus Christus en dat wij, als wij van de leiding 
Gods in het persoonlijk leven, ook in het leven van een volk of 
van de volkeren en dus van de zedelijke oordeelen, die zich daar 
vormen mogen spreken — wat ook ik doe — toch het woord 
„Openbaring" niet mogen gebruiken. Ook hier dus een woordver-
schil, maar een woord-verschil, dat een diepliggende scheiding aan-
duidt en voor problemen als waarom het hier gaat van wijdstrek-
kende gevolgen is. 

Immers ziet men de verhouding van Openbaring en zedelijk oor-
deel als ik aangaf, dan kan en mag niet met het gezag, dat aan 
de Openbaring toekomt, gezegd worden, dat ons „geopenbaard" 
is, dat alle oorlog, in élk geval, voor alle tijden en alle volken 
on-Christelijk is. 

Heering zegt ergens als hij over onzen opstand tegen Spanje en 
de figuren uit dezen tijd spreekt, dat ook hij die „tot zekere hoogte" 
kan bewonderen in de lijst van hun tijd. Ik twijfel niet aan de 
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oprechtheid van dat woord, maar een inconsequentie is het wel. 
In het betoog van den schrijver zou gepast hebben de daden dezer 
menschen te zien als afdwalingen, die wel menschelijk begrijpen, 
medelijden verdienen, nooit bewondering. Immers een Christen kan 
niet bewonderen, als het om de ethische waarde van een daad gaat, 
die positief on-Christelijk is. Voor Heering is de oorlog dat altijd. 

Voor mij is een dergelijk algemeen oordeel uitgesloten. Geeft 
men het, men maakt het Evangelie tot wet. Jezus' zedelijke eischen 
zijn volkomen onvervulbaar, zij zijn geen voorschriften voor het 
handelen in het maatschappelijk leven. Zij kunnen het niet zijn 
en juist omdat zij geloofd en niet verstandelijk of zedelijk aan-
vaard moeten worden, mogen zij het ook niet zijn. Uit die zede-
lijke eischen kan direct nooit eenige conclusie voor handelen worden 
getrokken. Indirect, als kritiek van dat handelen, van al het han-
delen, zijn ze van het hoogste belang, maar een directe conclusie 
van uit een woord van Jezus tot een of andere zedelijke wet, dat 
is dus niet een concreet oordeel over een daad, maar een alge-
meene uitspraak over nog te verrichten daden, is ongeoorloofd. 
Het is niet het Evangelie, het is de wet, in casu het gebod: gij 
zult niet doodslaan, waarop alle verzet tegen den oorlog berust 
en moet berusten. 

Doch met deze erkentenis is de regel uit de sfeer van het abso-
lute, het Evangelie, in die van het relatieve, de wet, gebracht. Daar-
mee is vastgesteld, zeker, dat in de toepassing ontwikkeling moge-
lijk en waarschijnlijk is, maar ook, dat wij voor en na in de zonde 
blijven. 

Het Evangelie en de oorlog volstrekt onvereenigbaar, zegt 
Heering. Goed. M a a r is het anders met den eigendom, anders met 
het recht, met iederen vorm van gemeenschap, die geweld behoeft? 
Het recht onderstelt geweld. Heering geeft het toe. Hij betwist 
niet, dat de staat geweld mag gebruiken: politiedwang kan ook 
hij niet missen, doch daarmee is uitgemaakt, dat wij principieel 
de spanning hebben te aanvaarden en dat van een absoluten ver-
werping van den oorlog als on-Christelijk geen sprake kan zijn. 
De schrijver poogt aan den greep, waaronder ook hij komt, te 
ontsnappen door een tegenstelling tusschen rechts- en machts-
staat, tusschen de verhouding naar binnen, door het recht be-
heerscht, en die naar buiten, enkel vraag van macht. De poging 
faalt ten eenenmale. Ook naar binnen in den Staat is noch het 
feit dat bepaalde personen met macht bekleed zijn, noch hun 
handelen in al zijn onderdeden, in zijn geheel als rechtsgevolg 
te verklaren. Er blijft bij de rationeele verklaring van het gezag, 
die het recht eischt, een rest (de traditie of meerderheid van stem-
men of iets dergelijks), die wel aanvaard kan worden door het 
recht, doch niet daartoe herleid. Er is altijd een ,,nu eenmaal ge-
schied zijn" dat mede spreekt. En betreft dat personen met gezag 
bekleed, aan hun handelen laat het recht een speelruimte, waarin 



EEN PLEIDOOI VOOR ONTWAPENING 181 

niet het rechtsoordeel over het al dan niet geoorloofde beslist. O m -
gekeerd de verhouding naar buiten is niet alleen machtsverhouding. 
Heering heeft niet bedacht, dat de wijze waarop hij de verhouding 
van den Staat naar buiten en naar binnen scheidt, feitelijk een 
principieele ontkenning van alle volkenrecht is. 

Hebt ge eenmaal erkend, dat recht dwang onderstelt en dwang 
het gebruik maken van geweld, dan moet ge ook toegeven, dat 
het hier altijd gaat om de vraag van min of meer. Het kan noodig 
zijn, dat de politie tegen een bende kwajongens de gummistok 
gebruikt. Maar als die bende nu wordt tot een oproerige massa, 
zelf naar de wapenen grijpt, mag dan geschoten worden? Z o o 
neen — ge maakt ook naar binnen het gezag machteloos. Zoo 
ja — waarom dan niet als die massa van over de grens komt? 
Zou het rechtsbewustzijn waarop ge U beroept, niet integendeel 
éérder geweld geoorloofd achten dan tegen volksgenooten? Tegen 
een groep communisten, die zich van het gezag meester wil maken, 
laat ge het gebruik van wapens toe. Of als dit voorbeeld U te 
conservatief schijnt, zeg dan tegen een groep fascisten, die in een 
democratischen staat de macht tot zich willen trekken. M a a r waar-
om dan niet tegenover Rusland of Italië, indien deze landen het 
bolsjewisme of het stelsel van Mussolini met geweld aan anderen 
willen opleggen? 

Naar het Evangelie geoordeeld is iedere deelneming aan oorlog 
zonde. Ik onderschrijf het. Maar naar het Evangelie is iedere ge-
welddaad ook zonde. Sterker: geen énkele onzer handelingen is 
zonder zonde. Uit het Evangelie komen we niet tot een algemeen 
richtsnoer: deze daden wel, deze niet. Het Evangelie is geen wet. 

Beteekent dit nu, dat het Christendom ten aanzien van het oorlogs-
vraagstuk niets te zeggen heeft? Integendeel. W e hebben de wet. 
En we hebben de critiek vanuit het Evangelie. Dit sluit in zich 
een afwijzing van iedere opvatting die den oorlog als een gebeuren 
beschouwt, dat we hebben te aanvaarden evenals een cycloon of 
een aardbeving. Ook van alle nationalisme, alle oorlogsaanprijzing, 
alle militarisme. Gij zult niet dood slaan en gij zult van U w natie 
geen afgod maken. De oorlog is nimmer een goed, altijd een kwaad. 
W i e daaraan nog twijfelt leze het boek van Heering. Hij kan op 
tweeërlei wijze overtuigd worden, vooreerst door de naïeve en 
stumperige wijze waarop denkers van beteekenis de oorlog goed 
praatten, en dan door de herinnering aan de oorlogsellende, de 
moreele verwording, die er mee gepaard gaat. W e leven snel en 
de jongeren hebben het niet beleefd als wij; daarom is het goed 
ons even weer in te denken hoé het was tusschen 1914 en 1918, 
hoè het geworden is en hoè het zijn zal als ooit weer oorlog over 
ons komt. Alle lichtzinnigheid moet hier zijn uitgesloten: het boek 
van Heering kan daartoe medewerken. Z o o iets, dan heeft de 
wereldoorlog den mensch duidelijk kunnen maken wat er geschiedt 
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als hij het gebod: gij zult niet dooden, overtreedt. En toch, vraagt 
men wellicht, niet ieder oorlogvoeren veroordeeld? Ik antwoord: 
geen wet geldt onvoorwaardelijk, maar wel is de verantwoording 
zwaar voor hem, die tot deze daad durft besluiten. 

Niet op de algemeene vraag, op de bijzondere beslissing komt 
het aan. Heering zegt, dat we behoefte hebben aan een Christelijke 
sociologie; ik zou liever spreken van een Christelijke gemeenschaps-
leer, sociologie is een zijnswetenschap. De leer heeft tot taak de 
waarde van recht en staat, van volk en geschiedenis, van cultuur 
en techniek nader te bepalen. Als richtsnoeren kunnen haar uit-
spraken van belang zijn, voor het afwegen van waarden en be-
langen kan zij van groot nut zijn, doch ten slotte komt het aan 
op de concrete beslissing. Die beslissing kan slechts gegeven wor-
den in bepaalde omstandigheden, voor bepaalde tijden en bepaalde 
volken. Wannee r wij nu bij Heering nalezen wat Luther en Calvijn 
eenerzijds, Erasmus anderzijds over den oorlog hebben gezegd, 
staan ons de uitspraken van den laatsten zeker het naast. En toch 
ben ik overtuigd dat toen de anderen gelijk hadden, zij hebben 
een hoogere waarde, het geloof zelf, behouden, die Erasmus niet 
kende. Hun intellectueele verdediging van den oorlog was niet 
sterk, doch intuïtief voelden zij, dat zij hem niet moesten afwijzen, 
wilde niet verloren gaan wat zij voor alles moesten handhaven. 

Ook in onzen tijd komt het op die concrete beslissing, op de ver-
antwoordelijkheid aan. Zeg niet, dat dit een compromis is, of een 
halfheid. Een compromis is ieder ingrijpen van ons — er zit altijd 
een zijde naar 't kwaad gekeerd in ons handelen. 

W e mogen niet zeggen nooit. Ik eerbiedig volkomen het oordeel 
van hen, die de ellende van den oorlog zoo sterk zien, dat zij er 
onder geen voorwaarde aan kunnen deelnemen, doch ik vraag ook 
eerbied voor de beslissing van den staatsman, die, als hij tusschen 
twee kwaden moet kiezen, in den oorlog nog het minste ziet. Mits 
hij werkelijk in gemoede overtuigd is niet anders te kunnen, mits 
hij de ellende en de rampen van den oorlog in alle zwaarte op zich 
heeft voelen drukken, en toch heeft gevoeld niet anders te mogen. 
T e mogen, te kunnen voor God. Alleen indien we God durven 
bidden, maar in allerernst bidden, om zegening op onze wapenen, 
dus ook — we moeten reëel zijn — op de werking van duikboot 
en stikgas, is voor den Christen de oorlog geoorloofd. En mij is 
het niet gemakkelijk mij een geval te denken, waarin dit mogelijk is. 

O p de concrete beslissing, de verantwoording, komt het aan. 
Die verantwoordelijkheid moet worden gekweekt. De vraag: een-
zijdige ontwapening of ontwapening in overleg met anderen, is 
een vraag van politiek. Zij zal niet op ieder oogenblik, niet voor 
ieder land het zelfde antwoord moeten vinden. Ik kan mij voor-
stellen dat wie eenzijdige ontwapening voorstaat tegelijk van oor-
deel is, dat voor een land als Engeland het oogenblik daartoe nog 
niet gekomen is. En ook voor de kleine naties blijft het naar mijn 
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meening de vraag of de strijd tegen den oorlog zelf thans niet 
beter anders dan door eenzijdige ontwapening wordt gediend. Dit 
is een vraag van verstandelijk afwegen — de Christelijke eisch 
kan hier alleen zijn dat de verantwoordelijkheid voor oorlog in alle 
zwaarte wordt gevoeld. 

Die verantwoordelijkheid rust op ieder onzer. Niet alleen op den 
jongen man, die zich de vraag stelt of hij de ongehoorzaamheid 
tegenover de gemeenschap, die in dienstweigering gelegen is, op 
zich mag nemen, ook op den gewonen burger; ons aller oordeel 
vormt mede de publieke opinie, wier beteekenis voor vragen als 
deze zoo gemakkelijk wordt onderschat. Allermeest op ieder die, 
hetzij door woord in vergadering of geschrift, hetzij directer door 
zijn werk mede leiding geeft aan ons volk. Van die verantwoorde-
lijkheid kan het boek van Heering ons doordringen. Het is een-
zijdig, zeker. Dergelijke boeken zijn alleen sterk als zij eenzijdig 
zijn. Maar het is oprecht en eerlijk, en zoo goed als vrij van dema-
gogie. Daarom hoop ik, dat het veel gelezen zal worden. 

Als het om vragen van staatkundigen en maatschappelijken aard 
gaat, hebben we te bedenken, dat in iedere maar ook in iedere, 
prediking van revolutie hoogmoed zit, in ieder maar ook in ieder, 
streven naar behoud zelfgenoegzaamheid en egoïsme. W e ont-
komen niet aan het eene zonder in het andere te vervallen. Voor 
ons Christenen van heden is het gevaar van de zelfgenoegzame 
behoudzucht zeker grooter dan dat van revolutionnairen hoogmoed. 
Het is goed dat we wakker worden geschud. Dat kan Heering's 
boek doen. 



40. O O R L O G . * ) 

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 her-
innering aan, die mij voor onzen kijk op wat thans gebeurt, essen-
tieel 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 buiten-
sluiten. En nu stond hij in eens voor ons: wreed, afschuwelijk, zich 
dadelijk toonend in al zijn beestachtigheid (België). H a d dat niet 
kunnen worden voorkomen? Had niet de arbeidersbeweging, vroeg 
de socialist, had niet de Kerk, zei de Christen, dit kunnen en moeten 
afwenden? W a a r 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. W a t 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. W i j 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 vol-
ken, 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. 

Wi j menschen begeeren dat immers altijd. Wi j hebben het ge-
wone 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. Wi j 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. Wi j 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 vor-
men, 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 be-
vrijding 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. W e wilden weten, waar we 
aan toe waren. W e vreesden met groote vrees — maar toch, was 
het niet beter, dat het onweer loskwam, dan dat het al maar bleef 
dreigen? 

Wi j hadden niet als in 1914 het gevoel van de ontneming van den 
vrede. 

Toen was er de schijn, nu was zelfs die er niet. Wi j wisten, dat 
wij niet in vrede leefden, hoogstens in wapenstilstand. Die kan niet 
duren, het moet of oorlog zijn óf 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. W e zagen spoedig de dingen koel aan en deden in goede 
samenwerking, wat ons te doen stond. 

Wi j 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 im-
mers alle verstand te boven. (Phil. IV vs. 7 ) . Er is de vrede onder 



186 P, SCHOLTEN 

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 afscha-
duwing 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 toe-
voegen: die waarde is niet absoluut. Het is de fout van het pacifisme, 
van een Vereeniging als Kerk en Vrede, dat zij die waarde verab-
soluteert. En dat mogen we niet doen met eenig goed, dat ons ge-
schonken 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 ver-
geet, 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. Weers tand 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. 
W e 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 uit-
drukking 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. Wi j mofeten anderen en ons zelf telkens weer in-
scherpen, dat wij neutraal zijn. Wi j zijn buiten den oorlog en willen 
er buiten blijven. Met hetzelfde gezicht zien wij naar W e s t 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 funda-
ment. Om die te handhaven heeft zij behoefte aan zooveel mogelijk 
sluitende, scherp en strak geformuleerde regels. Billijkheidsover-
wegingen 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. Wi j 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 neutrali-
teit 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 ge-
weld heeft gepleegd, naar macht heeft gegrepen uit eigen belang. 
Wi j weten het allen — wij Nederlanders behoeven slechts de her-
innering 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 Septem-
ber 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. W i e 
psychologisch te werk gaat, vindt hier zeker een stuk van de ver-
klaring 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 ge-
beuren. 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 ge-
heel hierbij, dat Duitschland en Rusland elkaar vinden. In diepste 
wezen — wij hebben het meer betoogd — is tusschen beide regime's 
geen verschil. W i e 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. Hier-
over nog een woord, het kan ook hen bevredigen, die op grond van 
het bovenstaande meenen, dat ik de zaak van Engeland te roos-
kleurig, 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 hande-
lingen der menschen. W i e 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 hij 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. Wi j zelf hebben 
niets ondervonden, wat hem zou rechtvaardigen. Niet alleen be-
hoeven 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. W a t niet weg-
neemt, 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. Were ld ge-
nomen in den zin van de tegenstellingen van het Koninkrijk Gods. 
Wi j 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 Enge-
land en Frankrijk nu. W a n t 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. W a t 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 ver-
volging 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 U w recht-
zaak (Ps . 7 4 : 2 2 ) . O Heere, heb erbarmen met U w 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 ge-
voerd, 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 W o o r d had ver-
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kondigd, krachtiger gedrongen had tot luisteren. Als zij een ge-
tuigenis 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 onge-
hoorzaamheid van allen, van de Christenen vooral, dat het tot deze 
ramp is gekomen. 

De Kerk mag de wreedheid van den oorlog geen oogenblik ver-
geten. 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 toe-
brengen. 

Wi j 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. W i e 
oorlog voert, kweekt in ieder land het massa-instinct, een massa-
instinct, dat zonder twijfel anti-kerkelijk is. 

Ik wilde aan het slot deze dingen nog eens zeggen. Elke oorlogs-
geest 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? W e wilden ondanks 
alles toch de wereld vasthouden, ze is ons zoo lief, ónze wereld, 
waarin arbeid en strijd, vreugde en leed ons deel is. Wi j 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 konink-
rijk, ons koninkrijk, dat wij begeeren. En het is alleen Gods Konink-
rijk, 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 voorbij-
gaan. 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. 



41. O V E R D E N T O E K O M S T I G E N V R E D E . * ) 

„Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd 
worden" . Aldus luidt in de nieuwe vertaling van het Nederl . Bijbel-
genootschap Mattheüs 5 : 9. De Staten-vertaling had „vreedzamen". 
Beter dan in de oude-, komt het in de nieuwe vertaling uit, dat het 
gebod er een is tot actief handelen, niet tot passieve onthouding van 
onvredige daden. „Beati pacifici" heet het in de Vulgaat . Vrede 
maken ~ vrede stichten — het is bij uitstek de taak der Kerk. 
Pacifist is zij krachtens haar aard — wat echter iets anders is dan 
propagandist voor ontwapening of dienstweigering. Zij bidt om 
den vrede, zij predikt den vrede, zij moet strijden voor den vrede. 

He t mag wonderlijk schijnen, dat wij als neutralen daarover 
gaan spreken. Toch meen ik, dat het onze plicht is als Christenen, 
als leden der Kerk, met dit gesprek een aanvang te maken. Niet 
natuurlijk over de vredes-voorwaarden, die voor een der partijen 
of voor beide aannemelijk zouden zijn. Over vredes-voorwaarden 
kan alleen gesproken worden op het oogenblik, dat de situatie 
daarvoor rijp is, dat kan worden aangewezen, hóe de partijen 
elkaar kunnen vinden, er kan alleen over gesproken worden door 
hen, die voor het duren van den oorlog mede verantwoordelijkheid 
dragen. Dat zijn zeker niet alleen de regeeringen der oorlogvoeren-
den, het kunnen ook groepen of personen in de in oorlog zijnde 
landen zijn, het kunnen zelfs neutrale regeeringen of bepaalde 
groepen in neutrale landen worden. Doch deze allen zijn dit alleen 
op het oogenblik, dat zij daartoe geroepen zijn. Ik zie niet, dat 
thans ons land daarbij een taak zou hebben. Het vredes-initiatief 
van de Koningin en den Koning van België is mislukt. Het beeld, 
dat de stand van den oorlog geeft, biedt niets wat op vruchtbaar-
heid van publicatie van overdenkingen daarover zou wijzen. Het 
is de geschiedenis, of beter wat God ons in de geschiedenis laat 
zien, die dat hier beslist, zij geeft ons niet het recht om op dit 
oogenblik het woord te nemen. 

Doch ieder, die het kwaad van den oorlog ondergaat — en onder-
gaan wij het allen niet dagelijks, voelen we het niet als een tekort, 
dat het ons niet nog meer pijnigt? — mag zich bezinnen op een 
andere vraag; niet wat concreet de voorwaarden voor den vrede 
zullen zijn, maar wat het inhoudt, dat het vrede moet worden. Vrede 
stichten is alleen mogelijk, als wij over den oorlog heen zien. Als 
Christenen zijn wij daartoe verplicht. 

Doel van iederen oorlog is de vrede. Men heeft in dezen tijd wel 
anders geleerd. Oorlog voeren zou de normale toestand zijn, vrede 
slechts een tijdperk van rust om den oorlog met vernieuwde kracht 
te kunnen voortzetten. Dit schijnt een dwaasheid — een tegen-
spraak in zich zelf. Oorlog heeft altijd plaats om iets te bereiken. 

*) Woord en Wereld. 1939. blz. 409. 
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Ieder oorlogvoerende begeert den vrede, den vrede, waarin hij zijn 
doel, de vernietiging van den ander, of de verovering van een ge-
bied, of wat dan ook, bereikt zal hebben. Nu is het echter waar, 
dat zulk een vrede steeds de kiem van een nieuwen oorlog in zich 
draagt . Immers, óf de machtsvermeerdering, die begeerd werd, is 
niet bereikt en dan moet de oorlog weder worden begonnen om 
haar alsnog te verkrijgen, of de ander voelt zich door zijn machts-
vermindering gekrenkt, en aast op herovering. En dan is er geen 
einde. De oorlog wordt zoo niet het begeerlijke op zich zelf, maar 
het onvermijdelijke terwille van de macht. 

Zoo schijnt het inderdaad, dat de vrede slechts een pauze in het 
oorlogen is. En toch is het niet waar. Toch is het doel altijd weer 
een vrede, die den oorlog overbodig maakt. Een ieder begeert den 
vrede als iets definitiefs. Doch hij begeert zijn vrede. En daarin 
zit de tegenspraak. 

Zulk een vrede is in waarheid geen vrede. Wij weten niet, of 
ons in deze bedeeling ooit vrede gegeven zal worden, of de zonde 
van den mensch den oorlog niet telkens weer zal doen uitbarsten. 
Doch wij weten wel, dat de vrede ons geboden is. Dat sluit in, 
dat wij den vrede, zooals hij is, zoolang mogelijk moeten bewaren. 
Z o o lang mogelijk, het kàn zijn, dat deze vrede niet te houden is, 
verbroken moet worden. Wi j hebben het een vorig maal betoogd. 
Doch dan staat onmiddellijk weer de taak voor ons een beteren 
vrede te zoeken. Er zijn, ook dit merkte ik in een vorig artikel reeds 
op, gradaties van vrede. De taak nu van de Kerk zie ik als den 
plicht van den strijd voor een nieuwen vrede, een vrede op iets 
hooger plan. Zeker, voorzoover wij menschen zien, is dit een woord, 
dat kans heeft leeg weder te keeren. Een vrede op hóóger plan, 
terwijl de vrede op dit lage plan niet te bewaren was? Terwijl al 
meer een rijk zich verheft, dat vrede noemt, wat niet anders is 
dan een opleggen van zijn macht? Ook dat rijk zegt, den „wereld-
vrede" te begeeren, doch die vrede is zoo weinig vrede, dat hij 
eerder geweld zou moeten heeten, een geweld, dat alle vrijheid 
en daarmee allen vrede vernietigt. 

Is deze dreigende vrede niet een daling zóó diep in plaats van 
een stijging, dat hij niet beter is dan oorlog? Het is alles juist. Doch 
voor de Kerk kan dit geen reden zijn te zwijgen, voor wie in 
Christelijk denken het spreken der Kerk willen voorbereiden geen 
reden om niet te pogen de dingen te zoeken, die gezegd moeten 
worden. De Kerk spreekt tot de machten der wereld ook indien 
zij hen tegenspreekt. 

En zij zal dan moeten beginnen met den eisch af te wijzen, dien 
ieder oorlogvoerende altijd stelt, den eisch, dat de vrede slechts 
kan volgen op de overwinning. Van de overwinning is het nood-
zakelijk gevolg, dat de vrede aan den ander wordt opgelegd. Het 
wordt een dictaat. Een overwinnaar onderhandelt niet meer met 
een overwonnene, of hij doet dit hoogstens in schijn. Hij schrijft 

13 
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voor, zegt hoe het voortaan zijn zal, en de ander mag al heel blij 
zijn, als hij hier en daar er wat afknabbelt. Aan de hoofdzaak valt 
niet te tornen. Zoo komt een vrede, die geen bevrediging is, die 
niet anders dan verbeten wordt aanvaard met het voorbehoud hem 
weder te verbreken, zoodra men de kans schoon ziet. Werkelijk 
vrede tusschen menschen, die als vijanden tegenover elkaar staan, 
kan het alleen worden zonder overwinning. Ik bedoel natuurlijk 
niet, dat niet ieder oorlogvoerende moet pogen te overwinnen. Hem 
te zeggen, dat hij daarmede moet ophouden, zou dwaasheid zijn, 
hij kàn niet anders, zoolang hij oorlog voert. En hij mag ook niet 
anders, indien hij een gerechtvaardigden strijd strijdt. De Kerk 
heeft uit te spreken, of dat het geval is. Heeft zij dit gedaan, dan 
moet zij den Staat door haar prediking sterken in den strijd tot 
het einde toe. Zoo lang die duurt kan alleen op de overwinning 
worden gehoopt. Doch als deze nadert, dan kan het aan de Kerk 
zijn om te zeggen, dat dat einde ligt vóór de volledige overwinning. 
Als het kwaad de spits is afgebeten, moet aan het vijandige volk 
zelf de verdere uitroeiing worden overgelaten. Daartoe moeten 
krachten worden opgeroepen, die onderdrukt worden, als de strijd 
tot de onderwerping van den ander wordt voortgezet. Den ander 
moet ruimte gelaten worden. Een ruimte, waarin altijd opnieuw het 
kwaad kan opgroeien. Men kan slecht tarwe oogsten, indien ook 
het onkruid heeft kunnen wassen. Dat is beter, dan wanneer die 
ruimte ontnomen wordt, dan komt het onkruid zeker weer van alle 
zijden uit den grond en verdringt het de tarwe. De geschiedenis 
leert ons dit voortdurend. De vrede van Versailles is een waar-
schuwing, zoo ernstig en zoo pijnlijk, dat wij haar waarlijk niet 
mogen vergeten. Frankrijk is na de overwinningen op Napoleon 
anders behandeld. Hoe afschuwelijk een pax Germanica zou zijn 
•— om van een Russischen vrede niet te spreken — een pax Brit-
tannica is ook niet begeerlijk. En ik meen hiermee niet, dat wij als 
Nederlanders uit nationaal oogpunt haar niet zouden wenschen, 
dat is betrekkelijk ondergeschikt, ik bedoel: een dergelijke vrede, 
die met een nationaliteitswoord zou worden gekenmerkt, is niet 
de vrede, die de Christen na dezen oorlog kan begeeren. De Kerk 
moet boven de nationaliteit uitwijzen. Nu dit over ons gekomen 
is, is de eenig mogelijke vrede, een vrede die niet zelf geweld is, 
dat is een vrede zonder overwinning, een vrede, die de beide par-
tijen der strijdende volkeren ten volle aanvaarden. Zegt men: die 
is niet te krijgen, dan antwoord ik: nu nog niet, doch wellicht te 
eeniger tijd, en dan herhaal ik: ik heb niet te zien, hóe hij te krijgen 
is om te verklaren, dàt hij verkregen moet worden. Omdat hij ons 
geboden is. Wi l t ge het een ideaal noemen, mij goed, mits ge maar 
niet menschelijk idealisme ziet. De vrede onder de menschen is 
immers goddelijk gebod. 

Pax hominum est ordinata concordia, zegt Augustinus (Civitas 
Dei XIX, 13). Dat moet ons richtsnoer zijn. De concordia, de een-
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dracht moet den menschen verkondigd worden. Eendracht is iets 
anders dan niet-strijden. Zij heeft positieven inhoud, zij is het werk 
der naastenliefde. Hier ligt de eerste taak der Kerk, de prediking, 
die haat en wrok en nijd bestrijdt of liever ze overwint door ze 
uit te bannen. Positief bestreden kunnen deze dingen zoo moeilijk 
worden, de aanval stuit zoo licht af op de felheid van gevoelens, 
die ons maar al te gerechtvaardigd voorkomen, die wij zelf immers 
ook hebben. Zij vallen vanzelf weg, indien het gebod der naasten-
liefde waarlijk ingang vindt. Het is een goed ding, dat in Engeland 
de bisschop van Chichester onmiddellijk na het begin van den oorlog 
op het gevaar van den oorlogshaat gewezen heeft. Haa t was er 
in het begin niet, zeker niet in de geallieerde landen, toch ook niet 
in Duitschland. Het zal moeilijker zijn hem te blijven weren. Chi-
chester herinnerde er terecht aan, hoe hij in den oorlog van 1914 
is opgelaaid, welk kwaad hij heeft gebrouwen, hoe juist door den 
haat de Kerken machteloos stonden, toen het vrede werd. Door 
haat-prediking of haat-aanvaarding hadden zij de mogelijkheid ver-
loren waarlijk vrede te stichten. De Kerk moet hier schrap staan 
van het begin af, geen duimbreed toegeven. Laten wij ook op-
passen, dat er geen haat tegen een bepaald volk ontwaakt. Het 
eenige middel is de gehoorzaamheid aan het gebod der naasten-
liefde. En wat van haat gezegd is, geldt ook van wrok en nijd. 
De geheele Bolsjewistische campagne doet beroep op den nijd, de 
afgunst. Hoezeer het wrokken over het ondergane onrecht de gees-
ten verbittert en bederft, heeft Duitschland ons na 1919 geleerd. 
Minder fel dan haat laaien deze gevoelens niet zoo snel op, zij 
vreten echter dieper in en zijn moeilijker uit te roeien. Er haakt 
zoo licht in ons allen iets over het leed, over het onrecht, dat ons 
vroeger werd aangedaan, het is niet gemakkelijk niet afgunstig te 
zijn, als het een ander zonder aanwijsbaren grond zoo veel beter 
gaat dan ons. Wederom alleen in naastenliefde smelten deze dingen 
weg. De Kerk heeft den Christenen voor te houden, dat zij daders 
van het geloof moeten zijn. W i e daarvan doordrongen is, voorkomt 
wrok en haat en afgunst — wellicht neemt hij ze weg. De Jacobus-
brief kan ons hier helpen. 

De vrede moet zijn „ordinata" concordia, dit is een geordende op 
recht berustende eendracht. De eendracht is niet te verwerkelijken 
onder de menschen zonder rechtsregels, zonder een norm, waarin 
zij wordt gezocht en gehandhaafd. Hij kan niet bestaan zonder 
orde — de zonde verbreekt hem onmiddellijk, indien niet de wet 
de lijnen trekt, waarbinnen de menschen zich bewegen zullen. Het 
is de groote moeilijkheid, waarvoor we telkens weer gesteld worden, 
welke lijnen dat moeten zijn, hoe de orde zal worden tot stand 
gebracht. 

Hier kan alleen over enkele voorwaarden, uitgangspunten van 
die orde worden gesproken. 

Het eerste is dit, dat deze alleen dan kan bestaan, indien zij op 
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waarachtigheid is gebouwd. Een der afgrijselijkste dingen in onze 
tegenwoordige samenleving is de heerschappij van de leugen. Het 
is daarmede zoover gekomen, dat er niet alleen voortdurend ge-
logen wordt — dat is van alle tijden — en dat niet alleen de leugen 
wordt goed gepraat — ook dat is meer geschied — maar dat zij 
wordt verheerlijkt, als middel zonder eenige scrupule aanvaard. Een 
regeling of ordening is alleen mogelijk, indien toepassing van de 
regels afhankelijk is van de waarheid van de feiten, die voor hun 
toepassing worden ondersteld. En die waarheid kan op den duur 
alleen worden gevonden, indien het zoeken en spreken der waar-
heid onvoorwaardelijke eisch is. Thans zijn heele stelsels van 
regeering en samenleving op leugen gebouwd. Met het denkbeeld 
van een geordende eendracht is dit in flagranten strijd, een orde 
kan alleen langs den weg der waarheid worden benaderd. Zoo 
wordt niet alleen onrecht gedaan, maar het besef zelf van recht 
en onrecht volkomen vernietigd. In den warwinkel van leugen en 
bedrog ziet de mensch de scheiding niet meer. De Kerk heeft hier 
— als steeds wanneer het om recht gaat — haar leering in het 
proces van Jezus. De beraadslaging om hem te dooden, waarover 
Johannes XI handelt, laat zien, hoe de overpriesteren en Farizeeën 
wisten, dat Jezus niet schuldig was naar hun wet, niettemin moest 
Hij gedood worden. ,,Het is in Uw belang, dat een mensch sterft 
voor het volk en niet het gansche volk verloren gaat" (vs. 59) . 
Het belang, niet het recht wordt beslissend. Het onrecht wordt 
terwille van het belang als recht vermomd. Hier wordt de maat-
staf vervalscht, de onwaarheid aangeprezen en gebruikt terwille 
van een vermeend nut. Niemöller heeft in een aangrijpende preek 
(Dennoch getrost, blz. 85) laten zien, dat geheel hetzelfde ge-
schiedt, als de leer wordt gehuldigd, dat recht is, wat voor het 
volk van nut is. Het vermeende nut wordt met onware — en bewust 
onware — beweringen gediend. W i e de leugen predikt, de waarheid 
minacht, vergrijpt zich aan Hem, die zelf de Waarhe id is. In Joh. 8 
zegt Jezus van den duivel: ,,Die was een menschenmoorder van 
den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen 
waarheid. Wannee r hij de leugen spreekt, dan spreekt hij naar 
zijnen aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen". 

Die verwerping van de leugen is ook de verwerping van de on-
waarachtigheid, die eigen beloften als niet meer dan wind acht, die 
niet vraagt, wat de goede trouw eischt. Verkeer en orde tusschen 
de menschen zijn alleen mogelijk, indien zij zich aan hun beloften 
gebonden rekenen, aan hun woord houden. Niet ten onrechte heeft 
men in die gebondenheid aan de overeenkomst een der fundamen-
teele dingen van het volkenrecht gezien. Zij mag als elke rechts-
regel op een oogenblik haar grenzen in een anderen regel vinden, 
wordt zij niet als primair beginsel gehandhaafd, dan wordt iedere 
orde verbroken en komen wij tot den chaos of tot het even groote 
kwaad van het geweld, van de heerschappij van een enkelen macht-
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hebber. In het verbond van God met Israël, met zijn Kerk vindt 
deze gedachte haar schriftuurlijken grondslag. Hier is, als zoo dik-
wijls in den Bijbel, een menschelijk instituut met goddelijken glans 
bekleed. Het wordt daardoor geheel iets anders dan het was. Tege-
lijk krijgt zoo het menschelijke zijn werkelijke waarde. 

De vrede kàn er niet zijn — de Kerk kan het niet genoeg her-
halen — zonder waarachtigheid en oprechtheid. Het zijn wel zeer 
primitieve dingen, die thans weer moeten worden ingescherpt. 

De derde voorwaarde voor den vrede is de verdraagzaamheid. 
Over de vorige was ik kort. Zij spreken voor zich zelf en worden 
toch al te zeer verwaarloosd. Over de verdraagzaamheid moet ik 
iets meer zeggen, omdat juist hier de Christelijke grondslag moet 
worden aangewezen, omdat een andere grond licht tot bederf voert. 

Voor de Kerk gaat deze oorlog om de Christelijke vrijheid, dat 
is de vrijheid van geloof en de vrijheid van prediking. W o r d e n die 
erkend, dan brengen zij in haar gevolg een reeks burgerlijke vrij-
heden met zich. In Middeleeuwen en Hervormingstijd zijn deze 
doorgedrongen in de gedachtenwereld van West -Europa , hebben 
zij wortel geschoten in de Staatsinstellingen. De Fransche revolutie 
maakt haar los van haar verankering in het Christendom. De vrij-
heid werd tot ongebondenheid. Een ongebondenheid, die nu in 
sommige totalitaire staten omslaat in haar tegendeel, de slavernij. 
Het gevaar, dat deze slavernij voor geheel Europa, wellicht voor 
de geheele wereld dreigt, is de rechtvaardiging van den oorlog. De 
Kerk moet den Staat, iederen Staat den eisch stellen, dat zij vrij 
zal zijn het Evangelie te prediken. 

Déze vrijheid sluit in de wereld echter altijd een vrijheid ook 
voor anderen in. De waarheid van de Evangelie-prediking kan niet 
met dwang worden opgelegd. W i e die vrijheid opeischt, moet wel 
erkennen, dat er ook vrijheid moet zijn het Evangelie niet te ver-
kondigen, iets anders te prediken. Het is zeker ten onrechte, indien 
men in geloofsvrijheid de tegenstelling van het Protestantisme tot 
de Roomsch-Katholieke Kerk zoekt. De tegenstelling ligt heel wat 
dieper, doch het is wel een gevolg van de Protestantsche geloofs-
opvatting, dat de Staat een vrijheid moet laten van geloof en predi-
king, die wij verdraagzaamheid noemen. Calvijn had dit zóó nog 
niet gezien — het is niettemin gereformeerd. 

Doch als in de vrijheid is ook in de verdraagzaamheid het bederf 
gekomen. Vrijheid werd ongebondenheid, verdraagzaamheid neu-
traliteit. In neutraliteit worden de verschillende leeropvattingen of 
meeningen gelijk behandeld, omdat zij alle wellicht waar, wellicht 
onwaar zijn. De neutrale kiest geen partij. Verdraagzaam is hij, 
die met volledig partij kiezen, toch den ander laat geworden. Voor 
den Staat ligt de grondslag der verdraagzaamheid in de gedachte, 
dat wie een recht voor zich zelf opeischt, dat ook aan den ander 
moet toekennen, in het bewustzijn, dat het niet aan den Staat is 
te beslissen, wie gelijk heeft. In den Staat zit zoo altijd inderdaad 
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een drang tot neutraliteit. Er is hier verschil tusschen Kerk en Staat. 
De Kerk kan slechts binnen nauwe grenzen verdraagzaam zijn. 
Voor den Staat is dit anders. De Christen kan den drang van den 
Staat naar neutraliteit erkennen en toch van den Staat eischen, 
dat hij de waarheid niet te kort doet. De verhouding is een dia-
lectische, moeilijk in haar begrenzing in concreto, doch dit is zeker: 
de verdraagzaamheid heeft haar rechten. Het karakter der Christe-
lijke waarheid zelf sluit onverdraagzaamheid buiten. 

Binnen den Staat is het een nooit eindigende taak de verhouding 
van beide te regelen. Zou de verdraagzaamheid volledig worden 
doorgevoerd, dan zou zij ook hem ten deel vallen, die, zelf onver-
draagzaam, haar den hals omdraait, zoodra hij daartoe de kans 
ziet. Wi j hebben dit thans wel ruimschoots geleerd. Een niet totali-
taire staat kan nationaal-socialisme, bolsjewisme op den duur geen 
vrijheid laten. Er moet dus een afweer komen — de grens te vinden 
is thans wel bijzonder moeilijk. Het is plicht haar telkens weer te 
zoeken. 

Internationaal wordt de vraag bijzonder moeilijk. Hier liggen de 
verhoudingen anders. Naar binnen staat de overheid, van wie ver-
draagzaamheid wordt gevorderd, als gezag tegenover de onder-
danen. Zij laat hen, die haar gehoorzaamheid schuldig zijn, tot 
zekere hoogte begaan. Naar buiten, internationaal, staat de over-
heid van den eenen Staat niet boven, maar naast die van anderen. 
Hierdoor krijgt de vraag der verdraagzaamheid een ander aspect. 
De overheid zal, voorzoover het eigen onderdanen geldt, met ver-
draagzaamheid tegenover buitenlandsche stroomingen niet hebben 
te rekenen, ook niet indien zij door de regeeringen worden gesteund. 
Russisch-communistische of Duitsche nazi-propaganda zal niet in 
het minst moeten worden toegelaten, tegen haar kan van den Staat 
onverdraagzaamheid worden verlangd. Maar wat moet in het 
buitenland zelf worden geduld, ook al is het aan onzen geest, aan 
den Christelijken geest vijandig, ook al uit het zich in daden. Zullen 
wij toch naar vrede moeten zoeken? 

Hier zal het feit, dat de geschiedenis een staats-geschiedenis is 
geworden, groote beteekenis moeten worden toegekend. Iedere 
staat is reeds, omdat hij staat is, gerechtigd zijn eigen regeerings-
vorm te bepalen. De verdraagzaamheid eischt van de Kerk in ieder 
land, dat zij zich van een oordeel over den buitenlandschen 
regeeringsvorm onthoudt, ook als zij dien vorm verwerpelijk vindt. 
W o r d t de democratie als regeeringsvorm tot inzet van den oorlog 
gemaakt, dan kan de Kerk niet anders dan zich terugtrekken. Een 
voorschrijven van den regeeringsvorm door een volk aan een ander 
is niet alleen ondemocratisch, het is een onverdraagzaamheid, waar-
achter de Kerk nooit kan gaan staan. Regeeringsvormen hebben 
geen waarde voor de eeuwigheid, dat leerde Calvijn ook. 

Anders is het met de leer, met wat men de ideologie noemt. Deze 
oorlog is een oorlog voor de Christelijke vrijheid. Moet de Kerk 
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niettemin in de oorlogvoerende landen verdraagzaamheid prediken 
tegenover de Staten, die die vrijheid en daarmee haarzelf belagen? 
Het schijnt een bloedeloos intellectueel spelletje of onwerkelijk 
idealisme hier verdraagzaamheid aan te prijzen. Onwrikbaarheid, 
onomstootelijke weerstand tegen den booze, het is wat hier het 
allereerst past. Als wij zien, welke ellende, welke geestelijke ellende 
vooral door de booze machten worden verwekt, lijkt het vooze 
sentimentaliteit, als gezegd wordt, dat men hun verdraagzaam tege-
moet moet treden. Ik weet het en ben mij bewust, dat het vóór 
alles de kracht van den afweer is, waarom moet worden gebeden. 

Niettemin, zoodra van vrede wordt gesproken, klopt de verdraag-
zaamheid aan om te worden toegelaten. Er kunnen redenen zijn 
vooralsnog niet van vrede te spreken, omdat verdraagzaamheid 
nog niet mogelijk is. Doch wil het vrede worden, dan moet zij 
teruggevonden worden. Vrede is alleen mogelijk, indien van een 
werkelijke samenleving de grond wordt gelegd, en een verband 
gevormd tusschen de staten, indien de een mèt den ander wil zijn, 
indien er iets is van eendracht. Daarbij zal de macht van iederen 
staat, zijn zelfstandigheid moeten worden ingekort. Doch dit kan 
niet, indien het niet van weerszijden geschiedt. En dit is weder 
onmogelijk zonder dat de andere ook in zijn afwijkingen wordt 
erkend, indien ook naar buiten gelijk naar binnen in den Staat een 
verdraagzaamheid mogelijk is. 

En nu schijnt dit mij de taak der Kerk, dat zij zoekt aan te geven, 
waar zij voor zichzelf als Kerk, waar in de eischen, die zij den 
Staat stelt, krachtens de haar van God opgedragen prediking de 
grenzen trekt. Den naaste lief te hebben als zich zelve sluit in niet 
alleen in den naaste den gelijke, ook den andere te zien, die eigen 
recht heeft zijn leven te bepalen. W a t aan onzen, zelfs Christe-
lijken, geest vijandig is, moet worden geduld, wat tegen den 
Heiligen Geest zondigt, onverbiddelijk worden afgewezen. God 
lief te hebben boven allen zal richtsnoer moeten zijn, als gepoogd 
wordt de grenzen te trekken. 

Hoe? Laten wij hopen, dat God het de Kerk leert in deze dagen. 
Wij bidden het Hem, als wij Hem om vrede, om een waren vrede 
vragen. 

Ik ben mij volkomen bewust, dat men dit alles vaag zal vinden. 
Het bedoelt niet anders dan aanwijzing van de richting, waarin wij 
hebben te denken. Welke vormen die vrede zal moeten aannemen, 
zal eerst later kunnen worden gezegd. 

Doch alleen dàn zal zulk een vrede mogelijk zijn, indien hij een 
rechtsorde vestigt tot zijn handhaving. Het is de waarborg, die de 
eendracht behoeft. Alleen dan is zij ordinata. Augustinus zegt in 
het zelfde hoofdstuk, dat ik aanhaalde: , ,Ordo est parum disparum-
que rerum sua cuique loca tribuens dispositio". De orde is de rege-
ling, waarbij aan gelijke en ongelijke zaken ieder zijn eigen plaats 
wordt aangewezen. Ieder het zijne — scheiding van gelijk en onge-
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lijk — het zijn de primaire dingen van het recht. Een nieuwe vrede 
is alleen mogelijk, indien in eenigen vorm weder een internationale 
organisatie in het leven wordt geroepen ter regeling en handhaving 
dier orde. Dat sluit heel veel in. Het is de erkenning van recht 
boven den Staat, de beperking der souvereiniteit, indien die als 
absolute macht wordt gezien. De Volkenbond van 1919 is mislukt, 
doch een volkenbond in eenigen vorm is noodzakelijk. Over de ge-
breken van den Volkenbond heb ik hier niet te spreken. W e l over 
den achtergrond. Die was een onverdraagzaamheid. Het uitgangs-
punt deugde niet: de uitsluiting van Duitschland in den aanvang 
maakte zijn toelating later tot een eigengerechtigd uit de hoogte 
wel willen aannemen van een boosdoener, die beterschap beloofd 
had. De zelfgenoegzaamheid der Vereenigde Staten, die zich ter-
zijde hielden, heeft hem van den aanvang af verzwakt. Het Christe-
lijk Amerika heeft hier schuld. Daarbij komt nog, dat zijn opbouw 
de realiteit niet dekte. En tenslotte had hij geestelijk alleen zijn 
fundament in een humanistische houding, die niet bestand bleek 
tegen het eigen belang der volken, dat zich van alle kanten deed 
gevoelen. De Kerk heeft te bedenken, dat een internationale orde 
alleen mogelijk is, indien zij Christelijk is gefundeerd. Zij heeft dit 
te prediken. In een humanisme kan men nu eenmaal niet ge-
looven. W i e op een anderen grond bouwt dan in Christus is gelegd, 
zet altijd een huis op zand. In den storm valt het huis. Niettemin 
kan die bouw eerbied vragen. W e mogen geen kwaad spreken 
van het humanisme, dat ook in de volkenbondsgedachte zich heeft 
geuit. Er is een lange lijn van denkers en werkers, te beginnen 
bij Grotius, eindigend bij Wilson en Van Vollenhoven, wien we 
dankbaar mogen, moeten zijn. Bij alle gebreken van den Volken-
bond is het noodig te beseffen, dat hij ook goeds heeft gebracht, 
in ruime mate. Er wordt, ook van Christelijke zijde, hier vaak 
zonder grond gesmaald en geschimpt. 

Doch humaniteit is alleen dàn van waarde, indien zij in het meer 
dan humane is ingebed, indien zij boven zich zelf uitwijst. De nieuwe 
vrede zal zich moeten hoeden voor het gevaar van ieder humanisme, 
dat niet rekent met het radicale karakter van het kwaad. Ik geloof, 
dat wij ook in zaken van de internationale Staatsorde slechts dan 
verder komen, indien wij ons Anselmus' woord voorhouden: non-
dum vidistis quanti ponderis sit peccatum. Gij weet niet. van welk 
gewicht de zonde is. W i e dit vergeet, grijpt voorbarig vooruit, hij 
meent menschelijke gedachte-spinsels eeuwige waarde te moeten 
toeschrijven, hij gaat plannen maken voor jaren, construeeren en 
in elkaar zetten. Het blijkt alles wrak, wat hij neerzet, de wind 
blaast het om. Maar dit alles verhindert niet, dat ook wie daar-
van zich ootmoedig doordringt, handelen moet, een dader des 
geloofs moet zijn ook in zaken van staat en politiek. Dat hij niet 
quietistisch, zoogenaamd berustend, met de handen in den schoot 
mag afwachten. Dat hij in dit geloof moet arbeiden, vrede moet 
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stichten. Hij doet dat gebogen voor Christus. Doch dit werk kan 
alleen worden verricht langs den weg der rechtsorde. De Kerk 
moet het den Staat voorhouden, het is een stuk van haar prediking. 

In dezen adventstijd denken we aan Jezus' intocht in Jeruzalem, 
gezeten op een ezel, als vredesvorst. Mattheus XXI : 4 zegt, dat 
dit geschied is, opdat in vervulling zou gaan hetgeen gesproken 
is door den profeet: „Zegt der dochter Sions: Zie Uw Koning 
komt tot U, zachtmoedig en rijdend op een ezelin". Hier is gedoeld 
op de profetie van Zacharia, Hoofdstuk IX. op de aangehaalde 
plaats volgt (vs. 10): ,,Ik zal de krijgswagens uit Ephraim weg-
doen en de paarden uit Jeruzalem, ook zullen de krijgsbogen wor-
den vernietigd. W a n t Hij spreekt tot de volkeren van vrede en 
Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van den stroom tot 
de einden van de aarde." 

Wi j weten, dat dit alles ver weg ligt, op een ander plan dan het 
onze, dat het niet in onze handen is het te verwerkelijken, dat 
wij op Gods genade moeten hopen. Wi j staren huiverend naar 
het wereldgebeuren, vragen ons af of het niet het begin is van 
het einde. Toch moeten wij arbeiden, zoolang het dag is. Onze 
eigenmachtigheid is uit den booze. Niet wij, God verbreekt wagens 
en bogen. Niettemin, de Kerk heeft hier voor haar prediking van 
vrede tusschen de Staten haar licht. 

27 November 1939. 



42. V A D E R L A N D . * ) 

Het Vaderland getrouwe. 

Is het niet beter te zwijgen? T e zwijgen, stil onzen weg te gaan, 
het kleine werk te doen dat onze hand te doen vindt en te bidden? 
Het is den H d e n Mei zoo leeg in ons geworden. Daar is iets 
gebroken, dat ons heel lief was; daar is een kou gekomen en een 
leegte. Het mooie land in den voorzomer had ons niets meer te 
zeggen; we wisten van vroeger, zagen ook wel dàt het mooi was, 
maar het zeide ons niets. Het was zoo koud in ons, het warme 
gevoel van het thuis zijn konden we niet terug vinden, het was 
zoo leeg — alles wat blijdschap gaf was weg, er bleef alleen het 
drukkende besef, dat het vroeger goed geweest was en wij verder 
moesten in deze koude leege wereld. 

Toen zijn wij gaan praten en zijn wij gaan bouwen. W e praatten 
veel met wie ons na staan en we doen 't nog. Het was wel goed, 
omdat het menschen tot elkaar brengt; de gelijkheid van den nood 
doet het samenhooren gevoelen; in het eenvoudige gesprek over 
de dingen van deze dagen was de een den ander tot steun door 
niets anders dan door te luisteren en door zich zelf te laten gaan. 
Maar het werd spoedig in de behoefte van al maar meer praten 
bedenkelijk omdat het de kweekplaats was van het gerucht, het 
valsche gerucht, dat zich al maar uitbreidde en de oude grenzen 
miste nu de correctie in de krant ontbreekt. 

En het bouwen? Natuurlijk moest er gebouwd worden, in letter-
lijken en overdrachtelijken zin beide. W e mogen niet bij de pakken, 
of liever bij de ruïnes, de ruïnes van het verwoeste gebied en de 
ruïne van ons staatsbestel, neerzitten — we moeten vooruitzien en 
werken, zoolang het dag is, om van onze zijde aan het herstel te 
doen wat er te doen valt. Wi j zijn dankbaar voor hetgeen hier 
wordt voorbereid en al gedaan. Maar als wij aan dien bouw ons 
zetten — en ik denk nu vooral aan den geestelijken bouw — dan 
dreigt het gevaar, dat wij in al te gemakkelijken omkeer al wat 
vóór 10 Mei ligt verwerpen, vergeten dat we nooit anders dan 
op de oude grondslagen voort kunnen bouwen, het gevaar dat ons 
bouwen een plannen maken wordt om maar wat te doen, dat we 
de leegheid, die we niet hebben kunnen volpraten, gaan opvullen 
met hersenschimmige staketsels van toekomstdingen. W e zeggen 
veelal te bouwen, maar in waarheid is ons plannen maken precies 
even zoo een vlucht als ons praten. 

Wij vluchten voor het oordeel. Het oordeel, dat over de wereld 
gegaan is en gaat, de wereld van overwonnenen en overwinnaars, 

*) Woord en Wereld. 1940, blz. 170. 
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ook over onze wereld. W e hebben ons af te vragen, wat dat oor-
deel ons te zeggen heeft. Het is bitter, maar we moeten het leeren, 
dat in deze bedeeling ook de in onze oogen rechtvaardige zaak 
verliezen kan. W e wisten het wel, maar het staat ons nu klaar 
voor oogen: Gods wegen zijn niet de onze. Hoe dit weten te ver-
werken, zóó dat wij dit niet alleen met de lippen belijden, maar 
waarlijk in ons hart beamen? Het antwoord ligt niet zoomaar ge-
reed. W e kunnen niet, na 'n paar dagen van stil zijn in ontsteltenis, 
weer opstaan met 't rustige gevoel, dat we in de nieuwe situatie 
frisch opnieuw beginnen kunnen. Wi j mogen Gods oordeel daar-
mee niet van ons afschudden. Dat is een voorbijgaan van het 
kruis. Op den zwarten 14den Mei is het kruis voor onze oogen 
gesteld. W e mogen het besef der rampen, die over land en volk 
gekomen zijn, niet zoo gemakkelijk wegduwen. Het moet ons bij-
blijven. Die ramp is een realiteit, die eiken dag weer opnieuw 
realiteit wordt; we moeten in eenvoudige aanvaarding der werke-
lijkheid den last op ons nemen, wetende, dat er maar Eén is die 
ons bevrijdt. Hij zal ons Zijn heil doen zien. Laten wij vernachten 
in zijn schaduw (Ps . 91) . Een schuilkelder is daar niet. 

En toch wil ik wat zeggen. Ik meen, dat het noodig is enkele 
dingen nu uit te spreken. Ik hoop daardoor niet in strijd te komen 
met wat voorafging. 

Het is goed, dat wij het nog eens uitspreken tegen elkaar, hoe 
lief het land ons is, het land en het volk. In vaderland zijn land 
en volk een. Déze lage landen — dit volk. W e ondervinden weer — 
wat vele generaties lang in ons volk geen realiteit was — hoezeer 
het gestorte bloed de overlevenden aan het land bindt. W e zien 
met eerbied naar hen, die onverschrokken hun leven veil hadden, 
we weten van de offers en wij zijn met dankbaarheid vervuld als 
we denken aan de bereidheid van zoovele soldaten. Er komt warme 
vreugde in ons hart, als we ons dit alles herinneren; ons vader-
landsch gevoel is niet zonder blijdschap — maar toch: als we zien 
op de uitkomst, op veel wat is geschied, overweegt het donkere. 
Er is plaats voor veel kritiek naar vele richtingen — en toch juist 
als wij dat bedenken is het land, het vaderland ons zoo lief. W e 
lijden onder zijn neergang, zijn zwakheid — in deze tijden be-
merken wij hoe dierbaar het ons is. W e voelen ons zoo innig ver-
bonden aan ons volk, niet omdat het beter, sterker of vromer zou 
zijn dan eenig ander volk, maar omdat het óns volk is. Juist als 
wij nuchter zien naar al waarin het te kort schiet, als we zouden 
willen toornen, bemerken wij, hoezeer wij eraan zijn gebonden. 
Niet de romantische verheerlijking die over het kwaad heen ziet, 
niet de verheffing, die steunt op overschatting van het eigene, 
maar het nemen van het volk zooals het is en het toch liefhebben 
met een onuitroeibare liefde — is dat niet de trouw aan het vader-
land? En hebben wij bij al onze slapheid die niet beleefd en be-
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leven wij die niet dagelijks tot troost in onzen nood? „O edel Neer-
landt, soet." 

Het zijn woorden van het Wilhelmus, die als vanzelf op onze 
lippen komen, als we over deze dingen spreken. Als er één ding 
is, dat bewijst dat wij een sterk volk zijn, vastgeworteld in de 
historie, dan is het, dat wij een volkslied hebben uit de 16e eeuw — 
een lied van schoonheid en kracht en religieuze verheffing zoo-
als bij mijn weten geen ander; dat telkens weer op andere wijze 
actueel is. Het is vele tijden vergeten geweest, eerst langzamer-
hand is het in onze dagen weer opgekomen en heeft het tamme 
rijmelarij verdrongen, het riep weer iets wakker en bond ons, maar 
nu gaat het weer leven in zijn geheel. W e hadden het eerste vers. 
Hoe vaak hebben schoolkinderen — en ouderen — het gezongen 
zonder iets te begrijpen van het „onverveerde"? Maar nu wordt 
het werkelijkheid, beleven wij het weer en, o wonder, niet alleen 
in het eigenlijk alleen gekende eerste vers of in ,,Mijn schild ende 
betrouwen", dat tot kerklied is geworden, maar in al zijn deelen. 
Heeft onze berusting in de nederlaag niet haar verklanking gevon-
den in ,,Zoo het de wil des Heeren in dien tijd was geweest" en 
is het niet in alle hoeken doorgedrongen dat daar onze troost ligt? 

Is dit niet de eenige troost, als wij ons voor den wil des Heeren 
buigen in nood en leed? En mogen wij ons niet gelukkig prijzen, 
dat ons volkslied ons zóó van dien troost spreekt, dat zij werke-
lijkheid wordt? Er is over 't Wilhelmus al meer geschreven in 
dezen tijd, ik denk aan Kraemers boekje, maar herhaling schaadt 
niet. W e kunnen in onzen nood niet beter doen dan het Wilhelmus 
uit ons hoofd leeren. Eén van de dingen, die in een wederopbouw 
wel radicaal zullen moeten worden hervormd is ons volksonder-
wijs. Zou een opvoeding tot begrip van het Wilhelmus te hoog 
gegrepen zijn? O n s volk zou geen toekomst hebben, als het W i l -
helmus niet zijn volkslied kon blijven. 

Het herinnert ons onder meer aan twee dingen, die ik hier wil 
noemen. Vooreerst aan onze historie, aan ons verbonden zijn aan 
Oranje. De historie bepaalt meer dan iets anders het volk. Zij doet 
het zeker, indien dit daarin een handelen Gods met het volk ver-
mag te zien. Voor ons is het vorstenhuis niet maar 'n dynastie 
als een andere, maar Gods bestel heeft volk en vorstenhuis doen 
samengroeien. Als wij in nood zijn. zien wij op de figuur van den 
Vader des Vader lands , op Willem van Oranje. Is het met hem 
niet als met het vaderland? De latere geschiedschrijving heeft heel 
wat afgebrokkeld van het schoone beeld, dat vele generaties op 
school leerden vereeren. Zij heeft zooveel uitgewischt, dat het 
beeld niet altijd heel scherp meer is, maar wij weten, dat zijn daden 
niet onverdeeld kunnen worden bewonderd. Niettemin, de ver-
eering is gebleven en zij groeit. Ondanks alles blijft de kern van 
die onverbreekbare trouw — van dit volharden en strijden in Gods-
betrouwen tegen alle menschelijke mogelijkheden in — van die 
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liefde, die de laatste bede van den stervende tot 'n voorbede voor 
het volk maakte. Hij was een mensch als een ander, met zwak-
heden, gebreken, zonden, maar hij heeft het Nederlandsche volk 
tot volk, Nederland tot vaderland van dat volk gemaakt. Ik weet 
wel, daar was in zijn tijd nog weinig van te zien en later, toen 
het één was in naam, misschien nog minder en het is nog telkens 
weer weg, maar toch is het zoo. Onze nood stelt het weer voor 
ons. Het martelaarsbloed, dat op 10 Juli 1584 vloeide, blijft het 
teeken onzer verbondenheid. W e beleven het nu weer. W e nebben 
af te wachten, welk staatsbestel het onze zal worden, maar wij 
mogen zeggen: het eigene in ons, datgene waardoor wij een kracht 
kunnen zijn, is niet zonder Oranje. 

Het Wilhelmus herinnert ons nog aan iets anders. Het is een 
vrijheidslied. Dat is bekend, maar niet altijd goed begrepen. Het 
is niet een lied van den opstand. „Den Koning van Hispanien 
heb ik altijd geëerd." ,,Dat ik te geenen tijde den Koning heb 
veracht." Het is bij uitstek 't lied van het volk, dat onder vreemde 
macht staat, maar in onderwerping daaraan voor vrijheid naar den 
geest vecht. Het is het lied van de geestelijke vrijheid. ,,Vrij onver-
veert", „vrij, onversaegt" 

Over die geestelijke, beter nog de Christelijke, vrijheid nog een 
enkel woord. 

Wi j zeiden het al. Het is niet in onze hand, wat ons er thans van 
rest en wij weten niet wat wij er van zullen kunnen meedragen 
in de toekomst. Economisch en sociaal hebben wij het thans niet 
voor het zeggen. Maar ons is gezegd, dat onze geestelijke vrij-
heden geëerbiedigd zullen worden. Als wij den eerbied verlangen, 
zullen wij er voor op moeten komen, zullen we voor de Christelijke 
vrijheid pal moeten staan. 

De Christelijke vrijheid — dat is de kern-gedachte van onzen 
strijd in de 16e eeuw, het is het eenige wat thans stand houdt. 
Niemand, geen overheid of macht, plaatse zich tusschen God en 
mensch. Er is geen middelaar dan Jezus Christus. Onze verhouding 
tot God is een directe en die verhouding, niets anders bepale ten-
slotte ons persoonlijk en maatschappelijk leven. Daar zijn vele 
gebondenheden, zij wisselen, breiden zich uit of krimpen in in den 
loop der tijden — maar tenslotte is er de vrijheid. Onvoorwaarde-
lijke gehoorzaamheid aan God maakt alle andere gehoorzaamheid 
— hoe noodzakelijk ook in het staatsieven — tot iets betrekkelijks. 

Voor het staatkundig leven sluit dat in: vrijheid der Kerk tot 
Evangelieprediking. Of beter zeggen we wellicht nog: de vrijheid 
der Kerk tot Evangelieprediking — direct gebod van den Heer — 
is voor den Christen uitgangspunt. Zij dringt hem de vrijheids-
gedachte op. Vrijheid van prediking, zooals de Kerk meent dat het 
behoort zonder eenige inmenging der overheid. Als de Kerk die 
opeischt, staat zij tevens voor anderen. Als vrijheid sluit deze vrij-
heid in, de mogelijkheid, naar het Evangelie niet te luisteren. 
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Willem van Oranje was aan het eind van zijn leven Christen van 
Calvinistischen inslag, hij was tegelijk de drager van het tolerantie-
beginsel. 

De Christelijke vrijheid sluit meer in: geen gewetensdrang, geen 
onderzoek van staatswege naar de consciëntie. En verder als we 
naar de van God gegeven ordening van huwelijk en gezin zien, 
vrijheid voor de ouders in bepaling van de richting van de op-
voeding en daarmee om in de school de geloofsovertuiging te doen 
uitdragen en op het onderwijs van het kind den stempel dezer 
overtuiging te zetten. W a t op dit gebied in de vorige en deze 
eeuw veroverd is, is niet anders dan de bevestiging van den ouden 
vrijheidsstrijd. En de eisch van het gezin zelf — de ouder als 
eerste opvoeder vóór den staat — het is mede een vrucht van dezen 
strijd. 

Dit zijn de geestelijke vrijheden van ons volk, die dat volk, hoe 
besmeurd soms ook, hoe flauw nog slechts zichtbaar, heeft voort-
gedragen in de eeuwen van zijn bestaan, die het thans weer moet 
handhaven. Ons is toegezegd, dat de mogelijkheid van voortzetting 
dezer traditie ons wordt gelaten. T e meer reden om openlijk van 
de vrijheid te getuigen, te waken vooral tegen den aanval, die 
van binnen uit ons volk zelf komt. 

Van dit alles spreekt het Wilhelmus. Maar het spreekt van nog 
iets anders. Al deze vrijheden — en ik stipte slechts enkele aan — 
zijn losgemaakt van hun grondslag, als zij op zich zelf worden 
verkondigd. De vrijheid wordt dan tot ongebondenheid of zij wordt 
een voos woord. Het Wilhelmus is een volkslied, het is tegelijk 
een Christelijk lied. Het is alleen te begrijpen, als men er niet naar 
luistert als naar de verre klanken van een schoone traditie, als 
men niet poogt het aesthetisch te benaderen, maar het hoort en 
zingt als een getuigenis, een getuigenis van oprecht geloof. „Tot 
God wilt U begeven. Zijn heilzaam woord neemt aan." 

Onze vrijheid is slechts dan Christelijke, dat is ware, vrijheid, 
als zij wordt verstaan als een afschaduwing in deze wereld van 
de vrijheid, waarmede Christus ons vrijgemaakt heeft. De menschen 
hebben in deze dagen veel van hun steunsels en idealen zien vallen, 
zij zijn berooid en weten niet waarheen zich te wenden, maar in 
velen is het intuïtief besef, dat alleen in het Christelijk geloof — 
de Christen zegt beter: in Gods W o o r d — een vastigheid ligt, 
die niet valt. Och of zij dan ook naar dit W o o r d wilden luisteren. 

Meer dan flauwe afschaduwing is de staatkundige vrijheid nooit 
— gelijk recht nooit meer is dan afschaduwing van gerechtigheid. 
Maar alleen, als zij zoo wordt gezien, kan zij tot inzet van den 
geestelijken strijd worden gemaakt. Als wij Christenen dat doen — 
en we moeten het doen — dan stellen we ons allerminst als 
Christelijk volksdeel tegenover de anderen. Integendeel, wij voelen 
ons dan meer dan ooit één met geheel het volk, de representanten 
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van dat volk en wij zeggen tot de vele zoekenden, dat hier het 
ware licht is, waarnaar ook zij hunkeren. 

Wij moeten Nederlandsch zijn naar alle zijden. Het nationalisme, 
dat ons overwonnen heeft, zal niet anders van ons verwachten. 
Maar dit Nederlandsche wordt eerst dàn niet tot een leeg en ge-
vaarlijk ideaal als het begrepen wordt als een gave, als we zien 
dat ónze bijzonderheid van God gegeven is. 

V a n God gegeven — toch wegvallend tegenover God. In Hem 
is Jood noch Griek. De sterkste vaderlandsliefde moet het voor 
oogen houden. Het vaderland is als het huwelijk en het gezin. Het 
is mee van het beste dat ons in de wereld is geschonken. 

Het vaderland is de werkelijkheid — die werkelijkheid moeten 
we trouw zijn. Maar die werkelijkheid moet vanuit de waarheid 
worden gezien. Het is de tegenstelling die in het slotvers spreekt. 
,,Dan dat ik God den Heere, der Hoogsten Majesteit, heb moeten 
obedieeren in de gerechtigheid." Gerechtigheid en waarheid zijn 
één. Ons onderwerpen aan de werkelijkheid — in die werkelijk-
heid grijpen naar de gaven Gods, die voor ons liggen — uit de 
werkelijkheid de waarheid, Gods Woord , hooren — bidden dat 
,,God ons regeeren mag als een goed instrument." 

W e kunnen dit ook zoo zeggen. Er is niet alleen Staat, ook 
Kerk in het Vaderland. Zoo eindigen we met het lied, dat volks-
èn kerklied is: 

Mijn schild ende betrouwen 
Zijt Gij, o God, mijn Heer. 

12 Juli 1940. 



43. C H R I S T E L I J K E V R I J H E I D 
E N N E D E R L A N D E R S C H A P . * ) 

Nu ik als derde en laatste spreker aan de beurt ben, zij mij 
eerst een persoonlijk woord vergund. Anders dan mijn beide voor-
gangers 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 zoo-
zeer 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 Vader land 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. 

Wi j 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 samen-
zijn 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 be-
dwelming 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 £> Zoon N.V., Haar-
lem 1940. Een bundel onuitgesproken redevoeringen in het Concertgebouw van 
Dr. H. B. Wiardi Beekman, Prof. Mr. B. M. Telders en Prof. Mr. Paul Scholten, 
welke op een bijeenkomst te Amsterdam op 14 Sept. 1940 zouden worden uit-
gesproken. Deze bijeenkomst werd door de b:zettende macht verboden. 
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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: gebonden-
heid aan dit stuk van den aardbodem, dit landschap, dit s tads-
beeld, 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. W i j toonen daarin 
onze verscheidenheid, zijn overtuigd, dat die verscheidenheid be-
staat niet alleen en dus niet mag worden verdoezeld, maar ook 
reden van bestaan kan hebben, terwijl toch de eenheid niet ver-
loren mag gaan. 

Mij is gevraagd, in die verscheidenheid een woord van prote-
stant-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 beschou-
wing 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 be-
houden 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 be-
schuldiging 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 ge-
meenschap. Die overtuiging is ons meer dan welke ook. Gij hebt, 
hoop ik. reeds bemerkt, en zult bemerken, hoe hoog ik het Vader -
land 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 vader-
land — ook maar de geringste concessie zou mogen doen, waar-
door ik al was het een nog zoo klein partikeltje van mijn geloofs-
overtuiging prijs gaf of tijdelijk opborg. Dit ui tgangspunt 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 Chris ten-Neder landers 
zich wel eens hebben afgesloten, waar het niet noodzakelijk was 
en ik spreek nu niet over de politiek van het einde der 19e en 
M 
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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. Wi j zijn niet sectarisch, 
de secte sluit af, maar de Kerk staat open. W e zijn kerkelijk. W e 
wenschen geen schisma. Wi j 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. 

W e 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 s tand-
punt 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 ge-
bondenheid aan een bepaald deel van de aardoppervlakte zijn van 
heel groot belang — de taal is het evenzeer als de gemeenschappe-
lijke 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, Nederlandsen be-
wustzijn, dat hier de Christelijke vrijheid dit volk tot een eenheid, 
een gemeenschap liever, heeft gemaakt, dat van hââr 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 ver-
keerd. 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 ouder-
dom weer opkomt. Het geldt ook voor het volk. Dit geschiedt nu 
met ons ten aanzien van de 16e eeuw en vindt hierin zijn ver-
klaring, 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. W e 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. 
He t leven van maar al te talrijke menschen komt deze stelling 
bevestigen: een goed en gemakkelijk bestaan schijnt hun het vóór 
alles begeerenswaardige. Wi j hebben allen daarvan iets beet en 
het zou dwaasheid zijn, het belang daarvan ook voor ons geeste-
lijk 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 toestan-
den 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. 
O n s 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. 
M a a r 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? Wede r -
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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 over-
wegen. 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 weten-
schappelijk definitief vast. Van elk begin of beginsel kan het 
absolute worden ontkend. 

Wetenschappeli jk vaststellen wât het principieele is, is onmoge-
lijk. Men kan tot beginselen komen, niet tot één beginsel. En de 
mensch heeft — dat wordt hem in onzen tijd ingehamerd — be-
hoefte aan het absolute. Of liever aan den Absolute. Zelf op eigen 
kracht aangewezen, in eigen denken en voelen, met hulp van weten-
schap 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, dïe achter eiken strijd ligt, een steun, 
die nooit wijkt. Die steun kan in geloof — en niet anders — ge-
grepen worden, die waarheid in geloof worden ervaren: God heeft 
zich geopenbaard; Jezus Christus is de weg voor den mensch tot 
Hem. 

W i e 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? W e kunnen 
niet anders dan het toegeven. Men kan b.v. naast de factoren van 
economischen aard, naast het verlangen naar macht, ook de gods-
dienstige in een bepaalde historische gebeurtenis, zeg in onzen 
opstand tegen Spanje, aanwijzen. Wetenschappelijke geschied-
schrijving schikt hier de dingen naast elkaar, zij blijft in het be-
trekkelijke. Maa r 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: 
daar ligt de kern, het eigenlijk belangrijke in de historie. Het ge-
loof kan en mag zeggen: dit is het. Natuurlijk kan zulk een uit-
spraak, 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 Neder-
landen 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. 
W e 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 een-
heid 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 Bour-
gondische vorsten. Karel V , hebben meerdere staatkundige een-
heid 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. W i j in dezen tijd 
mogen het uitspreken. Wij ervaren het als wij vanuit ons heden 
ons in dien strijd verdiepen. Het Wilhelmus is ons levend gewor-
den . 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. Wi j 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 
zoenen — 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. 
da t ook in vele tijdperken daarna er toch eigenlijk niet van oorlog 
kon worden gesproken, al was er dan ook geen vrede met Spanje. 
T o c h heeft het diepen zin, als de traditie in 1568 het beslissend 
oo>gerblik ziet, het jaar van een wending in het gebeuren, die de 
toekonst bepaalde. In 1568 valt de slag bij Heiligerlee, het eerst 
opienljk aangebonden verzet tegen Spanje. W a t lijkt ons die slag 
eein onbeduidende 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 
he t gevecht geen tastbare verandering; Lodewijk van Nassau plukt 
d e 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 Lodewijk 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. 

W a t moeten we daaronder verstaan? W e 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 vrij-
heid, 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 W i l -
helmus, tegenover de wereld. Elk dezer drie dingen zou lange uit-
werking behoeven, doch daarvoor ontbreekt de tijd. Zooveel zal 
U wel duidelijk zijn, dat déze vrijheid een innerlijke is, een onaan-
tastbare. Geen mensch kan er aan raken. W i e haar geschonken 
is, behoudt haar, ook in de gevangenis. 

In zooverre ligt zij buiten, boven al het staatkundig en maat-
schappelijk gebeuren. Toch bepaalt zij de houding van den Chris-
ten 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. 

W i e 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 op-
dracht, 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 uit-
gesproken 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. Wi j 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 om-
schrijven. 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 instinc-
tief, 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 overden-
kingen 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. Wi j 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. 
W i j 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 ge-
weten mag worden geknecht. Ook de ongeloovige mensch niet. Het 
humanisme kon ons hier leeren — maar het humanisme kan van 
ons leeren, dat alleen dân het beroep op de gewetensvrijheid ge-
fundeerd 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. 

W i e 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 wor-
den. 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 kleingeestig-
heid, 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. He t 
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 ten-
slotte 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 ver-
smalt 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/ieief ontmoet in haar loop in de wereld 
de vrijheden. 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. W a t 
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 ge-
nomen zal worden dan krachtens gemotiveerd bevel, dat een on-
partijdig 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 ver-
toond 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. Wi j 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 essen-
tieel 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 vor-
men, 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. W a n t 
wij staan weer voor den strijd om ónze vrijheden. Zij zijn ge-
deeltelijk dezelfde, gedeeltelijk andere, maar zij zijn kostbare goe-
deren, 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. Wi j begrijpen, dat diepgaande ver-
anderingen noodig kunnen zijn, maar conservatief, als er sprake 
is van de geestelijke vrijheid. Ik denk aan de vrijheid — de vol-
ledige vrijheid — van godsdienst-uitoefening, aan vrijheid van 
belijdenis, vrijheid van persoon en woning, alleen aantastbaar 
krachtens bevel van de onafhankelijke rechterlijke macht, waar-
over bestuursorganen niet te beschikken hebben, vrijheid van huwe-
lijk zonder beperking door ras, vrijheid zelf te bepalen, in welken 
geest onze kinderen zullen worden opgevoed, vrijheid van onder-
wijs. En nog meer. 

W e 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. W e 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. W a n t 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. 
Wi j weten niet, wat de komende dagen en maanden, jaren mis-
schien, ons brengen zullen. Wi j zijn verslagen en moeten ons onder-
werpen. 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. Stand-
vastigheid, die vrijmoedigheid geeft. Laten wij zonder vrees de toe-
komst tegemoet gaan, wat zij ons brengen moge. Wi j kunnen die 
standvastigheid deelachtig worden, als. wij zien op het kostelijke 
goed, waarvoor wij strijden, onze geestelijke vrijheid, op onze voor-
ouders en de offers, die zij er voor brachten, bovenal op Hem, die 
ons schild ende betrouwen is. 



44. V O L K E N N A T I O N A L I S M E . * ) 

„Stelt U voor de kwellingen, ons volk aangedaan, het geheele 
Duitsche volk aansprakelijk of alleen de nationaal-socialisten?", 
luidde een vraag, die de Nederlandsche Stichting voor Statistiek 
een groot aantal landgenoten voorlegde. Het antwoord der meer-
derheid was: „Alleen de nationaal-socialisten." 

Daarbij wil ik in de eerste plaats de aandacht bepalen. Er is 
nog een tweede zaak, die ik hiermee in verband breng. 

Er wordt een nog niet zeer luide, maar niettemin verbeten strijd 
gestreden over de toelating der statenloozen. Door het Militair 
Gezag wordt de stelling geponeerd — en in de practijk toegepast 
.— dat na de vervallenverklaring door Generaal Eisenhower van 
de Neurenberger Wet t en de van het Duitsche staatsburgerschap 
vervallen verklaarde Joden Duitschers zijn en als Duitschers onze 
grenzen niet mogen passeeren. Daartegen wordt met felheid gepro-
testeerd. Deze menschen zijn Joden, slachtoffers van de tyrannie 
van het nationaal-socialisme, dat in het anti-semitisme een zijner 
meest typeerende karaktertrekken vertoonde. Daartegen ging onze 
strijd; die als paria's voortgedreven Joden moeten weder in Neder-
land worden opgenomen. De strijdvraag heeft wijder strekking, 
niet alleen de toelating aan de grenzen beheerscht zij, zij is even-
zeer beslissend voor het lot van de hier reeds gevestigde Duitsche 
Joden, ja voor de Duitschers, tegenstanders van het nationaal-
socialisme in het algemeen. 

Beide verschijnselen hangen samen. Als onze strijd niet een strijd 
tegen het Duitsche volk, maar tegen het Duitsche nationaal-socia-
lisme was, is oplossing van het probleem der „statenloozen" in de 
geest der protesteerenden geboden. Als hij ging tegen het Duitsche 
volk in zijn geheel blijft de oplossing open. 

Niemand zal het tegenspreken: W e vochten tegen het nationaal-
socialisme. Maar hoe dan te oordeelen over het Duitsche volk? 
Kunnen we volk en partij wel zoo scherp scheiden? Zijn er niet 
nog andere machten en groepen aansprakelijk dan de partij? 

Naast de scheiding tusschen nazi's en „goede" Duitschers staat 
de opvatting, die in de eerste plaats het Pruisisch militarisme ver-
antwoordelijk stelt. De kaste der generaals, de groep van hen. die 
de militaire macht om zichzelf vereerde, den oorlog een begeerlijk 
goed noemde, in Duitschlands met de wapenen gehandhaafde macht 
het ideaal zag i— die is verantwoordelijk, zegt b.v. het Londensche 
„Vrij Nederland". Het militarisme heeft het nationaal-socialisme 
in zijn dienst gesteld. Het is de vraag, of het laatste waar is, of 
het niet juister is in het militarisme de kiem te zien, nu al eeuwen 
lang, van den geest, die in zijn duivelsche naaktheid in het nationaal-

*) „Vrij Nederland". 25 Augustus 1945. 
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socialisme zou bloot komen, die daarin zijn orgieën vierde en zoo tot 
de wereldrampen van de laatste jaren voerde. Maar ook als men 
dat volhoudt, moet men toegeven, dat mede het Pruisische mili-
tarisme voor die rampen aansprakelijk is. De weermacht heeft 
zich onvoorwaardelijk in dienst van de partij gesteld en al wilde 
zij zich van deze distanciëeren, tegelijk was er overeenstemming: 
Duitschland móét heerschen. Weermacht en militarisme zijn stellig 
mede-aansprakelijk. Doch als wij die stap doen en dus naast de 
partij de weermacht en het militarisme plaatsen, moeten we dan 
niet verder gaan? Hebben niet de groot-industriëelen en de agrariërs 
Hitler in zijn opkomst geholpen en was het niet hun geld, dat zijn 
propaganda mogelijk maakte? Dus ook zij. En weer verder: wat 
was de houding van de boeren, die onder de Weimar-republiek 
meer en meer tegenover de sociaal-democraten en de regeering 
kwamen te staan? W a t die van de arbeiders? Men vergeté het niet: 
Hitler is aan de macht gekomen door het algemeen stemrecht. 
Later werden die stemmingen comedies, maar in den aanvang was 
het een stembusstrijd, die hem naar boven bracht. Hoe zou hij die 
gewonnen hebben als niet boeren en arbeiders voor hem waren 
opgegaan? En de intellectueelen? Hebben ook zij niet de opkomen-
de zon aanbeden, hun weten en kunnen in dienst gesteld van de 
nieuwe heerschers en in wonderlijk kronkelende betoogen het op-
treden dezer lieden geprezen? Dus toch het Duitsche volk. Zeker, 
er waren uitzonderingen, maar talrijk waren zij niet en kracht 
ging van slechts zeer weinigen uit. En is de massa niet aansprake-
lijk, die domweg geloofde wat haar werd voorgebrald en voor-
gekrijscht en ons nu komt vertellen, dat zij van al de wreedheden 
in de concentratiekampen niet wist? W e kunnen heusch niet het 
nationaal-socialisme aansprakelijk stellen en tegenover het Duitsche 
volk gaan staan, alsof er niets was gebeurd. 

W e moeten op de vraag van de verhouding van beide nog wat 
dieper ingaan. En dan niet alleen op die, wie onze vijand was: 
het nationaal-socialisme of Duitschland, maar ook op die, wie die 
,,wij" zijn, wier vijand wij trachten te helpen. „De kwellingen ons 
volk aangedaan", noemt het enquête-formulier. Wij moeten de 
statenloozen toelaten. Wij zijn toch het Nederlandsche volk. Het 
gaat om de verhouding van een volk tot anderen buiten het volk, 
zelf ook weer ,,volk". W e krijgen zoo bij het ,,voor" dezelfde 
vraag als bij het ,,tegen". Voor de vrijheid, maar ook voor Neder-
land, tegen de tyrannie der dictatuur, maar tegen Duitschland. 

„Wi j" , de menschen, die de vrijheid lief hebben en de tyrannie 
verfoeien, die gruwen van de geraffineerde wreedheid der sadisten 
van de S.S., die in de Jodenhaat een verzoeking zien van den 
booze, die dit alles hebben uitgedreven en willen blijven uitdrijven, 
zoodra het zich onder ons vertoont, zijn de Hollanders en de 
Limburgers, de Amsterdammers en de Groningers, met alle vezelen 
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gebonden aan ons land. In ons leeft onze beschaving, ons land-
schap is Nederlandsch en onze steden, onze kunst en ons denken, 
zelfs onze kerk. Om geen Duitschers te worden, Nederlanders te 
blijven, hebben wij gestreden. 

Volk is een historisch bepaalde grootheid, de gemeenschap, die 
in de geschiedenis ontstaat en in de geschiedenis zich wijzigt. 
V a n dat volk zijn we deel, we kunnen ons er niet van losmaken, 
er niet buiten gaan staan, zelfs niet als we ten eenenmale ver-
werpen wat het nastreeft, zelfs niet als we zien, dat het zich ver-
gooit. Het is niet de vraag, of we het hooger of lager schatten, 
of we zelfs in geslagen vijandschap ermee leven. Het is ons volk. 
W e kunnen niet uit onze huid kruipen. En gelijk een mensch 
zichzelf lief heeft, heeft hij, als hij zich bewust wordt tot een volk 
te behooren, dat volk lief. Die liefde is onuitroeibaar ook in hen. 
die meenen op hun volk te moeten schelden. En die liefde is 
plicht. Het volk is politiek gesproken de naaste. 

Maar is dit geen nationalisme? Gaan we zoo niet de weg, die 
we tot geen prijs in willen, van de verheerlijking van het eigene 
ten koste van het andere? Is er niet het gevaar van een Neder-
landsch nationalisme, dat, misschien wat fatsoenlijker, in wezen 
even erg is als het Duitsche? W i e ziet, dat de liefde tot het vader-1 
land nooit het laatste woord is, vermijdt dit, maar het gevaar is 
er, we moeten voortdurend toezien dat we de grens tusschen het 
nationale en het nationalistische niet overschrijden. Zoodra we aan 
dat relatieve absolute waarde toekennen, het nationale tot voor-
werp van vereering maken, zijn we over de grens. En die wordt 
dâârom zoo moeilijk onderkend, omdat het vaderland van den 
mensch geen minder offer dan dat van zijn leven vraagt en mag 
vragen. En toch: De grens is er. Voor een Christen is dit dadelijk 
evident, tegenover God valt het vaderland weg. Ten allen tijde 
bestaat het gevaar voor ieder volk, het wordt grooter naarmate 
het volk in beweging is. Er is geen volk, dat niet heeft geknield 
voor den afgod van zichzelf. Nooit eerder heeft een volk dit zoo 
gedaan als het Duitsche in onzen tijd. 

W e staan tegenover een neiging in deze richting, die waarlijk 
niet het kleinst is bij wie zich het meest vijandig voelen aan het 
nationaal-socialisme, alleen sterk, als we ons duidelijk realiseeren, 
dat „volk" is een historische grootheid. Een volk ontstaat in strijd. 
Het Nederlandsche volk is ontstaan in de strijd tegen Spanje. 
Voordien waren er allerlei factoren, die tot dit worden van een 
volk zouden leiden: de overeenstemming in ras en taal, in gebied 
en in zeden; eerst de strijd deed de gemeenschap ontstaan, die 
in de staat zijn noodzakelijke vorm vond, die in gebondenheid 
naar binnen en afscheiding naar buiten het volk maakte. Die strijd 
heeft alleen dan de kracht tot volksvorming, indien hij in het rechts-
bewustzijn is geworteld. Voor ons recht streden we tegen Spanje. 
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het recht onszelf te zijn, onze oude privilegiën en herkomsten, 
ook en bovenal ons recht van gewetensvrijheid. Het was weder 
het verzet tegen het onrecht door Duitschland ons aangedaan, dat 
het Nederlandsche volk weder zichzelf bewust maakte in de af-
geloopen jaren. Dat Duitschland tot dit onrecht kwam, was uiting 
van de geest van het Duitsche volk, die geest was slaaf van het 
nationaal-socialisme. De ideeënstrijd wordt zoo tegelijk een strijden 
tegen een volk; daarin wordt hij tot oorlog. De verantwoordelijk-
heid van het nationaal-socialisme is de verantwoordelijkheid van 
het Duitsche volk. In wat wij bestreden zijn zij één. 

Nog een enkel woord over de conclusies, waartoe deze beschou-
wingen leiden ten aanzien van de statenloozen. Het is hier niet 
de plaats om dit probleem in al zijn breedte te behandelen. Hier 
slechts dit. 

Een volk, vast en gesloten in zijn geheel, is toch aan de grenzen 
vloeiend, niet alleen aan de territoriale grenzen, ook in die zin 
dat er altijd van buiten bijkomen en naar buiten afgaan. Het volk 
kan dit niet tegenhouden, mag dit al niet krachtens zijn verhouding 
tot andere volken. In oorlogstijden is dit echter anders. Tegen 
den vijand sluit het zich af. Deze oorlog en wat eraan vooraf-
gegaan is heeft wel geleerd, hoezeer wij gerechtigd zijn deze af-
sluiting tegenover het Duitsche volk bijna hermetisch te maken. 
Voor Duitschers is hier in afzienbare tijd geen plaats. 

Daarop kunnen principieel slechts twee uitzonderingen worden 
gemaakt: Ie. toegelaten moeten worden zij, wier verblijf hier te 
lande een Nederlandsch belang is; 2e voorts zij, wier leven in 
gezin, bedrijf of beroep, wier gedragingen in de bezettingsjaren 
hebben getoond, dat zij bezig zijn Nederlanders te worden, hun 
taal, hun levenshouding, hun gezindheid, hun cultuur Nederlandsch 
is. Zij zijn nog geen Nederlanders, maar zij worden het. 

De „statenloozen" kunnen onder deze tweede groep vallen, zij 
doen het niet altijd. Voor de overigen zal moeten worden gevraagd, 
of hen eenige band aan Nederland bindt. Dan kan het in deze 
tijd een daad van barmhartigheid zijn hen op te nemen. Voor 
toelating van iederen ..statenlooze", die zich meldt, bestaat geen 
reden, maar is er die verbondenheid (vroeger verblijf hier — ge-
zinnen hier, die zich deze menschen aantrekken — behooren tot 
een Nederlandsch kerkgenootschap), dan bedenke men dat iedere 
regel van recht zijn uitzonderingen heeft in bijzondere omstandig-
heden. Het strenge recht heerscht niet alleen. Recht op verblijf 
hebben deze menschen niet, maar het is recht hen menschelijk, 
barmhartig te behandelen. Die barmhartigheid kan tot toelating 
leiden. 



45. H E T W O O R D G O D S IN D E Z E N T I J D . * ) 

Hoe zou het, dat hij die geroepen wordt om in dezen tijd voor 
studenten te spreken over een onderwerp van algemeene beteeke-
nis, over iets anders zou handelen dan over den nood van dien 
tijd zelf? 

Reeds klinkt weer oorlogsgerucht ons in de ooren. Een machtig 
land grijpt een zwakkere naar de keel — de weg van het recht 
wordt met minachting verlaten — bemiddeling ter zijde geschoven 
en de vrede verbroken — de vrede is immers niet een hoog goed 
voor deze lieden. Waarom? ja waarom anders dan om een voor 
jaren geleden nederlaag te wreken, om roem en eer, om macht 
te doen gelden ter wille van die macht zelf? Er is een tegenwicht 
in de schaal geworpen, maar weten wij of het zuiver is, of het 
voldoende zwaarte bezit? De tijd zal het uitmaken, snel gaat dit 
niet. En intusschen wordt daar ginds geleden, sterven er velen. 

Oorlog r- onrecht. Zal het bij Italië-Abessinië blijven? W i e 
durft het voorspellen? Ligt niet in Europa zelf de voorraad op-
gestapeld, die in brand kan vliegen? En is — als dit dank zij 
beleid en voorzichtigheid zou worden voorkomen — daarachter 
niet de dreiging van het verre Oosten? W i e Japan zegt, zegt 
oorlogsgevaar voor de geheele wereld. 

Maar laat ons niet naar het buitenland zien. Zit ten wij zelf niet 
in een ellende, die steeds maar groeit, een ellende van maat-
schappelijke inzinking en werkeloosheid? Zeker, wij vechten er 
tegen, wij hebben een Regeering, die schrap staat en van alle 
zijden worden plannen gemaakt, met grooten ernst opgezet, met 
geestdrift verdedigd. Doch, al mogen wij hopen, dat er wegen ge-
vonden zullen worden, een werkelijke uitkomst ziet nog niemand, 
die onbevangen oordeelt, al zou het alleen zijn, omdat een moge-
lijk herstel alleen internationaal tot stand kan worden gebracht en 
van een internationaal overleg in economische verhoudingen zelfs 
het begin nog niet is te zien. Intusschen voelt de een zich zinken 
na den ander, vreet het kwaad der werkeloosheid met armoede 
en demoraliseering in zijn gevolg steeds dieper in. 

Oorlog en welvaartsinzinking, werkeloosheid — het kwaad van 
onzen tijd. Maar zit dit eigenlijk niet nog dieper? Zijn de hinder-
nissen, die de menschen in den weg leggen aan een vreedzaam 
samenleven der naties, aan een in goed overleg uitwisselen der 
producten, waardoor voor ieder genoeg zou zijn, niet symptomen 
van een bederf van den geest, dat heel het leven heeft aangetast? 
Is er niet in de simpele verhouding der menschen van dag tot 
dag, in hun bedrijf, hun uitspanning, hun kunst, hun moraal, hun 
wijsgeerig denken, hun gezins- en staatkundig leven bovenal een 

*) Rede, gehouden voor de afdceling Leiden der Nederlandsche Christen-
studenten Vereeniging op 27 November 1935. Eltheto, Januari 1936. 
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voosheid gekomen, waardoor alles, wat houvast bood, schijnt in 
te storten? 

Lijdt de tijd zelf niet? 
Als ik dit woord noem, roep ik zonder twijfel, mijne hoorders, 

Huizinga's nieuwe boek in Uw gedachten. Ik neem aan, dat gij 
het allen gelezen hebt en mag mij dus van een verplichting tot 
aanwijzen van dat lijden ontslagen rekenen. Ik kan mij niet voor-
stellen, dat iemand, die mèt zijn tijd leeft, het ongelezen laat. En 
in geen geval is mij de voorstelling mogelijk, dat Leidsche s tuden-
ten van dit boek van een Leidsch hoogleeraar geen kennis genomen 
zouden hebben. Met een boek als dit rechtvaardigt de Universiteit 
zich als centrum van cultuur. W a n t ik geloof niet, dat ergens dat 
lijden zoo naar alle zijden is blootgelegd, zoo raak en toch zoo 
mild beschreven is als in dit rijpe en gave boek. Het is het woord 
van een wijze, die veel heeft gezien en overdacht. Het is een aan-
klacht tegen den geest van dezen tijd, bezonnen en ernstig zonder 
eenige felheid en toch van zoo onweerstaanbare kracht. He t is 
nog meer. Het is in zijn kern een bede om uitkomst. 

Ik spreek hier op uitnoodiging van de afdeeling Leiden van de 
Nederlandsche Christen studenten vereeniging, als Christen. Voor 
wie als Christen dit boek leest, is het één diepe verheuging, hoe 
juist deze schrijver telkens weer tot uitspraken komt, die alleen 
Christelijk kunnen worden begrepen. Als een man van de weten-
schappelijke beteekenis van Huizinga, iemand bovendien, die zoo-
als hij, de waarde kent van kunst en schoonheid, tot de conclusie 
komt, dat ,,een cultuur hoog kan heeten al brengt zij geen techniek 
of geen beeldhouwkunst voort, maar niet als zij barmhartigheid 
mist, dat in den diepsten grond het hooge of lage van een cultuur 
niet bepaald wordt door den intellectueelen, noch door den aesthe-
tischen graadmeter, maar door den ethischen en spiritueelen" — 
dan komt er een hoop in ons op bevrijding van den tijd uit den 
waan, waarin hij toch eigenlijk al sinds eeuwen bevangen is, dat 
intellect of schoonheidservaring het hoogste goed zou zijn. En als 
voortdurend wordt gewezen op de noodzakelijkheid van absolute 
scheiding van goed en kwaad, dan licht een morgen, waarop het 
alles aanvretend relativisme van bijna geheel de wetenschappelijke 
wereld de deur wordt gewezen. Meer nog: de geheele geest, Waarin 
dit boek geschreven is, de geheele kijk op de geschiedenis van deze 
dagen, is die van één, die zich — ik wil mij vooral niet te sterk 
uitdrukken — religieus gebonden weet. En als daar ten slotte staat, 
dat ascese noodig is en dan: ,,Die nieuwe ascese zal een overgave 
moeten zijn. Overgave aan dat, wat als hoogste te denken valt. 
Dit kan staat of volk of klasse evenmin zijn als het eigen persoon-
lijk bestaan. Gelukkig zij, voor wie dat beginsel slechts den naam 
kan dragen van Hem, die sprak: Ik ben de weg, en de waarheid, 
en het leven" als daarin het boek zijn top bereikt, dan kan de 
Christen enkel buigen en stil beamend knikken. 



HET WOORD GODS IN DEZEN TIJD 225 

Hier is het punt, vanwaar iedere beschouwing over deze dingen 
verder moet gaan. Maar hier ligt ook de verleiding voor de deur. 
Vooreerst om dit boek te maken tot ons boek — om geestelijk 
geheel zich toe te eigenen, wat toch in wezen het onze niet is. En 
dan om met een verwijzing naar het boek te volstaan. Aan die 
verleiding moet weerstand geboden worden, juist ter wille van de 
dankbaarheid om het boek. Zoo gemakkelijk ligt voor ons de taak 
niet. Wij hebben als Christenen toch nog iets anders te zeggen, al 
zal ik niet tegenspreken, als iemand beweert, dat mijn rede van 
dezen avond ten slotte niet anders is dan een uitwerking van de 
uitspraak, die ik het laatst aanhaalde. 

W i e ouder geworden klaagt over den geest van den tijd, heeft 
de neiging terug te zien naar den tijd van zijn jeugd en dien dan 
te verheffen ten koste van het heden. Hij zelf kan niet uitmaken, 
in hoeverre hij dien verleden tijd te licht, het heden te zwart kleurt. 
Doch ik meen, dat wie waarde hecht aan bezonken oordeel en 
rustig handelen, wie in de moraal iets anders ziet dan conventio-
neele leugen, wie in zaken van staat en samenleving een bedacht-
zaam streven stelt boven het volgen van de invallende gedachte, 
niet kàn ontkennen, dat er iets van werkelijke waarde verloren is 
gegaan. Ik gebruik uiterst weinig zeggende uitdrukkingen, omdat 
ik ten volle verantwoord wil zijn, als ik van verlies spreek. Een 
verlies, zoo groot, dat als ik waarlijk de woorden zou gebruiken 
passend bij de vrees, waarmee het mij vervult, ik allicht niet verder 
zou komen dan het stamelen van enkele klanken. Ik hoop, dat gij 
met mij van den ernst van deze dingen ten volle doordrongen zijt, 
omdat het anders voor mij waardeloos zou zijn als gij mij toegeeft, 
wat ik thans wil betoogen, dat wij tóch, als wij terugzien naar 
vóór den oorlog, ons bevrijd en verruimd gevoelen. Bevrijd van 
de zelfgenoegzaamheid, die het voornaamste kenmerk van dien tijd 
was. De zelfgenoegzaamheid van de burgerij van toen — zij is 
zóó evident, dat het dwaasheid zou zijn er een woord aan te ver-
spillen. Zij was daarom zoo zeker en zoo onverzettelijk, omdat zij 
gepaard ging met het gevoel, dat men er wel niet was, maar toch 
rustig verder werkte aan de ontwikkeling en vooruitgang, en dus 
bezig was er te komen. Het is niet zoo moeilijk in te zien, dat 
nog niet zoo heel veel is bereikt; doch als daar het troostwoord 
bij kan worden gevoegd, dat men toch op weg is en steeds 
verder komt, dan is alle ontevredenheid met het poovere kwantum 
bereikte resultaten spoedig verdwenen. Die zelfgenoegzaamheid 
was niet het minste in hen, die zich ter zijde stelden en de samen-
leving uit de hoogte critiseerden. Het kleine, het benepene en duffe 
— wie wist het beter dan zij? Maar de aesthetische houding, die 
sinds de jaren van tachtig bij ons werd gevierd, maakte het moge-
lijk de maatschappij te aanvaarden door zich zelf er boven te ver-
heffen. Het is de roem der sociaal-democratie, dat zij die zelf-
genoegzaamheid heeft gebroken, dat zij de misère van het prole-

15 
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tariaat een verzadigde burgerij met zulk een hartstocht in het gelaat 
heeft geworpen, dat de leidende figuren er niet blind voor kónden 
blijven. Doch het was haar ongeluk, dat zij dien feilen kreet om 
een beter bestaan, dank zij den genialen maar noodlottigen greep 
van Marx, verbinden moest aan een stelsel, dat de toekomst, die 
men zich droomde, tegelijk deed zien als de noodzakelijke uitkomst 
van een historisch bepaalde ontwikkeling. Geniaal, want dank zij 
dien greep bond hij het protest der lijdenden aan den geest van 
den tijd, werd het opgenomen in wat de tijd het hoogst achtte, 
de intellectueele beheersching, kreeg het een stuwkracht waar 
weinigen zich bestand tegen wisten — noodlottig, want door die 
verbinding verloor het zijn innerlijke sterkte. 

De tweede helft der 19e eeuw en de eerste jaren der 20e, zij waren 
de tijd van de ontwikkeling en den vooruitgang, dus van de zelf-
genoegzaamheid, ook van de verstandelijkheid. Immers ontwikkeling 
en vooruitgang was verstandelijk verantwoord: het was het in-
zicht dat ze bracht. Het rationalisme was niet meer dat van de 
18e eeuw, maar was het in wezen wel veel anders? Zeker, wijs-
geerig was het rationalisme vernietigd door het Duitsche idealisme 
van het begin der eeuw, maar was de invloed van Kant en van 
die na hem kwamen niet beperkt tot de enkelingen, die zich in 
bespiegelingen vermeiden, waaraan de massa, ook de intellectueelen, 
met een zeker respect, maar toch niet zonder spot voorbijging. De 
intellectueele cultuur der menigte en van haar leiding, de school — 
dit in den breedsten zin genomen, met inbegrip van de Universiteit 
— liet haar ter zijde. Als men een kenmerkend verschil wil aan-
geven tusschen het denken van dezen tijd en dat van dien, die 
men dan bij uitstek de rationalistische noemt, dan zit het in de 
beteekenis, die aan zintuigelijke ervaring werd gehecht, aan de 
waarneming, een waarneming, die ten slotte toch intellectueel moest 
worden verwerkt. Het was het intellect, waarvoor men boog. De 
man van wetenschap, die zijn wetenschappelijk onderzoek isoleerde 
van de grondslagen en in denken en waarnemen al maar nieuwe 
resultaten kon aanwijzen, deed het evenzeer als de technicus, die 
met de resultaten het uiterlijk der wereld dagelijks vernieuwde, 
als de groote massa ten slotte, die naar de grondslagen van het 
denken niet vroeg, die de gangen der geleerden niet volgde, niet 
het moeizaam opbouwen kon vatten, alleen over het resultaat 
juichte. Z a g het naar grondslagen, dan meende het krachtens die 
resultaten zich met een vulgair materialisme tevreden te kunnen 
stellen. 

De tijd vóór den oorlog was de tijd van het ongeloof, van den 
afval van God. De mensch zelf zat ten troon. Er was en er is het 
vulgaire ongeloof, de leer, dat er niets is dan wat ge met handen 
kunt tasten en met verstandelijke — ten slotte niet doordachte — 
argumenten bewijzen. Er was en er is het verfijnde ongeloof, dat 
zich zelf veelal agnosticisme noemt, dat niet erkent en niet ontkent. 
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het ongeloof, dat zich ter zijde stelt, zich vooral niet overgeeft 
aan niets en aan niemand, maar al keurend en proevend in de 
verschillende houdingen, die de menschheid in den loop der ge-
schiedenis tegenover de fundamenteele vragen van denken en 
handelen heeft aangenomen, aantrekkelijks en niet aantrekkelijks 
onderscheidt, prijzend en waardeerend rondgaat in het museum 
der geschiedenis en ten slotte geen keuze doet of in electicisme hier 
en daar een bloempje plukt en een ruiker van meeningen samen-
stelt, die het min of meer bewondert, maar die het toch geen van 
alle ten volle aanvaardt. 

De tijd van het ongeloof. De tijd van vóór den oorlog is de tijd 
van het liberalisme. Ik neem dit woord in zijn breedsten zin, het 
is dan niet in de eerste plaats economisch, maar politiek, moreel. 
Het liberalisme is Engelsch, niet Fransch, van oorsprong, maar 
het heeft zijn verbreiding over Europa vooral aan Franschen geest 
en Fransche macht te danken. Als iedere groote geestesbeweging 
had het oorspronkelijk religieuzen grondslag, maar het heeft dien 
spoedig verloren; van de Fransche revolutie af is er geen spoor 
meer van te vinden. Die grondslag ligt in de gedachte, dat de 
verhouding van den mensch tot God een directe en een eenige is, 
door geen macht ter wereld te bepalen, in de erkenning van de 
vrijheid van godsdienstige overtuiging — tot die vrijheid kunnen 
alle vrijheden, van vereeniging, van meeningsuiting, alle grond-
rechten worden herleid. Zij heeft haar wortel in de Hervorming, 
al is het er verre vandaan, dat de Hervorming haar geheel aan-
vaardde. Nergens heeft zij zoo zeer in het middelpunt gestaan, 
als toen Roger Williams in 1636 zijn kolonie stichtte, voorbeeld 
van een samenwerking, waarlijk op overeenkomst gegrond. Bij hem 
is zij gevolg van zijn radicaal individualisme, hij ziet den mensch 
in zijn relatie tot God alleen staan, hij eerbiedigt daarin ook iedere 
godsdienstige overtuiging. Hij aanvaardt de consequentie, — al 
heeft hij het misschien niet altijd volgehouden, toch ligt daarin het 
merkwaardige — ook ten aanzien van secten, wier leer hem ten 
eenenmale verderfelijk voorkwam. Dit is de echte verdraagzaam-
heid, want het is niet moeilijk om, als men tegenover eigen over-
tuiging sceptisch staat, afwijkende opvattingen van allerlei kleur 
toe te laten, maar het bewijst wèl voor den ernst van den wil tot 
verdragen, als iemand, die zich zelf zeker weet van zijn overtuiging, 
toelaat, dat wat hij verfoeit wordt verkondigd, omdat godsdienst-
vervolging gewetensdwang is en daarom — zooals Williams het 
uitdrukte — grooter zonde dan verkrachting van vrouwen en 
meisjes. In Williams ligt een der beginpunten van de ontwikkeling 
van de gedachte der vrijheidsrechten, die in de Amerikaansche 
Constituties haar afsluiting vond, het andere is bij Locke te zoeken. 
Deze heeft de religieuze wending, die de tot de Magna Charta 
terug te dateeren drang tot handhaving van de eigen sfeer van 
het individu tegenover het gezag in de Hervorming nam, verbroken 
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door haar te rationaliseeren. W e l staat ook bij hem de godsdienstige 
verdraagzaamheid in het midden van zijn strijd voor de vrijheid, 
maar hij verdedigt haar op zuiver intellectueele gronden als: dat 
de overheid niet in staat is tusschen de verschillende godsdienstige 
overtuigingen te kiezen, dat zulk een overtuiging toch niet door 
dwang kan worden opgelegd en dat dwang dus niet helpt en zoo 
meer. De Amerikaansche grondwetten waren — hoeveel nog van 
den geest van Roger Williams en de zijnen mag hebben voort-
geleefd — uiting van den geest der verlichting, in deze vooral 
van Locke's gedachtenwereld. De godsdienstvrijheid wordt één der 
vrijheidsrechten — al bleef zij waarschijnlijk voor velen fundamen-
teel. De Fransche revolutie steunde in haar déclaration des droits 
de l'homme op de Amerikaansche grondwetten — ik meen, da t 
die stelling niet meer voor betwisting vatbaar is. Maar toch was 
de geest een andere. De vrije mensch werd niet meer innerlijk, 
religieus gebonden gerekend, hij was zich zelf koning; de gods-
dienstvrijheid wordt slechts terloops vermeld; art. 10 van de Décla-
ration van 1789 „nul ne droit être inquiété pour ses opinions, même 
religieuses", in latere bewerkingen is zij geheel verdwenen. De 
rede is opperste leidsvrouw. De mensch aanbidt zich zelf. Dit is 
het ongeloof. 

Dit bleef de signatuur van het liberalisme der 19e eeuw. Groen 
van Prinsterer heeft dit naar mijn meening juist gezien. Ik weet 
wel, dat er onder de liberalen van alle tijden menschen van warm 
geloofsleven zijn aan te wijzen. Daar gaat het niet om; naar mijn 
meening is dat een erfenis van vroegere geslachten, die met eer-
bied wordt bewaard en zelfs eigen leven leiden kan, maar dan 
onverzoend staat naast de fundamenteele overtuiging. Het libera-
lisme is ongeloof, omdat het als laatsten en eigenlijk eenigen 
rechter over denken en handelen 's menschen rede erkent. Doet 
men dat, dan valt vroeg of laat alle godsdienstige overtuiging. 
En dat men dat deed, blijkt wel het duidelijkst in den geest, die, 
al was zijn invloed in hoofdzaak indirect, toch het diepst de 
liberale gedachte in de autonomie van de rede heeft verankerd, bij 
Kant. Voor wien God een postulaat is van het redelijk denken, zij 
het van het denken op het handelen gericht, de Praktische Ver -
nunft, die gelooft niet aan God. De Godsidee kan in zijn stelsel 
een plaats krijgen, het geloof niet. Die houding van ongeloof be-
hoeft niet te zijn en wàs ook niet bij de leidinggevenden der 19e 
eeuw een houding van verzet en haat tegen het geloof. Maar van 
het Christelijk geloof geldt: wie niet met mij is, die is tegen mij. 
W i e er eerbied voor heeft, bewondering, wie „er veel voor voelt", 
zich geboeid weet — gelooft nog niet. Het is hem zelf nuttig te 
bedenken, dat hij een ongeloovige is. 

Het is deze geest, die de houding der leidende figuren tot den 
laatsten tijd bepaalt. Daarin heeft vóór den oorlog de socialistische 
beweging geen verandering gebracht. Integendeel, de van haar af-
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komstigc leer, dat godsdienst privé zaak is, past geheel in de 
liberale voorstelling. Doch in het Marxisme ligt ook nog iets anders. 
Het liberalisme had in de 19e eeuw geen last van de Kerk, de 
sociaal-democratie botste tegen haar op. In hoeverre dit de schuld 
van de Kerk zelf was, laat ik geheel rusten. De sociaal-democratie 
als politieke beweging kon de liberale lijn blijven volgen, voor het 
Marxisme als levensleer was het geloof de vijand. Wij zullen straks 
zien, hoe dit in Rusland tot een geheele omwenteling van de 
geesteshouding leidde. Doch daarmee zijn wij reeds in het heden. 
En voor den mensch van heden is de liberale houding niet meer 
typeerend. 

Ik meen daarmee niet. dat zij niet meer voorkomt. Integen-
deel: in West -Europa en Amerika is zij die van de meerderheid. 
Maar als wij van den mensch van heden spreken, dan denken 
wij aan de nieuwere stroomingen, die andere landen bedekken en 
ook bij ons veld winnen. En ik doel dan niet alleen op de extre-
mistische vleugels van een nationalistische beweging, al vragen die 
om volle aandacht, maar op de voorstellingen, die in Duitschland 
b.v. een groot deel der geesten, daaronder ook hen, die wij tot 
de evenwichtigen rekenen, bevangen heeft. Over de menschen is 
weder gekomen een religieuse drang, met de rustige verzekerd-
heid van het alleen maar redelijke is gebroken, er waait een nieuwe 
wind. Doch die drang zelf is niet geloof, heeft niet anders gebracht 
dan de aanbidding van den Afgod. Afgodendienst is iedere reli-
giositeit, die niet voor God zelf buigt. 

W è l is er onderscheid tusschen deze houding en die van het 
liberalisme. Is de liberaal verstandelijk en redelijk, eerbiedigt hij 
de meening van een ander, weegt hij in rustig nadenken af en 
verwerpt hij bij zijn denken en handelen zoo veel het hem mogelijk 
is de hartstocht — de man van den nieuwen tijd wil vóór alles de 
overgave aan zijn idool, hetzij volk of staat, ras of klasse, hij 
begeert die met den geheelen inzet van zijn persoon, fel en be-
wogen, hij eert den intuïtieven greep boven het nadenken, den 
wilden drang tot daden boven de bezonnen beslissing. 

Is voor den liberaal de individueele mensch de maat aller din-
gen, voor de nieuwe leer is het de massa, de menigte. Is de ver-
houding der menschen onderling voor den één getypeerd in het 
ruilverkeer, of het nu producten zijn, dan wel gedachten, die men 
„uitwisselt" — voor den ander is de in het gevoel ervaren ge-
meenschap van volk of ras het primaire gegeven, de individu niet 
meer dan deel daarvan. 

Zoekt de één in de moraal een richtsnoer hoe de eene mensch 
zich tegenover den anderen gedragen moet, waarbij hij, het zij 
tusschen haakjes opgemerkt, zoo zwak kwam te staan, omdat een 
behooren, dat de mensch zich zelf oplegt, ten slotte geen behooren 
is — vandaar zijn weerloosheid tegen de nieuwe aanvallen; de 
ander vraagt alleen naar het welzijn van de gemeenschapsgroep. 
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die hij eert. Het maakt ten slotte geen verschil of men als veler 
communistische leer tegen den klasse-vijand alles geoorloofd acht 
wat tot bereiking van het doel, de eindoverwinning van de onder-
drukte, doch daarom te meer verheerlijkte klasse kan bijdragen, 
dan wel als de staatsrechtsleer van het nationalisme een nieuwe 
onderscheiding vriend-vijand naast de oude tusschen waar en on-
waar, goed en kwaad, schoon en niet schoon invoert en daaraan 
het primaat toekent. In beide gevallen valt de moraal ten offer. 

Het blijkt in de verhouding der geslachten. W o r d t sterilisatie 
aangepredikt ter wille van een gezond nageslacht en dus een sterker 
volk, zoodra de kracht van het volk niet meer in het geding is, is 
ieder zich uitleven geoorloofd. De tijd vóór den oorlog had de 
sexueele moraal en het recht van het huwelijk vrijwel gelaten wat 
zij krachtens de Christelijke traditie waren, al waren de grond-
slagen op bedenkelijke wijze ondermijnd — de nieuwe tijd ver-
wierp ze. 

Die tijd kent rondborstigheid, hij is dapper. Zijn moed is oor-
logsmoed. Denk er niet licht over. Hij wil den held. Doch hij is 
wreed tegelijk. Trachtte de man, dien wij eerst kenschetsten, vooral 
naar verzachting van leed, naar het vermijden van den dood — 
de nieuwe tijd acht het menschenleven niet meer zoo hoog en vindt 
het niet erg leed toe te brengen, mits slechts het volk er mede ge-
diend is. 

Het is de tijd van den afgod. 
Er is hier alle schijn van de religie. Religie is overgave boven 

denken en boven willen uit. Hier is de overgave, de onvoorwaarde-
lijke, die de religie vraagt. Lang zochten de menschen naar dengeen 
of datgene, waarvoor zij zich konden neerwerpen, nu meenen zij 
hem gevonden te hebben in het volk. Hier is de beleving, die 
religieus de keerzijde van het kennen is — hier de emotie, waarin 
de mensch zich zelf vergeet. Hier zijn ook de profeten, die gehoor 
vragen, niet omdat wat zij zeggen op zich zelf belangrijk is, maar 
alleen omdat zij het zeggen, zij de geroepenen, die een boodschap 
te brengen hebben. Mussolini, Stalin, Hitler, zij nemen alle drie 
de houding van den profeet aan. Van den profeet en van den 
Koning in de religie, die gehoorzaamheid vraagt. En hun aan-
hangers aanvaarden hen als zoodanig. 

Maar voor den Christen is dit alles afgodendienst en godslaste-
ring. Immers deze religie is niet de dienst van God. Ook waar zij 
deze nog wil erkennen niet, immers tusschen den mensch en zijn 
God wordt de afgod geplaatst. Hij moét gehoorzaamd worden, 
toetsing aan God's openbaring wordt uitgesloten. De geheele strijd 
van Staat en Kerk in Duitschland bewijst het. Hij is niet anders 
dan de verafgoding van den Staat . H a d niet reeds Hegel dien 
den God op aarde genoemd? Het primaat der politiek waaraan 
ik U zooeven herinnerde, is een ander bewijs, de Staatsraison 
wordt zoo het alles beheerschende motief. Zoodra die alleenheer-
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schappij komt, is er vergoding. Voor den Christen zijn deze pro-
feten valsche profeten. Zij hébben inderdaad iets te zeggen. Als 
zij het niet hadden, hoe zouden zij gehoord worden? Maar nu zij 
hun relatieve waarheden verabsoluteeren, vergoden, nu is het af-
godendienst, dien zij prediken. Blijkt het ook niet in de opwinding, 
die zij verwekken, in de stemming, die zij maken, de beroering, 
die zij in het leven roepen? Is dit niet alles schijn? Het is wèl een 
poging tot de houding, die God van den mensch vraagt, maar 
omdat het niet God is, die haar vraagt, is zij hol, voos en onecht. 

Bij brood alleen zal de mensch niet leven. Het is de bittere 
waarheid, die het liberalisme wordt voorgehouden. Doch in dit 
voedsel zit gif. Daar leeft de mensch nog minder bij. 

Het sterkst toont de afgodendienst zijn karakter in Rusland. 
Hier werd het ongeloof zelf de afgod. Het is naar mijn meening 
niet juist te zeggen, dat de Bolsjewist de Klasse vereert, de prole-
tariërs. Dat is voor het communisme kenschetsend zoo lang het 
strijdt, de houding tegenover de tot idool gemaakte klasse is de 
zelfde als elders die tot de natie. Maa r het overwinnend Bolsjewisme 
maakt het ongeloof zelf, de verwerping van iedere gebondenheid 
aan boven-zinnelijke macht, tot afgod. Het is daarom volkomen 
rationeel èn in de aanbidding van dat rationeele irrationeel tegelijk. 
Hier zit weder de mensch ten troon. Hij zelf zal in zijn stelsel alles 
beheerschen, heel de wereld onderwerpen, alles regelen. Maar 
anders dan de rationalist der 18e of de liberaal der 19e eeuw 
knielt de Bolsjewist waarlijk voor zijn idool, aanbidt hij het. Van-
daar zijn vijandschap tegen het geloof, zijn felle vervolging van 
het Christendom. Vandaa r ook zijn radicale omzetting van het 
symbool van den godsdienst, dé vereering van het lijk van Lenin. 
Hier ligt de verklaring van de verwantschap van fascisme en 
communisme eenerzijds, hun onderlinge vijandschap anderzijds. 
Verwant zijn zij, omdat zij beide fanatiek zijn, beide den indivi-
dueelen mensch onvoorwaardelijk onderwerpen aan een macht 
boven hem, beiden voor geweld niet terugschrikken, gewetensdwang 
niet vreezen, hem nergens eigen recht toekennen, hem zonder 
scrupules offeren als hun afgod het eischt. Doch de afgod is ver-
schillend, de een ziet in den ander den vijand, de een is rationalist 
tot het uiterste, de ander is in beginsel irrationeel. De Christen 
ziet ze als eens geesten. 

Voor hem zijn zij beide ten eenenmale verwerpelijk. Zooals 
trouwens het ongeloof het ook is. Het ongeloof van onze cultuur 
is als de Laodicenzen uit de Openbaring niet koud noch heet. 
Tegen hen, die het aanhangen, geldt het woord: „ W a a r t gij maar 
koud en maar heet. Omdat gij zoo lauw zijt en niet heet zijt, noch 
koud, zoo zal ik u uitspuwen uit mijn mond. Omdat gij zegt: ik 
ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb niets van noode en omdat 
gij niet weet, dat gij de ellendige en de deerniswaardige zijt, de 
arme en de blinde en naakte" Doch tegen den afgodendienst 



232 P. SCHOLTEN 

van onzen tijd staat het woord, dat het onverwrikbare fundament 
is van de wet — van de geheele moraal en het geheele recht: 
,,Ik ben de Heer Uw God. Gij zult geen andere goden voor mijn 
aangezicht hebben." 

Tegen den geest van den nieuwen tijd, gelijk tegen den ouden, 
die er aan voorafging — het een geldt evenzeer als het ander 
voor hen, die gelooven aan God 's W o o r d , aan Zijn Openbaring 
in Jezus Christus. Het geloof staat weerloos tegen deze stroomin-
gen, weerloos en tegelijk onwrikbaar en niet te overwinnen. W e e r -
loos, omdat het noch redelijk kan worden bewezen nóch met kracht 
opgelegd, omdat het dus ten prooi valt aan iederen goed opge-
zetten aanval van logisch gesloten betoog, omdat het machteloos 
is tegenover ieder, die zich niet gewonnen wil geven. Onwrikbaar 
niettemin, omdat het voor hem, die gelooft, de hoogste zekerheid is. 

Het W o o r d Gods vraagt geloof. W i e Christus heeft ontmoet in 
zijn leven en aan Hem zich heeft overgegeven, wie de blijde 
boodschap gehoord heeft — het een drukt het zelfde uit als het 
ander — gelooft. Hij vertrouwt op God en buigt in dit vertrouwen. 
Met Petrus zegt hij: ,,Tot W i e n zouden wij gaan, Heer, Gij hebt 
de woorden des eeuwigen levens.' ' En omdat hij dit zegt, kàn hij 
niet knielen voor een afgod, wie of wat die ook zij. W a t de men-
schen vergoden ziet hij in zijn betrekkelijkheid — hij weet, dat 
staat, volk, dingen van waarde zijn, realiteiten, waarin hij staat 
en waarmee hij moet rekenen — maar zich er aan overgeven kan 
hij niet, omdat een Ander reeds volledig beslag op hem heeft 
gelegd. 

In den strijd, die gaande is, ziet hij de betrekkelijkheid, het be-
trekkelijke van gelijk en ongelijk aan beide zijden. Neem de tegen-
stelling — verstand of gevoel, redelijk inzicht of emotioneele in-
bezitneming. Niets is zoo irrationeel als het geloof. Waarneming 
en verstandelijk redeneeren alleen hebben niemand er toe gebracht. 
Geen enkele overgave aan iemand of iets is verstandelijk geheel 
verantwoord — een huwelijk evenmin als het volgen van een 
roeping — hoe zou het geloof, dat volledige overgave vraagt, het 
zijn? Maar het is niettemin een dwaasheid het verstandelijke in 
's menschen leven, de redelijke bezinning te minachten, gelijk thans 
veelal geschiedt. Het geloof is niet denkbaar zonder haar. Het 
vraagt om formuleering, het dogma is niet een toevallige bijkomstig-
heid, gevolg van 's menschen onweerstaanbaren lust naar intellec-
tueel bepaalde staketsels voor zijn overtuiging, maar essentieel 
element van ieder geloof. Een geloof, dat zich niet laat omlijnen, 
is geen geloof meer, maar vaag heimwee, ook al blijft waar, dat 
het geloof iedere omschrijving te boven gaat. Het is de vraag of 
ooit zoo sterk intellectueel en toch tegelijk visionnair werk is ver-
richt als in de Christelijke dogmatiek. T rouwens wij behoeven 
niet naar de dogmatiek te zien om van de waarde van het ver-
standelijke doordrongen te worden. Houdt de W e t van het Nieuwe 
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Testament niet in, dat men God moet lief hebben ook met zijn 
geheele verstand? En nu weet ik wel, dat het Grieksche woord, 
dat in het oorspronkelijke staat (nous) met „verstand" gebrekkig 
is weergegeven, dat het meer omvat dan dat, doch het sluit zeker 
het denken in. In I Corinthe X I V zegt Paulus, dat hij bidt met 
den geest (pneuma), maar ook met het verstand (nous), gelijk 
hij lof zingt met den geest maar ook met het verstand. W e d e r is 
er het voorbehoud omtrent de termen. Maar toch — als er één 
ding is, dat zich aan het verstandelijke onttrekt, dan is het het 
bidden. Voor den niet-geloovige is het zóó onbegrijpelijk, dat als 
hij er niet mee spot, hij er toch niet anders in kan zien dan een 
inkeer tot zich zelf, wat het juist niet is. Zelfs iemand als Kant 
stond er zonder eenig begrip tegenover. W a t onbegrijpelijker dan 
dat spreken van den mensch tot God. dan dit vragen van den 
nieteling aan den Almachtige? Hoogstens als een spreken in 
geestesvervoering kan men zich het voorstellen. Toch zegt Paulus, 
dat hij bidt met verstand — kàn bidden geschieden met inspanning 
van alle intellectueele kracht. 

Het geloof is niet rationalist of irrationalist, het doet hier geen 
keus. En evenzoo staat het met de tegenstelling individu-gemeen-
schap. Het geloof is het meest individueele. Tegenover God staat 
de mensch geheel alleen, niets of niemand geeft hem steun, alleen 
op God zelf kan hij zich tegen God beroepen. In de volledige over-
gaaf, die God vraagt, is geen plaats voor een ander. W i e vader 
of moeder lief heeft boven mij... Tegelijk is geloof drang tot 
gemeenschap, is het niet denkbaar zonder gemeenschap. Heb U w 
naaste lief als U zelven, staat op één lijn met Heb God lief boven 
allen. In de liefde tot den naaste beleeft de mensch de gemeenschap. 
Kerk is iets anders dan de toevallige vereeniging van gelijk ge-
zinde individuen. Christelijk geloof zonder Kerk sterft af. In de 
belijdenis staat: Ik geloof een heilige, algemeene Kerk. De geloofs-
houding geldt ook de Kerk, de Kerk wordt direct in de verhouding 
tot God opgenomen. Daarin ligt een diepere erkenning van de 
primaire beteekenis der gemeenschap dan in welke leer of propa-
ganda ook over het verbonden zijn der mensch door bloed of 
door ras. 

En zoo zou ik door kunnen gaan. Om nog eens een woord te 
gebruiken, dat nu ophoudt een modewoord te zijn, alle ,,waarden", 
die de mensch erkent, aanvaardt het Christelijk geloof ook, in zóó 
hooge mate, dat het ze dieper fundeert dan de propaganda van 
den dag, maar het ziet ze alle in haar betrekkelijkheid, geeft zich 
niet over, omdat het zich eens en voor goed overgegeven heeft 
aan Een, die allen te boven gaat. 

Zegt niet, dat ik U een compromis predik of een verzoening in 
halfheid. Niet rationalist en niet irrationalist, maar een mengsel 
van beide, niet individualist of universeel, maar een tusschending. 
Dat zou het zijn, indien het één aan het ander wat toegaf, maar 
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beide worden in haar betrekkelijkheid gezien van hooger s tand-
punt. Het verwijt van halfheid is den Christen dikwijls gemaakt 
in zaken van politiek en publieke moraal, als het ging om oorlog 
en vrede, of in den klassenstrijd b.v. Soms niet ten onrechte; het 
kàn zijn, dat door de Christenen tegen allerlei dingen in samen-
leving en cultuur een zeer duidelijk neen moet worden gesproken. 
Maar het kan ook zijn, dat juist als dingen tegenover elkaar wor-
den gezet, die beide op zichzelf erkenning verdienen, niet de keus 
màg worden gedaan, omdat die keus aan het relatieve absolute 
waarde zou toekennen. Het geloofsstandpunt is in het algemeen 
niet dat van de logische consequentie, dat van de redeneering: als 
dit, dan ook dat, en dat, èn dat. In Goethe's woord: Jede Conse-
quenz führt zum Teufel, ligt, naar Noordmans onlangs opmerkte, 
diepe waarheid. 

Doch kan het Christelijk geloof dan in de geestelijke crisis van 
onze dagen een duidelijk, niet vervagend woord doen hooren? 
Zonder twijfel. Doch dit woord is primair, van uitgangspunt en 
essentie, niet een woord over die dingen van den tijd zelf, maar 
is niet anders dan de prediking van alle eeuwen. Het is het bekeert 
u, het woord, waarmee Jezus optrad. Merk op hoe sober ons dat 
in het Markus-Evangelie b.v. beschreven wordt. Er staat niet: be-
keert u tot dit of dat, alleen: ,,De tijd is vervuld, het Koninkrijk 
Gods nabij, bekeert u, gelooft het Evangelie". W e n d t U af van 
den gang, dien ge gingt, waarin gij hoe ook u zelf zoekt, keert u 
om, in dien plotselingen geestelijken omkeer staat ge tegenover 
God. Zoek het Koninkrijk Gods en al deze dingen zullen U toe-
geworpen worden. 

Dat schijnt arm, toch houdt het oneindigen rijkdom in. Immers 
het leert ons, wat wij in den moeilijken strijd, waarin wij staan, 
nu iedere menschelijke veiligheid, die vorige tijdvakken zoo vast 
hadden opgebouwd, ons ontvalt, vóór alles onvoorwaardelijk heb-
ben te doen: het zoeken van het Koninkrijk Gods, dat al het andere 
eerst daarna, daarom en daaruit mag geschieden en dat als we 
dat doen, we mogen hopen ook den rechten weg in dat andere 
te vinden. En het leert ons nog iets anders: wat wij behoeven, 
wordt ons toegeworpen, wij maken het niet, maar ontvangen het; 
al wat ons lief is, wat wij cultuur noemen en bedreigd gevoelen 
— wij hebben het als gaven te beschouwen. Alfred de Quervain 
heeft dit in een kort geleden verschenen boekje over Christelijke 
vrijheid met nadruk betoogd. Staat en recht, kunst en wetenschap, 
het zijn gaven, niet waarden. Acht dit woord-verschil niet onbe-
langrijk. W i e ,.waarden" zegt, ziet in den mensch zelf de hoogste 
waarde. En — gelijk Stufkens schreef — wanneer wij van het 
Evangelie uit ons zelf ontdekken, besterft het spreken van onze 
waarde op onze lippen. Een gave krijgt de mensch, neen, wordt 
hem toegeworpen. Dan ten tweede, wat niet op zich zelve, maar 
alleen als God's gave waarde heeft, heeft niet zijn eigen wetten, die 
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ook tegen den geloofseisch zouden kunnen worden gewogen. Voor 
de zoogenaamde economische wetten, waarvan — het zij ter-
loops gezegd — naar mijn meening het wefskarakter nog nooit 
duidelijk is aangegeven, is dit in onzen tijd van eminent belang. 
Wi j zullen dit hun moeten voorhouden, die zich al maar weer 
op die wetten beroepen. En de herkenning der waarden als gaven 
houdt nog een derde in, zij zijn alleen waarden zoolang zij gaven 
blijven, waaruit volgt, dat wij ze telkens weer als zoodanig moeten 
opnemen, dat ze nooit tot een blijvend ,,bezit" worden. Denk aan 
het verhaal van het manna in de woestijn, dat bedierf als het be-
waard werd. 

Als wij zóó het persoonlijk en maatschappelijk leven zouden 
kunnen zien, als ons geloof waarlijk ons hart vervulde, wat zou 
er een kracht van ons uitgaan. W a a r om geschiedt dit niet? Om-
dat — ik zeg het met bitterheid ook tegen mijzelf — het geloof 
niet in den diepsten zin ons hart vervult, niet is het centrum, om-
dat wij vol ongeloof en ook bijgeloof zitten. 

Zeker, wij weten wel, dat het geloof het centrum is. De oud-
moderne opvatting, dat godsdienst één der belangrijke dingen in 
het leven is, dat er ook andere belangrijke dingen zijn, die daar 
naast staan, die typisch ongeloovige beschouwing, die lijnrecht 
staat tegen de Christelijke, zal weinig aanhang meer vinden onder 
hen, die zich Christen noemen. Maar, maken wij ernst met de 
verwerping van deze stelling? Zit niet in haast ieder onzer een 
stuk humanisme? Wi j hebben die andere dingen, wat we gewoon-
lijk cultuur noemen, wel zeer lief. Wi j willen die cultuur niet ver-
loren doen gaan. Volkomen begrijpelijk, als wij maar beseffen, 
dat niet wij haar kunnen vasthouden, maar wij hebben te vragen 
of God dat wil. Voor haast ieder onzer zijn er dingen, die we 
niet zouden kunnen offeren, hetzij dingen van schoonheid of wijs-
heid, van arbeid of traditie. Wi j kweeken allen van die plantjes 
— de één openlijk een geheelen tuin, de ander verborgen in een 
hoekje een schamel potje — die we op zich zelf liefhebben en in 
geen geval laten uitrukken. Doch zoodra zoo'n plant in ons hart 
is opgenomen, overwoekert ze en het geloof vervult het niet meer. 
Het staat niet meer in het centrum, is niet meer de alles bewegende 
kracht. 

En dan ons bijgeloof. Onder bijgeloof versta ik niet het bij-
geloof van het ongeloof, dat thans weer zoo welig tiert, denk aan 
mascotte en wat dies meer zij, maar het fcygeloof in den eigen-
lijken zin, als de geloovige dingen, die met het geloof in verband 
staan, op hun beurt tot voorwerp van geloof maakt. 

De Hervormers hebben gebroken met de superstitie der Roomsch-
Katholieke Kerk. De gedachte, dat het brood van het misoffer 
bij de wijding door den priester verandert, dat het zelf heilig wordt, 
achten zij bijgeloof. Zoo is er heel veel in de Roomsche Kerk, de 
scherpe scheiding geloof/bijgeloof is kenmerkend voor het onder-
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scheid tusschen Roomsch en Protestant. In den Roomschen heiligen-
dienst herkent deze bijgeloof, in de beelden-vereering een ver-
groving daarvan. Zoo zijn meer voorbeelden te geven. 

Maar zit de Protestant zelf er ook niet vol van? Ik geloof, als 
wij gingen zoeken, wij zouden het telkens weer terugvinden. In 
het kleine en in het groote, in het kerkelijke en het maatschappe-
lijke. Ik kan daar nu niet bij stil staan; trouwens de voorbeelden, 
van wat ik met dat kleine bijgeloof bedoel, liggen voor de hand; 
ik kwam nog dezer dagen met een in aanraking: het was de stomme 
e in het Heer van de Statenvertaling. Ik respecteer den wensch 
dien te behouden, maar als men met hartstocht zegt: zonder dat 
is het niet ,,goed", zijn wij midden in het bijgeloof. Aan dit eene 
voorbeeld kunnen we talrijke toevoegen, doch het is wat goed-
koop als wij als ontwikkelden hier er mee gaan spotten, waar het 
vooral bij minder ontwikkelden zoo welig tiert, al onderschat ik 
het belang van deze dingen niet: zij hinderen anderen tot geloof 
te komen, zij zijn voor hen, die ze koesteren, gevaarlijk, omdat 
ook zij het geloof uit zijn centrale plaats dreigen te verdringen. 
Maar het is mij thans nog om iets anders te doen. Het is naar 
mijn meening een der oorzaken, misschien wel de oorzaak, waar-
door het geluid van het Christendom zoo zwak wordt gehoord in 
de woeling van deze dagen, dat wij in bijgeloof onze voorstellingen 
omtrent Chistelijke moraal, Christelijke politiek, Christelijke maat-
schappij tot absoluut geldende normen maken, voor haar erkenning 
a!s voor het geloof zelf vragen, ze in het geloof opnemen. 

Wij moeten vanuit hèt centrum naar de périphérie gaan van 
het geestesleven. W e schiften en scheiden daar, wijzen aan wat 
wij als Christelijk aanvaarden, wat als onchristelijk verwerpen. 
Wij bouwen stelsels voor gezin en maatschappij, in het staatkundige 
en in de opvoeding. Dat alles is goed, het kan niet anders. Doch 
er bestaat gevaar, dat die dingen, die wel geloovigen maakten, 
doch die zij maakten, die niet zijn directe openbaringen van G o d s 
wil, als voor goed bindend worden beschouwd. Dat zij als het 
ware deel worden van het geloof. Dat is bijgeloof. Van het geloof 
een stelsel maken — is bijgeloof, èn — het is ook typisch Roomsch. 

Ik kan het niet anders noemen, wanneer wij van ons heilig en 
levend geloof een dood object maken, dat wij wetenschappelijk 
hanteeren en waaruit wij deduceeren tot een systeem van regelen 
van Christelijke moraal of Christelijke politiek. Begrijpt mij goed. 
Wij hebben in den Bijbel de W e t , die wij hebben te gehoorzamen. 
O p den grond van die wet hebben wij altijd weer te zoeken naar 
de scheiding van wat behoort en wat verboden is. Doch zoodra 
wij van hetgeen wij gevonden hebben een stel regels maken door 
toepassing waarvan in ieder geval de scheidslijn getrokken kan 
worden, een Christelijke moraal meenen te hebben vastgesteld, zijn 
wij op den verkeerden weg. W a n t dan dreigt altijd weer het 
gevaar, dat die regelen tot deel van het geloofsleven zelf worden 
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gemaakt, dat gedecreteerd wordt: dit Christelijk, dit niet, hier 
Christenen, daar niet. Meent niet, dat ik de scheiding goed en 
kwaad tot iets relatiefs zou willen verslappen. Zij is absoluut, maar 
zij is alleen in concreto absoluut. Meent ook niet, dat ik zou ont-
kennen, dat wij als Christenen naar richtsnoeren zouden moeten 
zoeken voor het handelen. Integendeel, die zijn noodig en niet licht 
mogen wij ze ter zijde stellen, als de eeuwen van Christelijk leven 
ze hebben bevestigd. Het is een kostelijk erfgoed. Maar zoodra 
wij ze tot absoluut bindende normen verheffen, ordeningen noemt 
men dit thans wel, gaan we ze deel geven aan het ééne, dat 
absoluut is, G o d s woord, vervallen we in bijgeloof. Ik weet wel, 
dat zóó geformuleerd mijn stelling wellicht weinig tegenspraak zal 
ontmoeten, zóó sterk zegt men het niet, maar men handelt er wel 
naar. Voor vele Christenen is wat Christelijke moraal heet deel 
van het Christelijk geloof. En daartegen verzet ik mij. 

Tastbaarder nog ziet men het zelfde bij de Christelijke politiek. 
W e d e r , het is noodzakelijk voor den Christen om ook zijn stand-
punt ten aanzien van politieke vragen uit het geloof te bepalen 
— het in het politieke thuis te laten onderstelt een mogelijkheid 
van scheiding van het geestelijk leven die ongeloof is. En weder, 
ook hier kan naar algemeen bruikbare richtsnoeren worden ge-
zocht, naar geldende kan men zeggen, mits men daaronder maar 
niet algemeen, absoluut geldende verstaat. Het is mogelijk, dat de 
politieke situatie tot een partijvorming Christelijk tegenover niet-
Christelijk dwingt, ik ben overtuigd, dat die noodzakelijkheid voor 
Groen en voor Kuyper bestond, ik betwist zelfs niet, dat die er 
nog is, ik laat dat rusten voor het oogenblik. Stellig is er veel, 
dat er voor pleit. Maar toch — zij moet altijd weder in concreto 
worden onderzocht, kan elk oogenblik wegvallen. 

En ook hier vraagt de traditie erkenning van al haar relatieve 
waarde. Maar ik acht het uit den booze, indien wij in die politieke 
gedragslijnen, in die partij iets gaan zien, dat in welken vorm dan 
ook deel heeft aan het geloof zelf, indien wij op haar de heiligheid 
laten afstralen van de Kerk. En ook hier geldt weer: openlijk ge-
beurt dit niet, maar onbewust beheerscht het veler denken en 
handelen. W a s dit het niet, dat zooveel verbittering bracht in den 
strijd om de antithese: hier de schapen, daar de bokken? De ge-
meenschap der heiligen is dan niet de gemeenschap der Kerk, maar 
die van de politieke partij. Dat is bijgeloof. 

En juist zoo is het in de maatschappij. Er is niet een specifiek 
Christelijke leer, die voor de vragen der maatschappij voor eens 
en voor goed de verhoudingen keurt en bepaalt. Er is wel de nood-
zakelijkheid op de vragen, die het maatschappelijk leven stelt — 
en thans met brandender drang dan ooit stelt — uit het geloof een 
antwoord te geven. 

En zoo zou ik door kunnen gaan. 
Het is dit bijgeloof, dat ons zoo machteloos maakt. Wi j sleepen 
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dingen als Christelijk mee, die wij wellicht los zouden moeten 
laten. Wi j stellen ze niet in twijfel, omdat wij ze deel van het 
geloof zelf rekenen. En — wat nog erger is — wij missen daar-
door de kracht het geloofswoord zelf tegenover de vragen, die 
op ons afstormen, te geven. Wij zoeken niet verder naar de gaven, 
die ons wellicht toegeworpen liggen. En ergst: het geloof zelf 
schrompelt in onder den druk van het bijgeloof, moet zijn plaats 
in de kern geven aan de dingen, die uit de périphérie komen. 

Dàt geloof in God, den Vader , in Jezus Christus, Zijn Eenig-
geboren Zoon, Onzen Heer en in den Heiligen Geest weder in 
het midden te stellen, van daar uit te leven, dat hooren wij uit 
God's W o o r d van dezen tijd. Daarvan moeten wij getuigen, dat 
moeten wij dienen. Naar trouwen dienst moeten wij trachten in 
het besef, dat wij ten slotte toch onnutte dienstknechten zijn. En 
dàt er dan kracht van ons Christenen kan uitgaan, heeft de Be-
kenntniss-beweging in Duitschland bewezen. Laten wij hopen, dat 
onze nood niet zoo groot wordt, laten wij hopen, dat, als dit toch 
geschiedt, wij dan de kracht zullen hebben, die daar is getoond. 
Voor de Christelijke Kerk is, wat daar is gebeurd, van groot be-
lang. Wij zijn nu getuigen van een uitbreken van de kracht van 
het geloof, als tientallen van jaren, misschien eeuwen niet zagen. 

Het past niet daarbij menschen te prijzen, maar het is toch wel 
goed er aan te herinneren, dat de loop der dingen daarginds niet 
zóó geweest zou zijn als thans het geval was, indien niet de geeste-
lijke leiding in de handen van Karl Barth had gelegen. Ik zeg dit 
te liever, omdat kenners van zijn werk in mijn rede bespeurd zullen 
hebben hoezeer zijn profetisch woord ook mij heeft getroffen en 
op mijn denkbeelden invloed heeft gehad. En ten derde heb ik 
nog een reden zijn naam te noemen, omdat ik ook, wat ik tot slot 
wil zeggen, met een gedachte van hem wil verbinden. 

Ik heb als Christen gesproken tot mijn mede-Christenen. Ik heb 
nog iets te zeggen tot hen, die het W o o r d niet hebben gehoord, 
de boodschap niet vernomen en ik keer terug tot het begin van 
mijn toespraak, de signatuur van dezen tijd. 

Even nog vraag ik aandacht voor de wijze, waarop deze tijd 
staat tegenover het groote raadsel van alle tijden. Dat is drie-
ledig: het is de vraag van de zonde, van het lijden, van den dood 
— de gruwbare werkelijkheid van het menschelijk leven. 

Diep in den mensch zit het zondebesef, dat is ten slotte het 
bewustzijn van God te zijn afgevallen. Doch zoo formuleert alleen 
hij het, die God heeft wedergevonden. Doch ieder weet er iets 
van, als hij de meedoogenloos strenge stem van het geweten hoort. 
W a t maakt onze tijd er van? Of hij ontkent het: het handelen is 
immers causaal bepaald, goed en kwaad is conventioneel, de ge-
wetens-kwelling een hereditair of uit omgevings-invloeden te ver-
klaren besef van onlust. Of hij verdoezelt het: er is wel goed en 
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kwaad en de mensch doet niet altijd het goede, hij doet het zelf 
veelal niet, hij schiet te kort, maar als hij zich maar inspant, dan 
komt hij toch wel verder, de menschheid is immers in stijgende 
lijn. Ik critiseer niet, vraag alleen aan wie in de een of andere van 
deze richtingen denkt, of hij de ellende, de kwelling niet kent van 
het radicaal-slechte, of hij zich niet bewust is geweest, zij het mis-
schien een enkel oogenblik in den nacht, dat hij wèl verantwoorde-
lijk is voor zijn daden èn dat niet deze of gene daad, maar zijn 
geheele zijn zóó hopeloos te kort schiet, dat van te kort schieten 
geen sprake meer kan zijn. 

En dan het lijden. In ieder menschenleven is lijden. Lijden, dat 
ten slotte God-verlatenheid is, maar ook dit kan alleen hij weer 
zeggen, die voelt niet van God verlaten te zijn. Daar is het lichame-
lijk lijden, de pijn, de ziekte, daar is het lijden door het verlies 
van hen, die ons lief zijn, daar is het lijden, dat anderen u aan-
doen, opzettelijk of onbewust of wellicht tegen hun wil. En daar 
is het niet-begrijpen van het lijden. W a n t wij zouden het nog wel 
aanvaarden, als wij wisten dat het tot hoogere waarde van nut was. 
Maa r wij zien dat niet. Waarom? Waar toe? Het knagen van de 
twijfel aan alles, de donkere dreiging van de wanhoop doemt op. 

Een vorige tijd en ook de onze tot op de nieuwere stroomingen 
trachtte vooral naar verzachting van het lijden, naar leniging van 
den nood. Wij kunnen er niet dankbaar genoeg voor zijn. Doch 
er is ook een andere typeerende houding: het lijden wordt ver-
doezeld, weggepraat, weggelachen, misschien ook dapper, maar 
vruchteloos ontkend. Men zoekt de verstrooiing, moet „afgeleid" 
worden. Men leeft in een roes, werpt zich op een spel, misschien 
wel op zijn arbeid, laat die zóó het leven vullen, dat voor twijfel 
of wanhoop geen tijd rest. W a t niet verhindert, dat zij blijven 
loeren, zij het in een verscholen hoekje, op den achtergrond. In 
hoevele, schijnbaar uitbundige, levens liggen zij op den bodem. 

Ten slotte de dood. De dood is even gevreesd als onbegrepen. 
Wi j hebben allen vrees voor den dood, wij springen allen op zij 
als een auto op ons aanstuift, ook de man, die met zelfmoord-
plannen rondloopt. Er zijn te allen tijde menschen geweest, die 
onverschrokken den dood tegemoet gingen, ook ongeloovigen. Doch 
dit bewijst niet, dat zij den angst voor den dood niet kenden, alleen, 
dat in hen een ander motief: trouw aan hun beginsel, aan het 
vaderland, aan een ander, misschien alleen aan zich zelf sterker 
was . . . Maar het geheim van het sterven bleef gevreesd en — on-
begrepen. W a t maakt de mensch van onzen tijd ervan? Hij ontkent 
het geheim, ziet in den dood niets dan een ophouden van het leven. 
Hij ontloopt de vrees door over den dood niet te spreken, ook 
niet tot hem, voor wien hij nabij mag worden geacht. Hij weet 
wel, dat de dood ook hem wacht, maar bant die voorstelling uit 
zijn gedachten, hij troost zich wellicht met een slap onsterfelijk-
heidsgeloof, waarin de dood een zachte overgang is tot natuurlijk 
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gelukkiger sfeer. Het is wèl merkwaardig, dat dit meestal de rest 
is van geloofsvoorstellingen, die hij behoudt, die het geloof ver-
laat. In dit alles is de dood geen realiteit. Hij is dat ook niet als 
hij in romantiek wordt verheerlijkt of als ,,goede dood" humaan 
wordt geprezen. Denk aan Boutens' gedicht. Hoe prachtig het mag 
zijn, dieper toch grijpt de doods-aanvaarding van Jacqueline van 
der W a a l s met haar einde: Ik had het leven nooit zoo lief gehad. 
Er wordt met den dood gesold, onze zoo dikwijls afschuwelijke 
begrafenissen met haar menschen-verheerlijking van den eenen 
spreker na den andere zijn een der meest karakteristieke uitingen 
van den tijdgeest. En toch — heeft niet ieder oogenblikken, waarin 
de dood hem aangrijnst? als hij zich — weder misschien slechts 
even — realiseert, dat ook hij dit alles moet verlaten, voor goed? 

Zijn ten slotte zonde, lijden en dood niet de essentieele dingen 
van het leven? Niet de vragen, die handelen en denken beide zijn 
gesteld? 

Ik zeg niet, dat wie daarop bevestigend antwoordt reeds een 
stap doet naar het Christendom. Hier waarschuwt Barth: eerst de 
zondenvergeving zelf doet de zonde begrijpen. Eerst hij, die het 
woord gehoord heeft: Uwe zonden zijn U vergeven, weet hoe diep 
de zonde ging door zijn heele zijn. Eerst wien de genade is ge-
worden, weet den afval. Maar ik herinner aan deze vragen, omdat, 
wie zich daarop bezint, wellicht open staat voor het antwoord 
dat God's W o o r d geeft. Van zonden vergeving, uit lijden ver-
lossing, na dood opstanding. 

Ik ben de weg, de waarheid en het lever, zegt Jezus. De wèg 
tot den Vader, dien de rnensch hopeloos is kwijt geraakt. Niemand 
komt tot den Vader dan door Mij, volgt er. Hij is de weg, omdat 
Hij en Hij alleen kan zeggen: U w zonden zijn U vergeven. Hij 
is de Waarheid : het eenige antwoord op de vraag der theodicee: 
waarom, tegelijk de verlossing uit het lijden. Hij is het leven, om-
dat hij is de opgestane Heer. De laatste, die overwonnen wordt, 
is de dood. 

Indien wij dit woord aannemen, zijn wij zalig. Er is misschien 
geen bijbelsch woord, dat zoo misbruikt is als dit. Laten wij pogen 
het in zijn eigenlijken zin te verstaan. Doen wij dat, dan staan wij 
volkomen gerust tegenover al wat de tijd kan brengen. Dan is in 
ons blijdschap ook in den nood en dan gaan wij de vragen, die 
deze ons stelt, de lasten, die h ĵ ons oplegt, kalm en vsst tegemoet. 

God's W o o r d in dezen tijd is geen ander dan dat in alle tijden: 
Vreest niet, gelooft alleenlijk. 



46. W A T K A N D E M E N S C H V A N G O D K E N N E N ? 

W i e de vraag gesteld krijgt naar de mogelijkheid van kennis, 
denkt allicht aan dien vorm van kennis, dien we wetenschap 
noemen. Zeker doet hij dat, indien de vraag wordt gesteld in een 
wetenschappelijk milieu. Nu is dit wetenschappelijk kennen wel 
een zeer bijzondere en belangrijke vorm van het kennen, maar 
daarmee geenszins synoniem. Veelal is men zich dat niet bewust; 
ook de man van wetenschap geeft zich daarvan niet altijd reken-
schap. 

W i e zich in eenige vraag van wetenschap verdiept, is daarop 
geheel geconcentreerd. Reeds de term „zich verdiepen", dien ik 
gebruikte, wijst daarop. Of hij zijn laboratorium rondloopt en zijn 
proeven controleert, dan wel in zijn studeerkamer over zijn boeken 
gebogen zit, of hij op een wandeling altijd weer wordt afgemat 
door het ééne ding, dat hij maar niet helder kan zien, dan wel 
in een slapeloozen nacht met zijn gedachten altijd om hetzelfde punt 
cirkelt: het ééne probleem heeft zijn aandacht volkomen opgezogen, 
er bestaat geen ander voor hem. 

Onze wetenschap is de wetenschap der specialiteiten. Dit is 
onvermijdelijk. Het weten heeft zoo grooten omvang aangenomen, 
het heeft zich tegelijkertijd zóó gecompliceerd in al fijner vertak-
kingen, dat ook de meest begaafde slechts een klein stuk waarlijk 
kan beheerschen. Maar het is een gevaar tevens. De volledige 
concentratie op een enkel punt doet vergeten, dat het antwoord 
op de vraag, waarmee de onderzoeker bezig is, niet te geven is 
zonder antwoord op een geheel andere reeks vragen tegelijk. 

ledere wetenschappelijke uitspraak onderstelt den geheelen stand 
der wetenschap van het oogenblik. De wetenschap is één geheel. 
Een antwoord, dat niet zou passen in dit geheel, wordt niet ge-
duld. Bewust of onbewust blijft de onderzoeker voor zijn vraag 
binnen het kader dat het geheel hem stelt. Verbreekt hij dat, dan 
komt hij voor de moeilijkheid te staan of niet elders een leemte 
schuilt, een onjuistheid, of zijn resultaat niet andere dingen twijfel-
achtig maakt. Er mag immers geen tegenspraak zijn. De man van 
wetenschap laat zich daardoor leiden: Zijn vraag is immers een 
vraag die met de andere samenhangt. Er is éénheid in het weten. 

En het is nog meer dat ondersteld wordt in het antwoord: het 
zijn de fundamenteele begrippen der wetenschap zelf. De natuur-
onderzoeker stelt de wetmatigheid van zekere verschijnselen vast, 
doch wat is die wetmatigheid? De geschiedkundige gaat de his-

*) Lezing gehouden in 1937 te Utrecht en Amsterdam in een zgn. Universi-
teitsweek, georganiseerd door de Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging. 
Verschenen in „Vier Tijdvragen" (Uitgave G. F. Callenbach N.V., Nijkcrk). 
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torische beteekenis na van een figuur of een geestesstrooming, doch 
wat beteekent die historische ,,beteekenis", wat is historisch be-
langrijk, wat niet, wat is geschiedenis zelf? 

W i e eenmaal opgeschrikt uit zijn detailonderzoek zich vragen 
als deze gaat stellen, wil àl verder. Hij is met methodische of wijs-
geerige beschouwingen over den aard zijner wetenschap niet te-
vreden, hij wil weten wat wetenschap is. Men spreekt hem van 
den zin van zijn vak. Hij vraagt zich af wat dit alles hem zegt. 
De vraag naar de wetenschap wordt dan allicht een vraag naar den 
wetenden mensch zelf. Waarnemen en denken, zij zijn, zoo wordt 
geleerd, de grondslagen van zijn weten, doch wat in deze waar -
neming is van den menschelijken geest, wat hem van buiten op-
gelegd? Is het waar, dat de wetenschap niet anders is dan een 
net dat het denken over de wetenschap spant, waardoor de mensch 
zich daarvan een eigen „denkbeeld" kan maken, of zijn het de 
verschijnselen zelf, die zich in dat denken weerspiegelen? De woor-
den idealisme en materialisme worden gefluisterd. Of moeten beide 
naast elkaar, tegen elkaar desnoods, als fundamenten van ons 
weten worden beschouwd en hoe is dan hun verhouding? W i e 
wijsgeerig aangelegd is, maakt zoo de wetenschap zelf tot het 
probleem zijner onderzoekingen. 

Doch ook hij komt weer aan de grens. Elke wetenschap betreft 
een beperkt, begrensd gebied, doch dat gebied is alleen te be-
grenzen van buiten af. Iedere wetenschap onderstelt méér dan zij 
zelve geeft. Het gebied is alleen te kennen als er een zekerheid 
is van weten, die de vakkennis zelf niet verschaft. En dat geldt 
óók van de kennistheorie, de wetenschap van het weten. Is er weten 
mogelijk, wordt de al meer pijnigende vraag, die de onderzoekers 
in onrust houdt. De meesten gaan aan die vraag voorbij. Hun 
vak-weten bevredigt hen volkomen. Van degenen die dat niet doen, 
zijn er die met de kennis-theorie handelen als de anderen met hun 
vak. Maar er zijn er ook die verder willen, dieper, hooger — men 
kan al deze comparatieven gebruiken — iets anders begeeren dan 
dat beperkt weten. Er zijn er slechts enkelen die zich dat bewust 
zijn, diep ondergronds leeft haast bij allen dezelfde drang. De 
onderzoeker wijst dien terug, maar onverwachts komt hij weer op 
en houdt hem even, maar heel sterk, vast. Dan wil de mensch in 
dit al maar verder gaan een eind zien. Hij vraagt naar het beginsel 
van alle weten, naar de mogelijkheid van weten. Hij staat voor het 
raadsel van zijn eigen leven. Hij ziet het schoone gebouw der 
wetenschap en hij is er trotsch op, dat daar ergens in een ver-
borgen hoekje een steen ligt, dien hij er mee heeft neergelegd, maar 
hij gaat twijfelen of de fundamenten wel deugen. Schragen zij dat 
gebouw werkelijk? Hij moet het wel aannemen, de structuur van 
zijn kennen dringt hem er toe, maar toch, is er wel zekerheid? Moet 
hij niet blijven twijfelen? W a a r is het begin van alle weten dat 
tegelijk het eind is? W e kunnen hetzelfde ook zoo zeggen: Is dit 
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weten iets anders dan een schoon spel, dat hen. die er mee bezig 
zijn, volkomen vervult, maar dat toch niet meer is dan spel? Een 
spel, waarvan de speler zich afvraagt in een oogenblik van ver-
moeidheid, of het de inspanning wel waard is. Iedere wetenschappe-
lijke oplossing wordt op haar beurt voor een volgend onderzoek 
tot twijfel, de waarheid blijkt relatief en telkens weer relatiever. 
Is er dan niets absoluuts, niets dat onwrikbaar is en meer dan men-
schelijk, niet glijdend en wisselend met den mensch? Kan men 
dan niets kennen van een allerlaatst, een allerhoogst zijn, van. . . 
God? 

Wannee r de man van wetenschap, over wien ik sprak, een 
jurist is, dan zal ook hij zich de vragen stellen die ik noemde, 
maar er is toch iets anders dat hem meer aangrijpt. Ook hij begint 
met het concrete probleem en ook hij kan van dat concrete pro-
bleem opklimmen tot steeds algemeener, principieeler vragen. Iets 
is recht omdat de wet het uitdrukkelijk zegt, leert hij. Dat schijnt 
geen verdere toelichting te behoeven. Doch waarom bindt de wet, 
dat door samenwerking van Regeering en Staten-Generaal tot 
stand gekomen voorschrift? Omdat de grondwet het aldus ver-
ordent. Doch die grondwet — waarom is zij zelve bindend? W a a r -
op steunt haar bevel? Omdat zij tot stand is gekomen op de wijze 
die door de vorige grondwet was voorgeschreven. En die dan? 
Zoo kan men doorgaan tot men onvermijdelijk aan komt bij een 
niet nader positief te bepalen gegeven. Al die historische in het 
werkelijke leven te plaatsen handelingen zijn ten slotte normatief 
omdat in deze gegevens de drang naar gerechtigheid van den 
mensch zich verwerkelijkt. Aan het begin van het positieve recht 
moét iets anders dan het positieve recht staan; bindend, dat is de 
menschen in hun doen en laten verplichtend, kan het alleen zijn, 
indien het in den mensch zelf een verankering vindt, in zijn besef 
van behooren. Het recht, dat niet willekeur wil zijn, moet zich 
verantwoorden — er moet, wil er van recht sprake zijn, een toets-
steen bestaan waaraan het wordt gekeurd. Als de wetenschap 
zoekt ook het recht zijn grondslag in iets anders, in de gerechtig-
heid. Ook hier voert de wetenschap tot de grens; wetenschappe-
lijk is aan te toonen. dat het recht niet kan worden gedacht zonder 
de gerechtigheid te onderstellen, maar wàt is de gerechtigheid, 
heeft zij ook daarop een antwoord? 

Doch niet alleen in den grondslag van alle recht stuit de jurist 
op de gerechtigheid, hij doet dat ook, als hij zich aan zijn taak 
van eiken dag wijdt, in een gegeven geval vast te stellen, wat 
rechtens is. Hij zal daarbij de wet tot richtsnoer hebben, doch 
die wet alleen geeft hem geen afdoend bescheid; hij zal haar 
moeten uitleggen, na bepaling van den zin der woorden, wellicht 
een historisch onderzoek in moeten stellen naar haar wording en 
haar plaats in den continuen stroom van de traditie, naar de ketting 
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van historisch erkende normen, waarvan zij niet dan de laatste 
schakel is. Hij zal het wetsvoorschrift, dat hem een of andere op-
lossing aan de hand doet, in verband brengen met andere, zijn 
uitspraak moet in het geheel, het systeem van het recht, haar plaats 
vinden. Er mag geen tegenspraak ontstaan, hier evenmin als in 
de wetenschap. Logische eischen doen zich gelden. Hij zal zich 
voorts afvragen wat de beteekenis is van het wetsvoorschrift in 
de huidige maatschappij, hoe het daarin gelegen streven wordt ver-
werkelijkt. Hij zal naast de wet — vóór hij zijn beslissing neemt 
— aan dat maatschappelijk gebeuren zelf, dat hij met zijn uit-
spraak mederegelt, aan jurisprudentie en wetenschap aandacht 
wijden. Na overweging van al deze wel weinig meetbare factoren 
geeft de jurist tenslotte zijn beslissing. W a t is daarbij zijn maat-
staf? Tot zekere hoogte kan hij die vinden in wetenschappelijke 
overwegingen omtrent het gewicht dat juist voor het geval dat 
hem bezig houdt, aan een der gegevens zal moeten worden gehecht. 
Het is, gelukkig voor de rechtswetenschap, mogelijk, daarvoor een 
methode aan te geven, — een richtsnoer, waardoor hij nu eens de 
letter der wet, dan weer maatschappelijke factoren of het verband 
met andere regels of de traditie laat voorgaan. Doch een definitief 
antwoord geeft zulk een onderzoek nooit, verder dan ,,tot zekere 
hoogte" komt de methode-leer niet en kan zij uit haar aard niet 
komen. Tenslotte heeft de jurist, die de uitspraak aandurft: dit 
is in dit gegeven geval recht, geen ander houvast dan zijn geweten, 
dan de innerlijke scheiding, die hij maakt tusschen recht en on-
recht. Hij doet den sprong, intuïtief; voor zich zelf, zedelijk mag 
hij overtuigd zijn van de juistheid van zijn beslissing, wetenschap-
pelijk verantwoord is zij nooit geheel. 

Maar als zoo recht steunt op gerechtigheid, op een behooren 
dat den mensch is opgelegd, als aan den anderen kant tenslotte 
iedere concrete uitspraak weer bij het geweten terecht komt, het 
geweten dat dan in den mensch zelf voor het concrete geval ge-
rechtigheid en onrecht zou weten te scheiden, hoe is dan de ge-
rechtigheid in haar algemeenheid te kennen en hoe is de twijfel 
op te heffen, of het geweten niet dwaalt? De rechtswetenschap 
komt, of zij zich keert naar het fundament of zich wendt tot het 
laatste wat haar raakt, de concrete uitspraak over recht, bij de 
scheiding tusschen goed en kwaad uit. Zij onderstelt die en doet 
een beroep op haar. Maar is de scheiding te maken, en hoe is zij 
te maken? Is zij wellicht niet anders dan een illusie, die de mensch 
zich voortoovert, maar die vervliegt als zij wetenschappelijk wordt 
bezien? 

Is die scheiding zelf niet weder volledig bepaald door omgeving 
en geschiedenis? W i e dat zou antwoorden heft haar door zijn ver-
klaring van haar bestaan op. W a n t die verklaring mag duidelijk 
maken, dat wij ons gebonden gevoelen, doch als zij den zoeker 
werkelijk overtuigt, dat dit gevoel uit omgeving en geschiedenis 
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kan worden verklaard, maakt zij tegelijk die gebondenheid los. W i e 
zijn gebondenheid volledig zou kunnen verklaren, is niet meer ge-
bonden. En de jurist, die niet aan het recht zelf wil wanhopen, 
gevoelt dat het drogredenen zijn, die hem los willen maken. On-
danks elke verklaring is hij toch gebonden in zijn geweten, is er 
een scheiding van goed en kwaad. Maar als dat zoo is — waarom 
is dat zoo? 

Ook hier rijst aan den einder van alle vragen van wetenschap 
en wijsbegeerte een nieuwe vraag, die wetenschap en wijsbegeerte 
niet kunnen beantwoorden. Vanwaar de kennis van goed en kwaad? 
Die moet er zijn. Er mag in toepassing en uitwerking nog zooveel 
zijn van historisch en maatschappelijk bepaalde factoren, tenslotte 
moet zij wortelen in iets dat dieper dan al deze gegevens ligt. 
Kan de mensch die wortels kennen? W i e een behooren erkent, 
moet op een punt komen, waar hem dat behooren wordt gewezen. 
En anders dan bij de wetenschap kan iets onpersoonlijks, een idee 
hem niet helpen. Als een bevel tot handelen binden zal, moet het 
zijn, omdat het afkomstig is van één, die meer is dan de gebondene. 

Zoodra dit bevel tot een idee zou zijn herleid, een menschelijke 
voorstelling, mist het de absoluutheid die aan het einde wordt 
gezocht; in de idee blijft altijd, ook als wij haar objectief buiten 
ons zelven denken, iets wat de mensch zelf maakt. En mag hij 
dit doen? De twijfel blijft. Een idee van het goede kan leidsvrouw 
zijn, niet de met gezag bekleede die onvoorwaardelijk absoluut 
volgen vraagt. En om dat absolute vechten we tenslotte in het recht. 

Is er dan een Absolute tot wien we de scheiding goed en kwaad 
mogen herleiden? Is er. . . een God die beveelt? 

In den aanvang zeiden wij, dat er nog ander kennen is dan dat 
der wetenschap. Het kennen van goed en kwaad, de scheiding 
van wat behoort en niet behoort is van anderen aard dan die van 
juist en onjuist, waarnaar de wetenschap streeft. 

Er is echter nog een ander kennen dat, dichter bij de weten-
schap dan de onderscheiding van de ethiek, toch er fundamenteel 
van verschilt. Het is het persoonlijke kennen van den eenen mensch 
door een ander. Wij kennen onze ouders, onze kinderen, onze 
vrienden. W a t is dat kennen? 

Zeker, ook hier komt de wetenschap te hulp. In de laatste 
decennia is de wetenschappelijke kennis van den mensch, de 
psychologie, sterk gegroeid en niemand zal de waarde daarvan 
voor de kennis, ook van den mensch met wien hij direct in aan-
raking is, mogen onderschatten. Maar toch, het is slechts een hulp-
middel, het raakt het eigenlijke in de kennis, die ik thans op het 
oog heb, niet. Wetenschappelijke kennis is altijd schematisch, zij 
ziet in de concrete verhouding slechts een specimen van wat alge-
meen is, zij wijst de regelmatigheden aan ook in het menschelijk 
geestesleven, zoekt naar causaal verband tusschen de verschijnselen 



246 P. SCHCLTEN 

die zich daarin vertoonen met andere, physisch en psychisch. 
Men kan ook zijn naaste met het licht bezien dat zij geeft; 

doch als iemand zegt, dat hij zijn vrouw, of een vader of moeder, 
dat zij hun kind kennen, meenen zij toch iets anders dan dit. Zij 
denken dan aan het meest persoonlijke in dien anderen mensch. 
zijn gelaatsuitdrukking, zijn stem, zijn gebaren, het voor hem 
karakteristieke in zijn gedrag. Dit is het kennen in liefde. Dat 
kennen in liefde kan ook personen betreffen die ver weg zijn in 
tijd of plaats, het kan betrekking hebben op menschen uit het 
verleden. Niemand, die zich tot een biografie zet, zal slagen als 
hij den man, wiens leven hij gaat beschrijven, niet liefde toedraagt. 
Dit kennen kan verder reiken dan een persoon, het kan een groep 
betreffen, een gezin, een volk. 

Dat persoonlijke kennen is juist, omdat het persoonlijke is ont-
trokken aan het wetenschappelijke schema, dat van het persoon-
lijke abstraheert, het laat zich niet in het kader daarvan wringen. 
Zulk kennen is er alleen, indien de ander niet object van onder-
zoek is; maar zelf persoon, die den kenner tegemoet treedt. Het 
is een verhouding, die in tegenstelling van die van den man van 
wetenschap tot zijn object als een ik - gij verhouding tegenover 
een ik - het verhouding kan worden omschreven. In dit kennen is 
het niet meer de eenzame mensch, die tot zich neemt wat de ver-
schijnselen hem brengen, maar de mensch gericht tot den ander, 
in gemeenschap met den ander, die den ander kent gelijk deze 
hem; het een is niet mogelijk zonder het ander. De mensch, die 
zoo kent. verheugt zich in den ander en gevoelt zich tegelijk door 
dien ander begrepen. Doch ook dit kennen, — men kan het als 
men wil het irrationeele tegenover het rationeele noemen — stuit 
spoedig op zijn grenzen. Een geheel opgaan, een geheel begrijpen 
is uitgesloten. Er zijn altijd stukken van den eenen mensch, die 
de ander niet kent. Er is de schaamte, die verborgen houdt, de 
angst, geheel gekend te worden, die ook het kennen uitsluit. Er 
is ontwijken en versagen — de mensch hunkert ook in de dank-
baarheid voor wat hem geschonken werd naar meer. Hij wil geheel 
kennen en gekend zijn, doch hij weet dat geen ander dien wensch 
kàn vervullen en dat hij met al zijn drang in deze richting dat toch 
eigenlijk ook niet wil. Hij kàn zich niet geheel geven. 

Dan komt óf de tevredenheid met wat toch niet bevredigt, de 
zelfgenoegzaamheid van een kennis die opgeblazen maakt, waar-
bij veelal verloren gaat wat bereikt werd, of de honger naar meer, 
de roep om verlossing uit de eenzaamheid, die altijd voor een stuk 
blijft in onze verhouding tot de menschen. Dan gaat ook hier de 
mensch meer vragen. Is er dan niet één, die kent en liefheeft en 
daarin ook gekend wordt? Dan wil de mensch het gij in de ik - gij 
verhouding met hoofdletters schrijven, zoekt hij naar één, die hem 
meer is dan allen. W e e r staat hij voor de vraag naar dien eenen, 
dien hij niet anders dan God kan noemen. 
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W a n n e e r wij dit alles overdenken, dan zien wij dat onze dorst 
naar kennis tenslotte niet wordt gelescht, dat wij in het zoeken 
verder gaand, voor een muur komen, wetend dat daarachter het 
land ligt waarheen ons verlangen ons trekt, maar een muur, die 
niet is op te ruimen en niet over te klimmen. W e willen het absolute 
in de relativiteit. Zoodra men als zoovelen thans zegt: alle weten 
is relatief, maakt men een uitzondering voor deze uitspraak zelf, 
erkent men dat er waarheid is. Met die uitspraak van het relati-
visme is het relativisme opgeheven. Er is waarheid en de geest 
van een mensch is zoo aangelegd, dat hij die begeert te kennen. 
Hij wil het absolute. Het ellendige woord, dat het zoeken naar 
de waarheid meer is dan het vinden, is of gebrek aan ernst óf zelf-
bedrog. Het zoeken zelf zou dan spel worden. De zoeker, die 
verder wil, wordt steeds meer overtuigd dàt gevonden kan worden, 
maar een weg ontdekt hij niet. Wi j willen het absolute, de vol-
strekte waarheid — of liever nog, wij zoeken den Absolute, aan 
wien wij ons overgeven, die goed en kwaad scheidt, maar we 
weten niet hoe hem te bereiken. 

E r is een diep woord in een bijbelboek, dat zelfs bijbellezers 
weinig inzien en voor de buitenstaanders volkomen onbekend is 
geworden, in Prediker: God heeft de eeuwigheidsbehoefte in het 
hart der menschen gelegd, maar van Gods daden van het begin 
tot het einde verstaat de mensch niets. (111:11—12). Eeuwig-
heidsbehoefte dat is niet de behoefte naar onsterfelijkheid, het al 
maar voortduren van dit leven, zooals veelal wordt gedacht, maar 
het is de behoefte aan de absolute waarheid. Het is de vraag, 
altijd weer een andere en toch altijd weer dezelfde, die de mensch 
ten allen tijde zich stelt. Een vraag, die waarlijk doordacht, een 
hartekreet wordt. 

Maar er is geen antwoord. Van Gods daden verstaat de mensch 
niets. De wetenschap van den mensch wijst hem een richting, aan 
een eindpunt brengt zij hem niet. En zoolang hij dat niet gevonden 
heeft, blijft de twijfel of het wel de goede richting was, die zij 
aangaf. Er is geen waarlijk kennen. Dat kàn zoó vermoeid maken, 
dat wanhoop nabij schijnt. Maar de mensch wendt zich af, hij 
laat het tobben, speelt zijn spel en tracht zich diets te maken, dat 
het hem bevredigt. Och ja, het houdt hem bezig en het geeft zijn 
oogenblikken van genot. Maar het tobben blijft. De Prediker wist 
het al: het is al ijdelheid en hij gaf al den raad: er is niets beter 
dan eten en drinken (II : 24 ), onbereikbaar is het wezen der din-
gen ( V I I : 24) . 

Er is in den mensch het zoeken van den ander. Hij wil dien 
ander geheel, maar ieder mensch stelt bij oogenblikken teleur en 
degeen, die hij meende te kennen, heeft toch weer zijn verborgen-
heid. En Die ander, dien hij volledig zou kennen, blijft volkomen 
verborgen. Hij moet er zijn, maar ik bespeur hem niet. En de 
scheiding tusschen goed en kwaad. Wi j moéten weten, hoe te 
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scheiden, en wij weten het niet, niet altijd, niet met volledige 
zekerheid. En als we het weten, dan handelen we niet overeen-
komstig dat weten. Wij doen het goede, dat wij willen niet en het 
kwaad, dat wij niet willen, doen wij wèl. Ons geweten, waarop 
wij beroep doen om te weten, klaagt ons aan. En wij weten, dat 
wij zelf door ons handelen het kennen verhinderen van goed en 
kwaad, waarnaar wij toch zoo verlangen. Al de gebrekkigheid van 
ons kennen zou wellicht nog als het voorloopige te dragen zijn als 
daar niet was onze schuld. Wij spreken thans alleen over het 
kennen, doch dit kennen is niet maar iets dat we verwerven, het is 
deel van ons zijn. En wij zelf staan met geheel ons zijn aan dat 
kennen van het absolute in den weg. Onze hoogmoed in ons kennen 
verhindert ons verder te grijpen naar wat wij begeeren. 

Maar waarom, waarom is dat zoo? W e twijfelen aan den zin 
van het weten, aan den zin van het leven zelf. W e begrijpen de 
bitterheid van den Prediker en de nog bitterder en dieper woorden 
van het boek Job. Maar er is geen antwoord. 

Tenzi j . . . Voor ik verder ga een enkele persoonlijke opmerking. 
Al wat ik tot nu toe betoogde acht ik met beroep op ervaring en 
denken bewijsbaar, voor zoover de menschen dan iets werkelijk 
bewijzen kunnen. Van wat ik nu ga zeggen geldt dat niet. Het is 
niet dan een getuigenis. Zij is kwetsbaar, niet gepantserd met de 
intellectueele afweermiddelen, die wij rondom onze overtuigingen 
opstellen. 

Ik kan haar alleen met schroom uitspreken, schroom omdat die 
kwetsbaarheid mij pijnlijk is. schroom ook omdat ik weet dat déze 
overtuiging nooit kan worden overgedragen, alle woorden leeg 
blijven voor ieder, in wien niet een weerklank is en dat wie ze 
afwijst, zeker niet gebaat is. Maar het moet toch gezegd worden. 

Er is een antwoord, of liever, dit is in den eigenlijken zin geen 
antwoord. W a n t ieder antwoord moet passen op een vraag, wil 
er van een gesprek sprake zijn. En de vragen van den mensch 
worden niet beantwoord, zij blijven. Maar er is het Woord , dat 
tot ons komen kan en den nood van den vrager opheft. Dat W o o r d 
is Christus. Er is de Openbaring Gods. 

Van den mensch uit komen we nooit verder dan de vraag, de 
eeuwigheidsbehoefte, het verlangen naar God. Doch God blijft 
verborgen. Hij is er, maar wij zien hem niet. Wi j weten hem niet, 
wij kunnen hem niet kennen. Iedere aanknooping aan menschelijk 
kennen, ieder opbouwen geleidelijk aan uit menschelijke weten-
schap, menschelijke scheiding van goed en kwaad, menschelijk 
kennen in liefde is aanmatiging. Hoe kan de mensch God bewijzen? 
Zoodra men de mogelijkheid stelt, onderstelt men dat de mensch 
met zijn maatstaf die bewijzen van het bestaan van God afmeet 
en kent, ze aan zich onderwerpt, maar daarmee poogt hij God zelf 
eerst te onderwerpen. Hoe zou de kleine mensch God begrijpen? 
Zoodra God begrepen was, was hij niet meer God. 
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Gods Openbaring is niet een antwoord op menschelijke vragen, 
het is ook niet een aanvulling van menschelijke kennis, doch het 
is een omkeer van den mensch, die hij niet zelf voltrekt. Er ge-
schiedt hem iets. Hij is er met zijn geheele wezen in, en toch is 
hij het niet die het doet. Wedergeboorte is evenmin als geboorte 
een daad van den mensch. De Christen gelooft dat God zich tot 
hem wendt, zich zelf aan hem geeft. 

God heeft gesproken. De mensch luistert en als hij waarlijk 
luistert, komt het niet in hem op, dat daar die dreigende onbeant-
woorde vragen liggen, die hem zoo benauwen. 

God heeft zich geopenbaard, dat wil zeggen: Hij heeft gesproken, 
zich laten zien, zich doen kennen. En dit is niet iets abstracts, 
niet de openbaring in natuur of geschiedenis of menschelijke rede. 
Zoodra wij daarvan spreken, zijn wij het weer die met onze er-
varingen van natuurkennis of van natuurondervinden als schoon-
heid, uit ons weten van het verleden of onze analyse van het 
menschelijk geestesleven een Godswoord maken. Dan is het weer 
menschelijk kennen en alle twijfel aan de waarachtigheid van die 
kennis daagt weer op. Ik zeg niet, dat wij niet van Gods open-
baring in geschiedenis of natuur mogen spreken, doch wij kunnen 
dit alleen doen vanuit een kennen van God, dat van een geheel 
anderen aard is dan dat der wetenschap, vanuit ons Christelijk 
geloof. W a t wij daarna zeggen zijn altijd woorden van het tweede 
plan. 

Het begin is Gods spreken concreet in het menschelijk leven, 
in de geschiedenis. Het is zijn spreken, waardoor Hij tot ons ge-
komen is in Jezus Christus, in zijn leven, zijn woorden, zijn dood, 
zijn opstanding. Gelijk het in den aanhef van den brief aan de 
Hebreërs staat: God eertijds en op velerlei wijze tot ons gesproken 
hebbende door de Profeten, heeft in de laatste dagen tot ons ge-
sproken door den Zoon. 

God, die verborgen is en blijft voor menschelijke kennis, laat 
zich kennen. Hij wendt zich tot ons. 

De Openbaring vraagt geloof. 
Geloof dat is allereerst vertrouwen. Het woord waarmee het 

in het Nieuwe Testament wordt aangeduid, pistis, beteekent juist 
dit. Woorden die wij in dit verband gebruiken, moeten we wel 
aan de taal van het dagelijksch verkeer ontleenen. doch zij krijgen 
als de verhoudingen zelf, die zij aanduiden, een anderen zin. Geloof 
in bijbelschen zin staat veel dichter bij: ,,ik geloof je" dan bij: 
,,ik geloof dat je gelijk hebt". Het is een geesteshouding, die, 
omdat zij geheel eigen is, niet met andere woorden kan worden 
bepaald. Wij kunnen er alleen in vaag benaderende termen over 
spreken. Geloof is niet een stemming, ook niet een houding, die 
wij naar willekeur kunnen aannemen. Het is nooit een vraag, maar 
een antwoord, een overgave. Er is éérst de Openbaring en dan 
het geloof. Wi j kunnen het ook luisteren noemen, als we dan maar 
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in het luisteren een zich geven zien, dat alle kritiek en voorbehoud 
uitsluit. 

W i j komen zoo vanzelf tot de tweede beteekenis van geloof. 
Het is gehoorzamen. W i e gelooft, geeft zijn leven uit handen. God 
heeft zich geopenbaard. Dit te hooren is nooit een hooren waar 
de mensch zelf buiten blijft, waarbij hij zelf heer en meester blijft, 
al kennend en proevend aanneemt en verwerpt en naar verworven 
kennis zijn gedrag bepaalt. Het gelooven is volgen, niet meer voor 
zich zelf leven, maar zich onderwerpen. En het geloof is in de 
derde plaats inzicht. Het is dwaasheid te meenen, dat ons verstand 
met ons geloof niets te maken heeft, al is het nog grooter dwaas-
heid, in het geloof iets puur-verstandelijks te zien. Doch het ge-
loof geeft kennis, al is het een andere kennis dan die der weten-
schap. Wij krijgen in geloof een inzicht, dat wij niet zelf tot stand 
brachten — al is het waar. dat wij met dat inzicht weder aan 
den arbeid gaan in het verstandelijke. Het is de gave, waardoor 
wij een zekerheid krijgen, die alle andere zekerheid te boven gaat, 
maar die zekerheid blijft slechts zoolang als zij als gave in geloof 
wordt beleefd. Zoodra wij er iets anders van willen maken, iets 
wat wij zelf hanteeren, verschrompelt zij in onze handen. Elk 
wetenschappelijk kennen is beheerschen. Zeggen wij niet van 
iemand, die in eenigen tak van weten goed thuis is, dat hij de 
stof volkomen beheerscht? Dat hij die zich eigen maakt? Wi j 
vormen onze schema's om het onbegrijpelijke naar onze behoeften 
te ordenen en het voor ons leven te gebruiken. Wi j kunnen het 
daarin een heel eind brengen, doch wij stuiten altijd op de grenzen 
en zullen daarop altijd stuiten. Wi j zoeken daarin tenslotte ons-
zelf. Wi j willen meester zijn van het leven. Het inzicht van het 
geloof is beheerscht worden, te zien bekomen, wij zijn geheel en 
al de ontvangenden. Doch in dit inzicht gevoelen wij dat wij een 
kennis krijgen, die werkelijker is dan die van de abstracties der 
wetenschap. Het inzicht groeit met vertrouwen en gehoorzamen, 
maar hangt daar geheel van af: wij stellen ons niet buiten de open-
baring om haar te kennen, gelijk wij tegenover ieder object van 
kennis naar een objectiviteit trachten, die afstand vraagt, maar 
wij kennen haar in ons vertrouwend gehoorzamen, in ons dienen.1) 

Om dit W o o r d te kennen, moeten wij ons omwenden, ons af-; 
keeren van ons zelf-zoeken, luisteren naar de woorden die recht-
streeks van boven tot ons komen. Niet in ons zelven ligt deze waar-
heid, zij wordt ons geschonken. 

Geschonken in Jezus Christus. Bij zijn dood scheurde het voor-
hangsel in den tempel, dat God en mensch scheidde (Matth . 

l) De driedeeling: vertrouwen, gehoorzaamheid, inzicht ontleende ik aan Barth 
Gottes Gnademvahl (Theologische Existenz heute 47) blz. 26. Hij gebruikt haar 
echter in ander verband. 
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X X V I I : 51). Doch het is niet zoo, dat daardoor voor ieder men-
schelijk oog God in Christus zichtbaar is. De verborgenheid blijft 
— de openbaring, die haar opheffing is, kan in dezen tijd alleen 
worden geloofd. Zelfs die vlak bij Jezus is ziet het niet als het hem 
niet gegeven is. Ik denk aan het verhaal uit Johannes, hoe een 
zijner leerlingen vroeg: Heer, toon ons den Vader en het is ons 
genoeg. Jezus zeide tot hem: „Zoo langen tijd ben ik bij u en gij 
hebt mij niet gekend, Filippus? W i e mij gezien heeft, heeft den 
Vader gezien; hoe zegt gij dan: „Toon ons den Vader?" Gelooft 
gij niet, dat ik in den Vader ben en de Vader in mij is? De woor-
den welke ik tot u spreek, spreek ik niet uit mij zelf; doch de 
Vader die in mij woont, Hij doet zijne werken. Gelooft mij, dat ik 
in den Vader ben en de Vader in mij is" ( X I V : 8—11). Ziet, als 
het u geschonken wordt dit te zien, dan kunt gij iets van God 
kennen. En het wordt u gegeven als gij er om bidt. Wi j kunnen 
niet door den muur of over den muur, doch er is een deur. 

Klopt en u zal opengedaan worden. 
Dat kennen blijft gebrekkig. Ons geloof is telkens weer klein 

geloof, ongeloof zelfs. „Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp" 
(Marcus IX :24) is een ieder geloovige passend bijbelwoord. 

Voor hoovaardij op het geloof, waarvoor de menschen zoozeer 
vreezen, ontbreekt bij waarlijk geloof iedere plaats. Maar ondanks 
dit alles is er een zekerheid, die niet door opklimming van den 
mensch tot God, niet door mystieke ervaring of door krampachtig 
pogen tot moreele verheffing kan worden bereikt, doch die er alleen 
is als gave. 

Jezus zegt: „Ik ben de Waarhe id" . Niet ik verkondig of leer u 
de waarheid, nog minder ik leer u waarheden. Neen, ik ben de 
Waarheid . Bij hem is het antwoord op al het zoeken, in de over-
gave aan hem het eind van allen twijfel. De eeuwigheidsbehoefte 
van den Prediker wordt bevredigd. Denk aan Petrus' woord: „Gij 
hebt de woorden des eeuwigen levens". 

God is tot den mensch gekomen — in deze wereld; tijd en plaats 
zijn aan te geven. W a s dat niet mogelijk, dan was er niet werke-
lijke openbaring, slechts idee van openbaring, de caricatuur, waar-
door de mensch in zijn demonischen hoogmoed ook deze waarheid 
weer tot zijn eigen menschelijke waarheid, deel van zijn denken 
en voorstellen heeft willen maken. Tegelijk kunnen wij zeggen: 
deze openbaring is er ook nu, want in den Heiligen Geest is zij 
ook voor den mensch van de twintigste eeuw te kennen. 

W i e gelooft, wordt verzoend met God. De scheiding, die door 
de schuld van den mensch is opgetrokken, wordt verbroken. Wi j 
Christenen zeggen: Jezus vergeeft onze zonden. Zonder schuld-
bewustzijn is er geen doorbraak tot Hem. Doch daarover spreek 
ik nu niet. Wi j zeggen ook: Jezus verlost ons. Ik hoop, dat men 
iets begrijpt van wat daarmee bedoeld is, als men bedenkt, dat 
tegenover den bodemloozen twijfel, waarover ik boven sprak, zijn 
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W o o r d staat: „Ik ben de W a a r h e i d " en ,,wie mij gezien heeft 
heeft den Vader gezien". 

Voor de menschelijke wetenschap, zooals zij op Griekschen 
grondslag sinds de 17de eeuw is opgebouwd, is deze waarheid 
niet bereikbaar. Elke poging, de figuur van Jezus psychologisch 
of historisch te benaderen, heeft gefaald en moest falen. Jezus be-
grijpen in verband met het milieu en de geschiedenis van zijn tijd 
bleek volkomen onmogelijk. Geen levensbeschrijving heeft den lezer 
ook maar iets nader tot Hem gebracht. Even onmogelijk was het 
hem te plaatsen in één der geschiedbeschouwingen, die de mensch 
zich heeft gevormd. 

Doch geloof is de omkeer van den geheelen mensch, ook van 
zijn kennen. De wetenschap en haar vragen blijven; iedere poging 
daaraan te wrikken, wordt spoedig onwaardig geknutsel, doch, 
als het heele leven, wordt ook zij anders bezien. Het is niet zoo, 
dat wij wetenschap hebben en geloof en dat dit laatste als het 
ware de kroon is op het eerste en evenmin dat zij onverzoend naast 
elkaar staan als twee elkaar niet rakende deelen van ons geestes-
leven. De aanraking met Jezus Christus, he*' zien op Hem ver-
andert den geheelen mensch. ook zijn kennen. In zooverre is de 
theologie de achtergrond van alle weten. 

De theologie steunt op den bijbel. Ik heb zooeven hun, die 
zouden vragen: Hoe kan ik de openbaring kennen? het woord voor-
gehouden: Klopt en u zal open gedaan worden. Ik had ook kunnen 
aanhalen: Onderzoekt de schriften. En tenslotte kunnen wijzen 
naar de prediking van de Kerk. Doch daarover kan ik nu niet 
spreken, wel moet nog iets over den Bijbel worden gezegd. 

De Bijbel is de Openbaring in geschrift. Daarmee is zijn dubbel 
karakter aangeduid, hij is menschelijk geschrift, tegelijk Openbaring 
Gods. Onttrekt de persoon van Jezus zich aan ieder wetenschappe-
lijk onderzoek, de bijbel is als menschelijk werk een object van 
ontleding. 

Deze bundel van verhalen en wetten, van prediking en liederen 
kan tekst-critisch en philologisch, ook historisch-vergelijkend en 
aesthetisch-waardeerend worden onderzocht als ieder document 
uit oude tijden. Wi j kunnen pogen vast te stellen, wanneer deze 
boeken zijn ontstaan, zoeken in te dringen in de bedoelingen der 
schrijvers, hun samenhang met de cultuur van hun volk en de hen 
omringende volken aan te geven, de invloeden te bepalen, die ook 
zij hebben ondergaan. En waarschijnlijk nog meer van dien aard. 
In één woord: De bijbel is als ieder geschrift historisch bepaald. 

Doch tegelijk is de bijbel iets geheel anders , iets geheel eenigs. 
Hij geeft de getuigenis van de openbaring, deze getuigenis wordt 
als volstrekt betrouwbaar geloofd. Zoo is de bijbel zelf mede open-
baring. Van Jezus Christus weten wij niets dan door den bijbel; 
hier is vastgelegd, hoe God zich geopenbaard heeft. Openbaring 
is de wending van God tot den mensch, de bijbel het middel waar-



WAT KAN DE MENSCH VAN GOD KENNEN 253 

door deze ons bereikt. Voor wie dit gelooft krijgt het bijbelwoord 
een andere diepere beteekenis dan welk ander geschrift ook. Het 
is Gods woord. Deze oude boeken krijgen glans, er gaat een licht 
van uit, waarvan ieder geloovige moet getuigen. Hij weet dat hij 
leeft bij het brood, dat hier hem wordt geboden, hij kan de plaatsen 
noemen die hem hielpen, die wellicht zijn leven bepaalden. Hij 
ervaart immers, dat in die woorden Gods openbaring zelve hem is 
geschied. Den geheelen Bijbel ziet hij dan als een verwijzing naar 
het eene centrale punt: De Openbaring Gods in Jezus Christus. 

V a n dit dubbele karakter van den Bijbel ziet hij, die staat buiten 
het Christelijk geloof, niets. Hij moet het dus wel ontkennen. Doch 
zoodra hij zou zeggen, dat zijn wetenschappelijk onderzoek dit 
bijzonder karakter uitsluit, kent hij aan zijn wetenschap grootere 
bevoegdheid toe dan haar toekomt. Zij leert nooit meer dan een 
betrekkelijk kennen, zij kan evenmin iets zeggen over het open-
baringskarakter van den Bijbel als de historicus die alle invloeden 
heeft onderzocht, die op een kunstwerk hebben gewerkt, iets over 
de schoonheid van dit werk kan verklaren. Zou hij zeggen dat hij 
dit wel geheel had verklaard en er dus niet meer van schoonheid 
kan worden gesproken, dan deed hij een voor ieder tastbare dwaas-
heid. Even dwaas is het, op grond van het wetenschappelijk onder-
zoek, het karakter van den Bijbel als Gods woord te ontkennen. 

Voor den geloovige is hij dit allereerst. De beteekenis van het 
wetenschappelijk onderzoek der geschriften mag hij allerminst be-
twisten, de resultaten daarvan kunnen zijn inzicht verhelderen, — 
aan het eigenlijke raken zij niet. En als alle dingen zal hij ook 
deze resultaten bezien in het licht dat hem trof. 

Doch wellicht rijst een vraag. Als wij aan dit boek deze vol-
komen unieke plaats zullen toekennen, moeten wij het dan niet 
eerst vergelijken met de overlevering van andere geschriften, waar-
aan toch ook hooge waarde toekomt, de Koran, de boeken van 
Chineesche en Indische wijsheid? 

Wi j komen daarmee op een laatste vraag, die ons toch weer tot 
ons uitgangspunt terugleidt. Kunnen wij — als wij God niet kunnen 
kennen door zintuigelijke waarneming en logisch denken — Hem 
toch niet nader komen in ons religieus gevoel? En is het niet aan-
matiging van het Christendom, zijn voorstelling over de verhou-
ding van God en mensch als de eenige aan te prijzen, aan den 
Bijbel een plaats toe te kennen, die aan ieder boek wordt ontzegd? 
Kunnen wij, als wij deze veelheid van voorstellingen en overleve-
ringen van den godsdienst zien, niet aannemen, dat in alle een 
korrel waarheid, in geen de waarheid steekt, maar het beste, het 
hoogste in alle zoeken? 

V a n Christelijk standpunt moet den Wester l ing van onzen tijd. 
die zoo vraagt, worden geantwoord, dat zulk een vraag ernst mist. 
W i e in vollen ernst God wil kennen, hoedt zich voor het spel, 
dat hier wordt aanbevolen. W i e waardeerend met den maatstaf 



254 P. SCHOLTEN 

van zijn eigen gevoelservaring gaat rondzien in de geschiedenis 
der menschheid, naar wat hem het schoonst en verhevenst dunkt, 
speelt met de diepste vraag van zijn leven een spel. Hij wil niet 
zien dat het om zijn leven zelf gaat. W i e meent in eigen gevoel 
de maatstaf in handen te hebben, waarmee hij religieuze uitingen 
kan meten, zet zich op een troon, waar hij niet hoort. Het is een 
grenzelooze aanmatiging. Vanwaar zou hij die maatstaf hebben? 
W i e anders dan God zelf zou kunnen zeggen wat ,,religieus" van 
waarde is? W i e oordeelt, stelt zich boven hetgeen hij beoordeelt. 
De vraag naar de kennis van God is een vraag, waar de mensch 
nooit boven, alleen maar in kan staan. Een eklectisch waardeeren 
is de voor den negentienden eeuwschen mensch — die min of 
meer in ons allen nog voortleeft — typische vlucht in het dilettan-
tisme ten aanzien van de werkelijke levensvragen. De mensch, die 
zich daarmee bezighoudt, wil toeschouwer zijn bij het leven; toe-
schouwer ten aanzien van levensvragen is uit den booze. Hij worstelt 
niet, maar laat zich in slaap wiegen. 

Het is niet moeilijk hem dit te bewijzen. Hij zal toch niet zeggen 
dat hij gelooft aan het Boeddhisme of aan die andere wijsheid, 
waarop hij zich tegenover den bijbel beroept. W i e God wil kennen, 
wil andere kennis dan de „ruime" waardeering, die het relatief-
goede hier en daar wil aantreffen. Die vraag krijgt zoo geen 
antwoord. 

Anders is het indien het Christendom als in het Oosten komt 
te staan tegenover hen, die waarlijk meenen, in zulk een Gods-
voorstelling hun heil gevonden te hebben. Tegenover hen is er 
voor ons niet anders dan het getuigenis. 

Tot zulk getuigen, niets meer dan dat, moeten wij ons ook be-
palen tegenover de zoekers in ons midden. Nog slechts één ding 
kunnen wij er aan toevoegen: Maakt u zelf geen afgoden. Er is 
afgoderij op groote schaal, zij bestaat altijd indien iemand aan 
het een of ander. — meest aan inderdaad zeer waardevolle dingen 
— absolute waarde toekent, zich daaraan verbonden rekent met 
een niet te verbreken band. Er waren er velen, die van de weten-
schap zulk een afgod maakten. Zoodra men haar relatieve uit-
spraken tot absolute verheft, of zonder zulks van een enkele be-
paalde uitspraak vol te houden, in het weten der wetenschap de 
volstrekte waarheid ziet, waaraan men zich onderwerpt, is zij tot 
afgod geworden. Ik sprak hierboven over de grenzen der weten-
schap, waarop de denker stuit als hij tot het einde wil gaan. Velen' 
gaan zoo ver niet, tot hen komt de verzoeking, het gezicht daarop 
af te sluiten, in haar begrensd domein het oneindige, absolute te 
zien. Minder dan vroeger komt dit voor, al geschiedt dit nog, doch 
nieuwe machtige fascineerende afgoden verrezen, die de massa's 
veroverden: Staat en volk, ras en klasse, de klassenlooze maat-
schappij of iets van dien aard. 

Daarvoor knielen velen, in de vereering daarvan gaan zij op. 
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Zij nemen de houding tegen deze dingen aan, die alleen past tegen-
over den Absolute. Die tot de kennis van God wil komen, heeft 
zich daarvoor te hoeden. God is een eenig God: ,,Gij zult geen 
and-ere goden voor mijn aangezicht hebben". Zoodra het mensche-
lijke tot het meer dan menschelijke wordt verheven, is zulk een 
afgrond in ons hart gebouwd. 

Breekt ze af en stelt u open. Dit is de eenige raad, dien ik u 
kan geven. De leegheid van den twijfel is beter dan de schoone 
schijn van de vervulling in afgoderij. 

Dit alles zijn uitspraken van uit het christelijk geloof. Ik kan 
het niet overdragen, zelfs niet de richting in het algemeen wijzen, 
hoe hier te zoeken. Zulke aanwijzingen kunnen alleen persoonlijk 
zijn. Ik weet het: Voor intellectueelen klinkt dit alles uiterst zwak, 
het is den Grieken van allen tijd een dwaasheid. En toch.. . het 
is zóó sterk, dat de kritiek van het scherpste verstand, het begrip 
van den rijksten geest er op breekt. Wi j zeggen met een woord, 
dat voor niet christelijke menschen onverstaanbaar en dus een 
ergernis is, het is genade. Is dat geloof kennis van God? Het hangt 
er maar van af wat ge kennis noemt. Kennis in den zin van de 
wetenschap is het niet. Niettemin eischen we zonder eenige aarze-
ling het eigenlijke wat in het woord kennis ligt, het deel hebben 
aan wat gekend wordt, tenvolle hiervoor op. 

Die kennis brengt niet het antwoord op alle vragen van den 
mensch. Zijn bijzondere nooden en moeilijkheden keeren, zoolang 
hij leeft, terug; wellicht zijn het dezelfde, wellicht andere, hij blijft 
in de worsteling om het eene noodige te grijpen, doch tegelijk 
wéét hij dat hij gegrepen is, is er in èn boven de worsteling de 
rust. Wederom, het is enkel genade. Voor hoogmoed is geen 
plaats, het is immers alles gegeven. De geloovige komt op de 
knieën — daarin ligt toch wel, dat hij zich niet verheft op wat 
zijn deel werd. 

Tenslotte, in het begin van het Johannesevangelie staat: het 
licht schijnt in de duisternis. De duisternis heeft het niet over-
mocht (Joh. 1 :5 ) . Er staat niet: het licht schijnt — er is geen 
duisternis meer — er is enkel licht. Indien dàt ons geschieden zal, 
is de openbaring waarlijk kennis, volledige kennis geworden. Doch 
zoo is het nu niet. Het licht schijnt in de duisternis. De duisternis 
is gebleven, maar er is een licht daarin. Daarop moeten wij zien, 
naar het W o o r d hooren. Het zijn andere uitdrukkingen voor het 
zelfde — alles komt samen in het ééne antwoord op de vraag: 
W a t kan de mensch van God kennen? Niets, tenzij bij het licht 
der openbaring Gods in Jezus Christus, onzen Heer. 



47. H E T R E O R G A N I S A T I E - O N T W E R P V E R D E D I G D . * 

Het reorganisatie-ontwerp is van vele kanten aangevallen, het is 
ook veelvuldig misverstaan. Vóór de Kerk haar advies uitbrengt 
is een woord van afweer en verheldering noodig. 

Dit zal zich niet richten tot Ds. D. Boer, deze wordt elders te 
woord gestaan. Evenmin is het de bedoeling van dit geschrift 
historisch de plaats van het Ontwerp tegenover vroegere reorgani-
satiepogingen, met name tegenover de ontwerpen van Kerkherstel 
en Kerkopbouw aan te wijzen. Ons doel is niet anders, dan in het 
kort de principieele bezwaren, die om en in de Synode zijn ge-
rezen, te ontleden en zoo mogelijk te weerleggen. 

De grondgedachte van het Ontwerp is geen andere dan die, 
welke de Oecumenische beweging vervult, welke de houding der 
Kerk bepaalt in de landen, waar het Christendom tegen een 
vijandige staatsmacht heeft te strijden, de gedachte, dat de Kerk 
Kerk moet zijn. Kerk, dat is niet een andere vorm van Staat, het 
is evenmin vereeniging. 

De Kerk heeft tot taak het W o o r d des Heeren te verkondigen. 
Dit sluit in, dat zij belijdt — in begrippen tracht samen te vatten 
— wat haar is geopenbaard, dat zij getuigt van de waarheid, die 
haar geschonken is, dat zij haar boodschap verkondigt naar alle 
zijden, het verlorene zoekt. 

Zij doet dit in het maatschappelijk leven, behoeft daartoe de 
vormen van dit leven, ook die van de ordening en vastlegging van 
haar methode in reglementen. Die reglementen zijn rechtsorde-
ningen als wetten en vereenigingsstatuten. Zij zijn echter regle-
menten van de Kerk, daardoor dienstbaar aan het ééne doel, 
mogelijk te maken dat de Kerk zelve waarlijk spreekt, getuigt, 
verkondigt. 

De Kerk dus geen vereeniging. Het is niet altijd begrepen door 
de schrijvers en sprekers over dit Ontwerp, ook niet door ieder in 
de Synode. Met name de heer Bolt heeft het niet verstaan, als 
hij enkele uitspraken van den voorzitter van de reorganisatie-
commissie in zijn rechtsgeleerd werk met den opzet van het Ont -
werp in tegenspraak brengt. Gij zelf — wordt mij voorgehouden — 
hebt toch de Kerk een corporatie naar privaatrecht genoemd, die 
gedachte is niet uitgewerkt in het ontworpen reglement. Zeker, 
dat is juist, maar de geciteerde uitspraak geschiedde vanuit het 
standpunt van den Staat, naar het recht van den Staat. Voor den 
Staat der Nederlanden van heden is het niet anders, voor hem 
is de Kerk een vereeniging, zij het nog altijd een bijzondere vorm 
van vereeniging. Doch met dit oordeel heeft de Kerk in haar eigen 
organisatie niets te maken. De Kerk kan zich door niemand, ook 
niet door den Staat, de wet laten voorschrijven, zij heeft een 

*) Geschreven in opdracht van het Reorganisatie-Comité der Ncderlandsch 
Hervormde Kerk, 1938. 
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anderen Heer. De Kerk is volkomen gerechtigd haar doopleden 
leden te noemen, ook al moet zij ervaren dat, als zij onwillige 
hoofdgeld-betalers met behulp van de Staatsmacht wil dwingen, 
de Staat haar voorhoudt, dat naar zijn recht slechts hij lid is van 
de Kerk, die door eigen handelingen vrijwillig toetreedt. In hoeverre 
de Kerk zich binnen den Staat tegen deze regeling zou moeten 
verzetten is thans niet aan de orde — zeker is, dat zij de eigen 
organisatie van de Kerk niet raakt. 

Doch er is nog een ander, nog wel zoo belangrijk punt, waar 
de bestrijding van het Ontwerp op de misvatting steunt, dat de 
Kerk vereeniging zou zijn als een ander. Het is voelbaar in de 
methode, waarop het Ontwerp wordt geïnterpreteerd, in het ver-
wijt van vaagheid in principieele dingen, dat het Ontwerp wordt 
gemaakt. 

Het is merkwaardig, hoe men dit Ontwerp steeds weer geïnter-
preteerd heeft naar de letter en tegelijk toch geen oog had voor de 
eigen terminologie van het Ontwerp. 

De interpretatie naar de letter werd verdedigd met een beroep 
op ,,er staat geschreven". Dit beroep was wel zeer misplaatst —• 
de gebondenheid aan de Schrift mag toch waarlijk niet gebruikt 
worden om bij een reglements-uitlegging alle gewicht op de woor-
den der reglements-bepalingen te leggen. 

Zulk een interpretatie is reeds voor wet of vereenigingsstatuut 
uit den booze. Ieder jurist is zich daarvan tegenwoordig bewust; 
tot den kring der theologen schijnt het nog niet altijd doorgedron-
gen. Men kan iedere wet, ieder contract vermoorden door ze alleen 
naar de letter uit te leggen. Geen erger sabotage van de wet dan 
die, welke met volkomen miskenning van haar zin, met terzijde-
stelling van den samenhang der voorschriften, met onverschillig-
heid tegenover de uitkomst, alleen maar vraagt naar wat er letter-
lijk staat in een geheel op zichzelf genomen voorschrift. Niet alleen 
dat met dit alles en met nog meer, met de historische wording 
van de bepaling en haar verband in het geheel rekening gehouden 
moet worden — ten slotte beslist nog iets anders. Het is het doel 
der bijzondere regeling, op zijn beurt ondergeschikt aan dat van 
de regeling in het algemeen, het doel van alle recht. Iedere inter-
pretatie heeft een kleur, die zij in laatste instantie ontleent aan 
den aard der verhouding, waarop zij betrekking heeft. De inter-
pretatie van een politie-verordening of van een belastingwet is 
anders dan die van een burgerlijk wetboek of een grondwet. De 
letter heeft bij de eerste veel grooter waarde dan bij de laatste. 

Deze wel zeer beknopt gehouden opmerkingen zijn noodig om 
plaats te maken voor de noodzakelijkheid, het bijzonder karakter 
van Kerk-reglementen en daarmee zoowel de terminologie als de 
interpretatie van die reglementen te kenmerken. 

Kerk-reglementen zijn regelen voor wat zich niet regelen laat, 
ordeningen van wat niet geordend kan. Men zou de stelling kunnen 
17 
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poneeren dat van iedere stof, die in een reglement wordt vast-
gelegd, hetzelfde geldt. Ten slotte is de werkelijk geldende rege-
ling iets anders dan de som of de eenheid van de neergeschreven 
formules. Doch voor de Kerk geldt dit toch wel in bijzondere mate, 
op een andere wijze dan elders. De Kerk heeft als de Staat, als 
de vereeniging behoefte aan preciese, stipt te volgen regels als het 
gaat om haar procedure, om de afbakening van de bevoegdheid 
der verschillende autoriteiten in haar midden, over financieele 
zaken, of over de wijze van verkiezing van haar vertegenwoordi-
gende lichamen, om slechts enkele voorbeelden te noemen. Een 
Kerk-reglement over verkiezingen verschilt niet zoo heel veel van 
een kieswet. Doch de Kerk moet in haar reglementen altijd een 
opening laten, waar zij slechts verwijzen kan, niet regelen. Ook 
dat doen Staatswetten en vereenigingsstatuten als zij op onge-
schreven recht wijzen (billijkheid, goede t rouw), maar met een 
Kerk-reglement staat het toch nog wel iets anders. Een Kerk-
reglement moet zoo strak mogelijk worden gehouden. W i e regle-
menteert moet vooral bedenken, dat hij niet verkondigt, niet getuigt, 
hij moet zijn taal dwingen in zoo streng mogelijke vormen, zoo sober 
mogelijk zijn. — Niettemin: hij is niet een goed wetgever voor de 
Kerk, indien niet hier en daar doorklinkt, dat zijn kerkelijke wet-
geving niet is regeling of ordening zonder meer, maar ten doel 
heeft de Kerk te dienen; indien hij niet een oogenblik uit de dorre 
artikelen-taal wijst naar iets anders, iets meers; indien er niet in 
komt iets van de bewogenheid, die in het spreken van de Kerk 
thuis hoort. Nog eens: vooral beheerscht, vooral sober, niet op-
zettelijk, niet anders dan door de zaak zelve gedrongen, zonder 
rhetoriek — doch ongelukkig de Kerk wier regeling hiervan niets 
laat zien. Dit is wat men als lyriek in het Ontwerp heeft be-
schimpt. Ook dan moet het reglement precies zijn in zijn termino-
logie, schiet het daarbij te kort, dan moet het worden gecorrigeerd, 
doch men mag dan ook verlangen, dat die terminologie ook heel 
nauwkeurig wordt bezien, dat als ,,herziening" naast „hervorming" 
wordt gebruikt, niet wordt verondersteld, dat beide woorden een-
voudig synoniem zijn. En — wat nog belangrijker is — men mag, 
als van „belijdenis" wordt gesproken en van „hervorming van de 
belijdenis", niet de woorden gaan hanteeren alsof hun beteekenis 
vast ligt als die van „hout" of van „ijzer" en men slechts een 
woordenboek heeft na te slaan om die te constateeren en zoo iedere 
vraag, die kan rijzen bij toepassing der wetsbepalingen, waarin 
zij worden gebruikt, vanzelf haar gladde oplossing vindt. 

Wi j zijn met dit betoog over de taal en de interpretatie van 
Kerkelijke reglementen als vanzelf gekomen bij het meest princi-
pieele punt, waartegen zich de bezwaren vooral ook van Prof. 
Brouwer en van hen, die zich op hem beroepen in de Synode, 
hebben gericht: art. 8, met name sub 5. 

Er staat: 
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Het wezen en doel der Nederlandsche Hervormde Kerk, door 
haar zelve, als deel van de Eene Algemeene Christelijke Kerk, 
tot uiting gebracht in hare historische belijdenisgeschriften en 
liturgische formulieren, sluit in... de zorg voor hare belijdenis door 
hervorming en handhaving, opdat het geloof der Kerk in hare 
verkondiging en in hare symbolische en liturgische geschriften 
steeds zuiverder tot uitdrukking kome en opdat de openbaring van 
God, Vader, Zoon en Heiligen Geest naar de Heilige Schrift 
als regel van geloof en leven worde geëerbiedigd en het karakter 
der Kerk als Kerk van Christus worde bewaard." 

Vóór wij over de woorden „belijdenis en belijdenisgeschrift", 
„handhaving" en „hervorming" verder spreken, eerst eenige op-
merkingen over gebreken in de terminologie door de ' Commissie 
zelve opgemerkt, die verbetering behoeven. Wij plaatsen deze hier 
te liever omdat wij willen doen uitkomen, dat wij ons volkomen 
bewust zijn, dat onze uitdrukkingswijze gebrekkig is, dat wij hier, 
waar de doornigste dingen moesten worden aangepakt, wellicht 
niet altijd juist grepen. Alleen, wij zijn van oordeel dat men, zoo 
ergens, hier met het gebrekkige tevreden moet zijn en dat hier, 
als zoo dikwijls, le mieux est l'ennemi du bien. 

Doch ter zake. In den aanhef wordt „en doel" beter weggelaten. 
Het woord herinnert nog te veel aan de vereeniging. Dat het in-
sloop bewijst wel, hoe moeilijk ook zij, die voor het gevaar op hun 
hoede zijn, zich los maken van de veronderstelling, dat de Kerk 
een vereeniging is van Christenen, die samengekomen zijn tot een 
bepaald, door hen zelf gesteld doel. Zij zijn samengebracht, hun 
taak is hun gegeven, een doel kiezen doen zij niet. De Kerk als 
deel van de Eene Algemeene Kerk staat beter in 7: het onder-
houden van betrekkingen met andere deelen, dan in den aanhef. 
De terminologie van den aanhef en die van n. 5 doen de vraag 
rijzen of „historische belijdenisgeschriften en liturgische formu-
lieren" iets anders is dan „symbolische en liturgische geschriften"; 
beide uitdrukkingen beoogen hetzelfde, het is daarom beter de 
laatste te vervangen door „belijdenisgeschriften en liturgische for-
mulieren". De geciteerde bepaling wordt dus — zie hier een amen-
dement, dat wordt voorgeslagen — beter gelezen: Het wezen der 
Nederlandsche Hervormde Kerk, door haar zelve tot uiting ge-
bracht in hare historische belijdenisgeschriften en liturgische formu-
lieren, sluit in: de zorg voor hare belijdenis door hervorming en 
handhaving, opdat het geloof der Kerk in hare verordening en 
hare belijdenisgeschriften en liturgische formulieren steeds zuiver-
der enz. 

W e zetten dit alles voorop om met des te meer kracht het ge-
bruik van de termen „belijdenis", „hervorming" en „handhaving" 
te verdedigen, vooral om voor de zaak op te komen, die met deze 
woorden wordt aangeduid en het misverstand, dat hier is gerezen, 
als ongegrond af te wijzen. 
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Men heeft het voorgesteld of belijdenis synoniem is met be-
lijdenisgeschrift, of wat gehandhaafd wordt alleen kunnen zijn de 
historische belijdenisgeschriften, of dus ieder, die deze niet van 
het begin tot het eind kan onderschrijven naar het Ontwerp onher-
roepelijk uit de Kerk zou moeten worden gebannen. 

W i e zoo spreekt, weet niet wat belijdenis is — evenmin wat 
kerkelijke' tucht beteekent. 

Belijdenis heeft dubbele beteekenis — het duidt zoowel het feit 
van het belijden aan, als de in geschrift vastgelegde formuleering. 
W e l verre van tot verwarring en misverstand aanleiding te geven 
is het juist van belang dat dit woord in zijn dubbele beteekenis 
wordt gebruikt en verstaan. Het woord drukt het feit uit, dat de 
Kerk het W o o r d Gods gehoord heeft, dat de mensch getuigt van 
wat hij gehoord heeft en hoe hij het begrepen heeft. Het belijden 
geschiedt in woorden en begrippen — het geestelijk leven zoekt 
er zijn vorm in. Die vorm is altijd inadaequaat aan de werkelijk-
heid. Belijden is pogen te formuleeren wat nooit anders dan ge-
brekkig geformuleerd kan worden. Niettemin is de formuleering 
noodzakelijk. Geschiedt deze niet, dan verwatert en verslapt het 
geloofsleven. Geschiedt zij in tijden van sterk kerkelijk besef door 
mannen, wien de gave daartoe geschonken is, dan wordt zij hou-
vast voor latere tijden, krijgt zij een waarde voor het geloof, die 
eerbied vraagt en onderwerping. De belijdenis is niet Heilige 
Schrift, heeft nimmer het gezag van deze — doch zij heeft gezag. 

Een „belijden" zonder belijdenisgeschrift is een vaagheid, die on-
grijpbaar blijft en zich zelve oplost. Een belijdenisgeschrift waar-
achter niet een belijden leeft, wordt een dood ding. In belijdenis 
zijn beide samengegrepen. 

Als dus in art. 85 wordt gesproken van zorg voor de belijdenis 
door hervorming en handhaving — dan wordt èn zorg voor de 
belijdenis als stuk geestelijk leven, èn zorg voor de belijdenis als 
in schrift vastgelegde formuleering, voorgeschreven. En in beider-
lei zin moet deze hervormd en gehandhaafd worden. 

De mogelijkheid is geopperd, hier niet van „belijdenis", maar 
van „belijden" te spreken. Prof. Berkelbach meende daardoor aan 
gerezen bezwaren tegemoet te komen, Prof. Haitjema en schr. 
dezes achtten de verandering geen onoverkomelijk bezwaar. Nadere 
samenspreking van de leden der reorganisatie-commissie met andere 
voorstanders in het Comité bracht echter tot de conclusie, dat 
deze wijziging stellig geen verbetering zou zijn. Zorg voor het 
belijden is niet mogelijk zonder zorg voor de belijdenis. Zoodra 
gesproken wordt van zorg voor belijden, opdat het geloof steeds 
zuiverder tot uitdrukking kome, dan is daarin reeds gedacht aan 
de zorg voor de formuleering van het belijden. „Belijden" in dat ver-
band is slechts een minder goed woord voor belijdenis. Materieel ver-
andert er niets, maar de twee zijden van het begrip komen minder 
goed uit. Het is een verarming, een gebrekkiger woord wordt 
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gesteld in plaats van het volle, rijkere „belijdenis". De zorg moet 
èn de intellectueele zijde van het geloofsleven betreffen èn de 
formuleering in het geschrift, ten slotte het geschrift zelf. Er is 
hier geen dubbelzinnigheid, die onklaarheid bedekt, er is hier een 
in den aard van het begrip gelegen tweezijdigheid. 

Art. 8 spreekt in zijn aanhef van de „historische" belijdenis-
geschriften der Ned. Herv. Kerk. Dit is herinnering aan het feit, 
dat de laatste vaststelling van haar belijdenisgeschriften dateert 
uit het begin der 17e eeuw, dat zij daarna niet opnieuw tot be-
lijden gekomen is. Een belijdenis is niet een reglement, dat men, 
als men op eenig punt een leemte voelt of als bepaalde deelen 
aan bestaande inzichten minder juist voorkomen, eens kan gaan 
herzien, hier wat schrappend, daar aanvullend, elders nieuw formu-
leerend. Een belijdenis is een getuigenis, die de Kerk alleen kan 
uitspreken als zij dat moet doen, als zij in geloof zeker is daartoe 
geroepen te zijn. Belijdenis kan nooit een compromis zijn tusschen 
stroomingen in de Kerk, waarin zij den grootsten gemeenen deeler 
zouden zoeken van haar gezamenlijke overtuigingen. Het is een 
dwaasheid te meenen, dat de Kerk een nieuwe belijdenis zou 
kunnen krijgen doordat zij op een willekeurig oogenblik haar be-
kwaamste theologen bijeenroept, die dan eens zouden moeten over-
leggen, wat hun nu allen gemeen is. Belijdenis wordt altijd ge-
boren uit den nood der tijden. Als afweer noodzakelijk is van 
dwaalleer, als de Kerk geroepen wordt naar binnen of naar buiten 
het karakter van haar geloof te accentueeren. Let op wat nu in 
Barmen en in Dahlem is geschied. 

Zulk een oogenblik is er voor de Ned. Hervormde Kerk na 
Dordrecht niet meer geweest. Het is haar geluk, dat haar belijdenis 
ongeschonden bewaard is gebleven. 

Doch daarmee is niet gezegd, dat die belijdenis — nu nog uit-
gangspunt van iedere dogmatische bezinning, rijke bron, die voor 
ieder, die in haar poogt door te dringen, nieuwe schatten bloot-
legt — het voor altijd gegeven, onveranderlijk richtsnoer der Kerk 
zou zijn. Integendeel — als elk menschenwerk gebrekkig, is zij 
onvoorwaardelijk aan veroudering onderhevig. Letterdienst, altijd 
ongeoorloofd, wordt bedenkelijker naarmate de belijdenis in den 
tijd verder naar achteren ligt — zoodra het karakter van een be-
paald tijdvak door zijn tegenstelling tot het heden sterk naar voren 
komt. 

Als wij zeggen, dat de belijdenis moet worden hervormd en ge-
handhaafd, dan wordt ten aanzien van ieder dezer termen de 
dubbele beteekenis bedoeld. In handhaving en hervorming zit het 
dynamische dat hier door sommigen ten onrechte werd gemist; 
zij, die de handhaving zien als een proces, waarbij eenvoudige 
toetsing van de letter van een geschrift plaats heeft, zijn zelf in 
een statisch denken bevangen. 

De belijdenis moet worden hervormd, dat wil zeggen de Kerk 
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moet zich bewust zijn, dat zij aan haar dogmatiek heeft te arbeiden, 
dat zij gereed moet zijn antwoord te geven op de vragen, die uit 
het menschelijke leven tot haar komen, waarde én onwaarde daar-
van vast te stellen, het eigene der Kerk uit te spreken, waar de 
menschen het moeten hooren en zóó, als zij het moeten hooren. 

De Kerk, die nu opnieuw haar ordening vaststelt, moet deze 
taak voorop stellen, omdat zij zich bewust is dat voor haar in 
dezen tijd spoedig het oogenblik kan komen, dat zij belijden moet, 
opnieuw en anders dan vroeger uitspreken, wat zij als haar leden 
bindende getuigenis heeft te verklaren om gezamenlijk vast te 
staan tegen de machten der wereld, om naar binnen te binden en 
naar buiten te roepen. Zij moet zich bewust zijn, dat zij hetgeen 
zij vroeger gezegd heeft, voortaan anders zal moeten zeggen. De 
kern blijft — maar het aan tijd-gebondene wijzigt zich. 

Doch zij kan dit alleen, als zij tegelijkertijd haar belijdenis hand-
haaft. Doet zij dit niet, dan bindt zij haar leden niet, dan verflauwt 
haar woord, omdat het dubbelzinnig wordt, krachteloos door tegen-
spraak en onzekerheid. 

Dit sluit de noodzakelijkheid v;.n leertucht in. Kerk is geen 
vereeniging .— daarom geen Kerk zonder leertucht. Als we dit 
uitspreken, bedoelen wij daarmee geenszins ons op den leertucht 
als op een goed ding te verhoovaardigen. ledere toepassing van 
leertucht is een kwaad voor de Kerk — niettemin kan zij nood-
zakelijk zijn. Zoo mogelijk moet de Kerk de toepassing van leer-
tucht vermijden. Vandaar de plaats van den moderator in het 
Ontwerp. Maar als dat onmogelijk is, moet zij haar evenzeer aan-
durven. 

Een kwaad — zoodra de Kerk zich in het afsnijden zou gaan 
verheugen, is zij op den verkeerden weg, zij snijdt immers in eigen 
vleesch. Het is haar zwakheid, dat haar leden zooverre zich keer-
den van de kern van haar eigen leven. En zij moet zich bewust 
zijn dat het licht, dat haar gegeven is op verschillende wijze kan 
breken in de glazen, die het opvangen, dat de rijkdom van de 
boodschap niet door allen op dezelfde wijze wordt begrepen, dat 
eenvormigheid hier dood kan zijn. 

Leertuchtoefening is een kwaad, zij kan echter noodzakelijk 
kwaad zijn — een belijdende Kerk kan niet dulden wat haar 
karakter als Kerk van Christus in gevaar brengt. Doch dan moet 
het zeker zijn, dat de Kerk door de afwijking in gevaar is, dat 
zij als Kerk verwerpen moet wat haar wezen poogt aan te tasten. 
Zulk een verklaring kan alleen de Kerk als Kerk geven. 

Houdt men dit alles in het oog, dan ziet men hoe ongeoorloofd 
vragen zijn — die reeds bij het samenstellen van het Ontwerp 
werden opgeworpen en die voortdurend worden herhaald — of 
nu deze of gene groep, de vrijzinnigen of de ethischen of de ge-
reformeerde bonders, „eruit moeten". En evenzeer vragen of ieder, 
die b.v. niet aan de maagdelijke geboorte gelooft, uitgestooten 
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moest worden. Dergelijke vragen zijn volstrekt niet ter zake. En 
dit om drieërlei reden. 

Ten eerste kan alleen de Kerk zulk een uitspraak doen. 
Ten tweede kan zulk een uitspraak nooit een groep, enkel een 

concreet geval, een bepaalde prediking van een bepaalden ambts-
drager betreffen. 

Ten derde kan die uitspraak alleen gegeven worden in een 
bepaalde situatie — de situatie bepaalt mede wat de Kerk in haar 
roeping hindert en belemmert. 

Iedere abstracte uitspraak is ongeoorloofd — leertucht bestaat 
alleen in het recht doen, hier en nu. 

Lichten wij dit toe. 
Een uitspraak als hier bedoeld kan alleen geschieden, indien zij 

met volle verantwoordelijkheid tegenover de Kerk geschiedt. Iedere 
rechtspraak is ten slotte gewetenszaak. Kerkelijke rechtspraak is 
dit in zeer bijzonderen zin, omdat hij, die er aan meewerkt, niet 
tevreden kan zijn met het bewustzijn, dat hij naar menschelijk ge-
brekkig inzicht recht heeft gedaan, maar zeker moet zijn. dat zijn 
uitspraak tegenover de Kerk, dat is tegenover God en Zijn Open-
baring verantwoord is. Die verantwoordelijkheid is een zware. 
Lichtzinnig is elk praten over groepen, die al dan niet uit de Kerk 
zouden moeten verwijderd. Aan die lichtzinnigheid maakt hij zich 
schuldig, die het Ontwerp prijst, omdat het de gelegenheid zou 
geven, de vrijzinnigen er uit te gooien, maar ook hij, die het vreest, 
omdat die gelegenheid zou geboden zijn. Ongeoorloofd ook is het 
een enkele dogmatische uitspraak als die van de maagdelijke ge-
boorte uit het verband te lichten, te veronderstellen, dat bij onbe-
vredigend antwoord op deze vraag geheel op zich zelf gesteld 
afzetting zou moeten volgen. Dat is leertucht op de wijze van 
Assen. Doch dat is niet Kerkelijk, niet Christelijk. Hiermee is vol-
strekt niet betoogd dat niet op grond van een enkele uitspraak de 
leertucht kan werken. Ontkenning daarvan in abstracto is even 
onjuist als erkenning. Het zal altijd op het concrete geval aan-
komen — op de vraag: is déze prediking, hier en nu niet te dulden. 
Het is niet een afwijzing van ,,een" dogma, die grondslag voor 
afzetting kan zijn, maar de afwijzing van dit dogma door dézen 
bepaalden predikant in déze bepaalde gemeente in dit bepaald 
tijdsgewricht. De afwijzing kàn in een verband staan, dat haar 
onschadelijk maakt, zij kàn onduldbaar zijn. De tijdsomstandig-
heden kunnen tot zulk een toespitsing dwingen op een bepaald 
punt, dat dit een gewicht krijgt voor de prediking, dat het tevoren 
niet had. Natuurlijk zal, omdat leertucht-oefening rechtspraak is, 
naar eenheid en harmonie tusschen de uitspraken moeten worden 
gestreefd. De Synode als hoogste rechter zal behoefte hebben zich-
zelf gelijk te blijven — maar zij zal haar taak alleen kunnen ver-
vullen, als zij zich bewust is, dat haar eenige plicht in deze is: de 
belijdenis en daarmee het karakter van de Kerk als Kerk te hand-
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haven. De belijdenis-geschriften zullen haar ui tgangspunt zijn; 
zonder deze zou zij hopeloos in het vage rondtasten, zij bieden haar 
richtsnoer, zij zijn geen politie-verordening, die door eenvoudige 
subsumeering van het geval onder den abstracten regel wordt ge-
handhaafd. 

Laat men nu niet zeggen, dat dit vaag is en daarom bedenkelijk. 
Laat men liever pogen te begrijpen, dat de precisie, die men be-
geert, ongeestelijk is. Laat men toch ook niet bevreesd zijn. Een 
groot deel van de oppositie tegen het Ontwerp is op angst ge-
baseerd; angst is altijd een slechte leidsvrouw, maar zoo ergens 
dan in de Kerk. Ieder weet, dat leertucht risico in zich sluit. Een 
absolute veiligheid tegen onjuiste hanteering bestaat niet. Het 
kerkelijk leven in Nederland is nu al lange tijden bedorven door 
angst en wantrouwen, van weerszijden van links tegen rechts en 
van rechts tegen links. De partijstrijd en al wat kerk-politiek heet 
— bedenkelijk woord voor een bedenkelijker zaak — is er het 
gevolg van geweest. Laat men begrijpen, dat als men daaruit , daar-
boven wil komen, het noodig is het gevaar aan te durven. Leer-
tucht is een gevaarlijk bedrijf. Maar het geloofsleven is altijd ge-
vaarlijk — iedere veiligheid, die de mensch zich bouwt, wordt 
telkens weer stukgeslagen. Het ongeluk der Ned . Herv . Kerk is 
geweest, dat zij altijd maar weer veiligheid, veiligheid voor zoo 
veel mogelijk menschen zocht. Wi j begrijpen volkomen, dat wie 
de classicale vergaderingen beziet, zijn hart vasthoudt als hij denkt, 
hoe déze nu leertucht zullen gaan uitoefenen. M a a r mag het een 
reden zijn, als de Kerk de leertucht aanvat, omdat zij haar terwille 
van haar karakter moet aanvatten, met angst en beven toe te zien 
en achter een veiligheid biedend muurtje te vluchten? Is het niet 
een wonder dat deze gebrekkige Kerk nog is, wat zij is en mogen 
en moeten we niet hopen dat haar de noodige kracht gegeven 
wordt, als zij aanvat wat zij moet doen? 

Ten slotte in dit verband een woord over de artt. 69 en 70. 
Eerst over het laatste. Hervorming der belijdenis is noodig. Be-
lijden kan echter alleen geschieden, indien de Kerk zich daartoe 
op een bepaald oogenblik geroepen voelt, indien zij het credo uit-
spreekt omdat zij het moer doen. Dit oogenblik kunnen wij niet 
kiezen. Bedenkt men deze beide dingen, dan is het duidelijk, 
waarom art. 70 in het Ontwerp is opgenomen. Het dient vooreerst 
om de Kerk bewust te maken, dat het oogenblik nadert , waarop 
zij deze ter hand moet nemen, om den drang te stimuleeren tot 
opnieuw formuleeren, om het oor te openen voor de teekenen der 
tijden en de vraag wakker te roepen of het oogenblik voor ge-
tuigen niet gekomen is. 

In de tweede plaats wil art. 70 den weg wijzen, als dat oogen-
blik daar is, hoè de Kerk kan functionneeren; wil het Ontwerp 
zorgen, dat het de Kerk in volle breedte is — het niet enkele theo-
logen zijn of machthebbers — die spreekt, hoè haar belijdenis 
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wordt vastgesteld. M e n zou kunnen zeggen: als dat oogenblik er 
is, zal de weg wel gevonden worden. Men vergeet dan echter, dat 
er dan geen tijd is om te zoeken, dat er geen kracht verspild mag 
worden aan zaken van formeelen aard, dat het gevaar moet wor-
den afgesneden, dat een bestuur een belijdenis zou opleggen. Een 
belijdenis komt nooit anders tot stand dan in strijd naar binnen 
of naar buiten of wellicht beide. Als die strijd noodig is, moeten 
de regels gereed liggen, waarnaar hij zal worden gevoerd. 

Hervorming der belijdenis is nimmer een herziening, waarbij 
woord voor woord van het bestaande wordt bekeken en gecorri-
geerd. Het is niet herziening. Het is inderdaad nieuwe vorm-
geving. Laat men het gewicht van deze dingen niet verkleinen 
door dat woord vorm alleen op de taal te betrekken. Het wezen 
der belijdenis is in de Schrift zelve gegeven, de Kerk zoekt in den 
loop der tijden den vorm, die haar past. Hoe die nieuwe belijdenis 
zal luiden — wij hebben er over te zwijgen. Alleen de Kerk kan 
hier spreken — èn zij kan alleen spreken, als zij daartoe geroepen 
is. Wi j moeten slechts de mogelijkheid scheppen — of wellicht 
beter, vergrooten en regelen — dàt zij spreekt. 

Met de liturgische formulieren staat het eenigszins anders. Zij 
staan niet geheel op de trap van de belijdenis. Zij doen dienst, 
zijn toegespitst op de sacramenten en het ambtswerk. Zij zijn 
mede werktuig van de Kerk. Aan haar kan dus wèl worden ge-
schaafd — ook al zal men moeten bedenken, dat men daarbij met 
voorzichtigheid te werk moet gaan, dat veel van wat twintigste 
eeuwsche ooren vreemd klinkt, ten slotte zijn goede reden heeft. 
Vergissen wij ons niet — dan wordt dat nù beter ingezien dan 
eenigen tijd geleden, is de waardeering voor doop- en avondmaal-
formulier een stijgende. W e mogen ons gelukkig prijzen, dat de 
19e eeuw hier haar hand niet aan heeft geslagen. Niettemin is 
er dringend behoefte aan herziening, omdat thans ieder predikant 
zich zijn eigen vrijheid ten aanzien der formulieren veroorlooft 
en daardoor het liturgisch karakter van de Kerkelijke handelingen 
verloren gaat. V a n d a a r dat art. 69 de herziening mogelijk maakt, 
mogelijk en gemakkelijker dan de hervorming, waarin slechts de 
Kerk in haar volle breedte kan spreken. 

Met de gespletenheid der tijden wordt rekening gehouden door 
het verplicht stellen van nieuwe formulieren — dat inderdaad in 
den aard der zaak zou liggen — van een meerderheid van twee 
derden afhankelijk te maken. 

Tot zoover over art. 8 in verband met de artt. 69 en 70. Hier-
aan kan bespreking van het bezwaar van de Classicale vergade-
ring als rechter worden vastgeknoopt. In het Ontwerp Kerkop-
bouw had de Classicale Vergadering oök een taak in zake leer-
tucht, alleen was deze daar tot advies geven beperkt. (Art. 47 
Concept K. O . over opzicht en tucht) . Wi j meenen dat het een 
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belangrijke verbetering is dat zij naar het Ontwerp zelve leertucht 
zal oefenen. Immers daardoor wordt haar verantwoordelijkheid op-
gelegd. De verantwoordelijkheid voor een advies is altijd een veel 
geringere dan die voor een beslissing — niet voldoende verant-
woorde adviezen worden eerder gegeven dan niet voldoende ver-
antwoorde uitspraken, zij kunnen niettemin veel kwaad doen. Prof. 
Brouwer wenscht, dat geen classicale vergadering einduitspraken 
zou mogen doen, als zij tot veroordeelen ter zake van de leer zou 
overgaan. Hierdoor wordt de uitspraak toch weer advies. Boven-
dien: waarom, indien de classicale vergadering veroordeelt en de 
betrokkene dat aanvaardt en zich onderwerpt, tot nieuwe behande-
ling te dwingen met al het pijnlijke voor hem, die ongelijk erkent? 
Meent men inderdaad, dat in belangrijke gevallen bezwaren ont-
staan, als de zaak door den veroordeelde niet aan hoogere instantie 
onderworpen zal worden, een kans, die ons niet groot lijkt — 
dan moet op andere wijze een uitweg worden gevonden. Dit zou 
kunnen geschieden door de bij de Synode in te stellen Commissie 
voor de belijdenisvragen de bevoegdheid te geven om, indien het 
haar in het belang der Kerk wenschelijk voorkomt, van een uit-
spraak, maar dan zoowel van een vrijspraak als van een veroor-
deeling, in hooger beroep te gaan. Men laat dan aan de classicale 
vergadering en de provinciale Synode de rechtspraak, maar voor-
komt de door Prof. Brouwer gevreesde mogelijkheid, dat onder-
ling afwijkende uitspraken van de classis voor de Kerk bindende 
uitspraken zouden zijn. Voor de Commissie zou het belang van 
de Kerk eenig richtsnoer zijn — dat kan de eenige grond zijn, 
waarom een afgedane zaak, waarin de betrokkene berust, opnieuw 
aan een hoogeren rechter zou kunnen worden voorgelegd. Men 
vergelijke het instituut van de cassatie in het belang der wet, die 
naar Nederlandsch Recht de Procureur-generaal bij den Hoogen 
Raad kan instellen. 

Wij komen zoo tot een tweede amendement: 
Tusschen artt. 64 en 65 reglement Kerkelijk Opzicht en Tucht 

wordt een artikel ingevoegd. Betreft de uitspraak van een Classi-
cale Vergadering of van de Provinciale Synode een bezwaar 
wegens afwijking van de belijdenis der Ned. Herv. Kerk overeen-
komstig art. 7, dan komt de bevoegdheid tot het instellen van 
hooger beroep behalve aan den bezwaarde ook toe aan de com-
missie voor belijdenis en liturgie bedoeld in art. 60 Alg. Reglement. 

Dit hooger beroep moet worden ingesteld binnen zes maanden, 
nadat de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Het geschiedt 
door schriftelijk bericht aan den secretaris of scriba van de ver-
gadering tegen wier uitspraak hooger beroep wordt aangeteekend. 

Een volgend punt, dat verdediging behoeft, is de bepaling van 
art. 25 sub 5: de bevordering van al, hetgeen het godsdienstig 
leven van de leden der gemeente kan verhoogen bijzonderlijk het-
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geen kan strekken om met eerbiediging van gewettigde verscheiden-
heid de eenheid te bewaren. 

Tegen het gebruik van het woord „gewettigd" had vooral Ir. 
Wolffensperger bezwaren. Wannee r is een verscheidenheid ..ge-
wettigd" luidt zijn vraag, een vraag, die ook Ds. Winkel stelde. 
Nu moet vooreerst opgemerkt dat er staat „gewettigd", niet 
,,wettig" en dat de vraag, die wel is gedaan, waar maakt de wet 
een scheiding, geen zin heeft. „Gewettigd" is hier alleen gebruikt 
om aan te duiden dat de verscheidenheid, die, zoodra zij verdeeld-
heid wordt onduldbaar is, ook binnen de Kerk op haar plaats 
is. W e hebben van gedachten gewisseld of „toelaatbaar", „geoor-
loofd" wellicht beter zouden zijn, maar juist omdat wij wilden 
doen uitkomen dat de verscheidenheid niet maar geduld wordt, maar 
in den aard der zaak zelve gelegen is, omdat deze er moet zijn, 
is behoud van het woord gewenscht. Niet iedere verscheidenheid 
en toch verscheidenheid. Hoever deze gaan kan is een zaak, die 
in een reglement niet kàn en niet màg worden vastgelegd — het 
oordeel daarover zal de Kerk zelf later uitspreken. 

Een kleinigheid in verband hiermede. De overgangsbepalingen 
bevatten in art. 1, sub b. denzelfden term, echter in eenigszins 
anderen zin. Daar staat: b of zij ernstige, door de in art. 25 sub 
5 bedoelde verscheidenheid gewettigde gronden hebben. Daarvoor 
wordt beter gelezen: aan de bedoelde verscheidenheid ontleende 
gronden. De bedoeling is niet anders dan te verlangen dat de 
gronden, waarop de groep zich ter zijde stelt, aan de verscheiden-
heid — niet b.v. aan persoonlijke voorkeur voor een predikant — 
zijn ontleend. 

Ook over die overgangsbepalingen moet nog een enkel woord 
worden gezegd. Men heeft zich beklaagd, dat de regeling voor 
wat in het Ontwerp Kerkopbouw de huisgemeenten heette naar 
de overgangsbepalingen is verwezen. Toch is dit principieel het 
eenig juiste. Laat ons voorop stellen, dat wat de veranderlijkheid 
betreft dit niet het minste verschil maakt. Ook de overgangsbe-
palingen kunnen slechts met 2/s meerderheid worden gewijzigd 
(art. 68) . Art. 12 Ov. Bep. doet daaraan niet af. Ook indien de 
Synode na 10 jaar zou uitspreken dat zij niet moeten worden ge-
handhaafd, blijven zij wet, zoolang zij niet overeenkomstig art. 
68 zijn afgeschaft. Het is een volkomen miskenning van de een-
voudige waarheid, dat wetsbepalingen steeds in het verband van 
het geheel moeten worden uitgelegd als men het tegendeel uit 
art. 12 Ov. Bep. wil afleiden. 

Doch waarom hoort de regeling van de organisatie, die zich 
doelbewust onttrekt, in de Overgangsbepalingen? Het ligt juist 
in den samenhang van eenheid en verscheidenheid. Tusschen deze 
beide is altijd spanning. Is die er niet, dan is er groote kans van 
verslapping. Eenheid, die eenvormigheid zou worden, verdort — 
verscheidenheid, die al maar ruimer wil worden, verslapt. Is van 
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verscheidenheid niets te bespeuren — dan is de kans groot dat 
het kerkelijk leven afsterft. Is zij groot en staan de richtingen 
vriendelijk verdraagzaam naast elkaar, dan is er onvermijdelijk 
verzwakking van kerkelijk leven. W i e niet eigen overtuiging voor 
de ware houdt, heeft groote kans die overtuiging te laten varen, 
zij is stellig niet op geloof gegrond. Doch als de spanning te groot 
wordt, de een den ander niet meer verdraagt in den letterlijken 
zin, niet meer aanvaardt als mede-lid der Kerk, niet omdat hij wel-
licht gelijk, maar hoewel hij ongelijk heeft — als daaruit botsingen 
voortkomen, die tot ter zijde treden, eigen opzet buiten den normalen 
gang leiden — dan is de spanning te sterk geweest, moet de 
Kerk als geheel beiden trachten te behouden. Doch zij kan dat 
alleen onder de voorwaarde, dat dit eigenlijk anders zou moeten. 
Iedere erkenning van een groep als , ,huisgemeente" is erkenning 
van een breuk, die er niet zou moeten zijn — zij het dat de schuld 
ligt bij de groep, zij het bij den Kerkeraad. Er is een tekortkoming, 
die overwonnen, een breuk, die geheeld moet worden. De ver-
scheidenheid is in de Kerk gewettigd — de verscheidenheid, die 
tot het inslaan van eigen wegen leidt, is een fout. Een waarlijk 
sterke Kerk kent niet zulke verscheidenheid. In onze Ned . Herv. 
Kerk is zij thans wèl aanwezig. Wi j moeten waken dat de banden, 
die de leden samenhouden, niet breken. W i j moeten ze thans wat 
slapper spannen dan eigenlijk behoort — daarom Overgangsbe-
palingen. 

Doch de toepassing dezer Overgangsbepalingen is aan art. 8 
A.R. gebonden. Als voor de leertucht is ook hier dat ar.tikel funda-
menteel. Het stelt de grenzen, waarbinnen de groep heeft te blijven, 
die de stelling poneert, dat zij door de macht der in de gemeente 
toonaangevende opvattingen de haar binnen de Kerk toekomende 
plaats niet kan vinden. 

Ten slotte zijn nog twee punten te behandelen, door Prof. 
Brouwer ter sprake gebracht. Ten eerste de wenschelijkheid voor 
kerk-visitatoren en moderatoren secundi aan te wijzen. W i j zijn 
daarvan niet overtuigd. Het aantal voor deze functie geschikte 
personen zal waarlijk niet groot zijn. Keuze van secundi heeft licht 
tengevolge aanwijzing van personen, die men liever niet primus 
wil hebben en die toch, als zij eenmaal aangewezen zijn en er een 
vacature komt, moeilijk kunnen worden gepasseerd. Waarneming 
der functie — als ontworpen — door de kerkvisitatoren voor elkaar, 
invallen van één der visitatoren voor den moderator schijnt ons 
beter. Dat dit punt niet van principieel belang is, behoeft waarlijk 
geen betoog. 

En dan de benoembaarheid van de vrouw tot diaken. Het is 
te betreuren dat Prof. Brouwer hier het emotioneele en emotie-
wekkende woord ,,reactionnair" gebruikt — dit te meer, nu hem 
erop gewezen is dat de bepaling, gelijk zij in het Ontwerp der 
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Synodale Commissie voorkomt, is overgenomen uit het mede door 
Prof. Brouwer onderteekend Rapport van Kerkopbouw. De aanhef 
van art. 31 luidt juist als die van art. 29 ontwerp Kerkopbouw. 
De motiveering is dezelfde. De Synodale Commissie had zich aan 
haar opdracht te houden, te arbeiden op den grondslag van het 
accoord. Zij heeft zoo min mogelijk aan het bestaande geraakt. 
W a a r een recente uitspraak der Synode omtrent de vrouw-diaken 
ter tafel is, scheen het onjuist, dit vraagstuk weder aan de orde 
te stellen. 

Erger nog is, dat in de toelichting van Prof. Brouwer wordt 
gesproken van bepalingen, die thans niet in het Reglement voor-
komen. De beperking der benoembaarheid tot diaken-ouderling 
tot de mannen-lidmaten staat in het tegenwoordige Reglement 
art. 17. 

Wi j meenen, dat daarmede althans dit bezwaar wel is afgedaan. 

W i j zijn ons overigens bewust, dat dit stuk geenszins het onder-
werp in zijn volle breedte behandelt. Daartoe ontbrak tijd en ge-
legenheid. De strekking van dit geschriftje is geen andere, dan 
enkele bezwaren te bespreken en te weerleggen, de bezwaren voor-
al van hen, die ondanks hun grieven veel goeds in het Ontwerp 
erkenden, die toch eigenlijk in veel onze medestanders zijn. Hun 
wilden wij onze bedoelingen nog eens uiteen zetten. Wi j zouden 
ons zoo verheugen als wij hen mochten overtuigen, want wij staan 
achter dit Ontwerp , niet omdat het ons werk is, maar omdat wij 
waarlijk meenen, dat een reorganisatie in den door ons ontworpen 
zin voor de Kerk noodzakelijk is. 

Ik zeg hier ,,wij", ik bedoel daarmede degenen, die zich thans 
in het Comité voor de reorganisatie hebben vereenigd. Ik schrijf 
dit stuk krachtens hun opdracht. Het is ons gezamenlijk streven, 
dat hier is uitgesproken. Persoonlijk neem ik de volle verantwoorde-
lijkheid er voor op mij, maar ik vertrouw op de kracht, die ons 
gezamenlijk werd geschonken. 



48. K E R K . * ) 

Mijnheer de Voorzitter, Mijne Heeren, 
Gij hebt mij uitgenoodigd heden tot U te spreken over de reor-

ganisatie der Ned. Hervormde Kerk. Ik zal mij wel niet vergissen, 
indien ik die uitnoodiging toeschrijf aan het feit, dat ik de eer 
heb gehad. Voorzitter te zijn van de Commissie, die door de Synode 
was belast met het uitwerken van een reorganisatievoorstel op 
grond van het accoord tusschen de vereenigingen Kerkopbouw en 
Kerkherstel getroffen. Het is over het door deze commissie ont-
worpen en door de Synode in Januari van dit jaar aangenomen 
voorstel, dat gij mij wenscht te hooren. 

Over dit ontwerp zal ik als jurist moeten spreken tot U , predi-
kanten. Ik hoop de beteekenis van mijn woorden, die deze ver-
houding in zich sluit, niet uit het oog te verliezen, maar ik moet 
daaraan van te voren een waarschuwing verbinden. Denkt niet, 
dat ik over de technisch-juridische zijde van het ontworpen Regle-
ment zal spreken. Vooreerst ben ik daartoe maar weinig bevoegd, 
ik zou mij allerminst als een kenner van het Ned. Herv. Kerkrecht 
willen opwerpen, ik heb mijn bijzondere taak in de Commissie ook 
nooit als zoodanig opgevat. Bovendien leent deze zijde zich aller-
minst voor een uiteenzetting op een vergadering als deze. En ten 
slotte — wat alles afdoet — het principieel belang van het reor-
ganisatievoorstel is zóó groot, dat de technisch-juridische zijde op 
den achtergrond moet blijven. 

Toch — ik herhaal het — moet mijn rede die van een jurist zijn. 
Het verheugt mij juist daarom, deze opdracht te hebben ontvan-
gen, want het is de verhouding van Kerk en recht, die in den 
strijd om het voorstel in het geding is. Over die verhouding heerscht 
naar mijn meening in ons land nog immer veel misverstand. Laat 
ik dit toelichten, ik raak dan dadelijk aan de kern van het Ontwerp. 

Honderd jaar geleden, in den aanvang van den strijd om de 
reorganisatie, was er tusschen de leidende figuren van Christe-
lijk Nederland verschil van meening over den te volgen weg. 
Groen stond in zijn verdediging van den juridischen weg tegen-
over da Costa, die een medische methode bepleitte. W i l d e Groen 
dat de Kerk — èn de overheid — de belijdenis handhaafde in 
tuchtprocessen en de leugenleer, gelijk hij het noemde, uitbande, 
da Costa hoopte op genezing van de zieke Kerk, die in leervrij-
heid zelf de dwaalleer door de waarheid zou overwinnen. Als hij 
dacht ook de oude De la Saussaye. Niet in eenige Kerkelijke instel-
ling of wet, maar in de waarheid van het geloof in den Heiligen 
Geest zag hij de waarborg van de overwinning. 

Is het niet dezelfde strijd, waarvan wij de naklanken hooren 
*) Rede over de reorganisatie der Ned. Herv. Kerk, gehouden ter predikanten-

vergadering te Utrecht van 27 April 1938. 
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in onze dagen? Het opdringen van de waarheid door een juri-
dische handhaving der tucht tegen wat nu niet meer medisch, 
eerder vrijheid genoemd wordt: een afwijzing van iedere tucht, 
omdat ten slotte alleen het persoonlijk geweten beslissen mag over 
het al dan niet behooren tot de Kerk? Het schijnt wel zoo — toch 
is er diepgaand verschil. Groen wilde de handhaving der tucht 
door de Synode, zooals zij toen was en thans nog is samengesteld 
— de reorganisatiebeweging, gelijk zij in het ontwerp is belichaamd, 
acht de verandering der Kerkorde onafscheidelijk verbonden aan 
de handhaving van de belijdenis en zou deze zonder die ver-
andering niet begeeren. Dat heeft zij vooral van Hoedemaker ge-
leerd. Daarover zoo straks meer. Groen meende voorts, dat de 
handhaving niet veel anders behoefde te zijn, dan een onderzoek 
of de ambtsdrager, tegen wien een bezwaar was ingebracht, bereid 
was de belijdenisgeschriften, de drie formulieren van eenigheid 
te onderschrijven. Het Ontwerp ziet deze zaak anders, wij meenen, 
dat in dezen tijd leertuchtoefening principieel iets anders is. 

In zooverre is niet Groen, maar De la Saussaye onze leidsman, 
als hij zegt, dat ,,er in de Kerk een voortgaan is en het dus niet 
aangaat om de Kerk in onze eeuw zonder eenig beroep te binden 
aan de belijdenisgeschriften van vroeger eeuwen." Maar ten onrechte 
meende hij, dat daarmee iedere leertucht was afgesneden; hij zelf 
zag in, dat die afsnijding slechts een voorloopige kon zijn, dat het 
wezen van de belijdende Kerk leertucht insluit, maar hij wilde 
wachten totdat de Kerk weer een belijdende was geworden, tot 
een nieuw uitspreken der belijdenis was gekomen. 

Wi j meenen, dat de Kerk, ook al heeft zij niet anders dan oude 
belijdenisgeschriften, die niet meer adaequaat zijn aan het belijden, 
toch tot leertucht is geroepen, omdat zij op het oogenblik zelf, dat 
zij uitspreekt dat zij belijdt, ook afstoot wat met die belijdenis in 
flagranten strijd is. En wij blijven daarmee, om nog een grooten 
voorganger te noemen, geheel in de lijn van Gunning, die aan-
vankelijk het s tandpunt van De La Saussaye deelend, ouder ge-
worden, steeds krachtiger voor een belijdende Kerk heeft gepleit, 
de belijdenis door de Kerk als geheel van den naam des Heeren 
naar de H. Schrift als haar eerste en hoogste plicht heeft be-
schouwd. Het is niet mijn bedoeling hier de historie der reorgani-
satiebeweging samen te vatten — het is echter goed, dat men ziet 
dat wij niet anders deden dan de lijn doortrekken, die zij hebben 
aangewezen. 

Artikel 8 van het ontworpen Reglement — in de redactie, die 
de Synode voorloopig a a n v a a r d d e ' ) — zegt, dat het wezen en 
doel der Ned. Herv. Kerk door haar zelve... tot uiting gebracht 
in hare historische belijdenisgeschriften en liturgische formulieren, 
insluit... „5, de zorg voor hare belijdenis door hervorming en 

1) Men zie een nieuwe redactie, die het Comité voor de Reorganisatie voorstelt. 
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handhaving, opdat het geloof der Kerk in hare verkondiging en 
in hare symbolische en liturgische geschriften steeds zuiverder tot 
uitdrukking kome en opdat de openbaring van God, Vader , Zoon 
en Heiligen Geest naar de Heilige Schrift als regel van geloof 
en leven worde geëerbiedigd en het karakter der Kerk, als Kerk 
van Christus, worde bewaard." Legt daarnaast art. 7 van het On t -
werp Opzicht en Tucht, waarbij als grond van tucht wordt ge-
noemd „zoodanige afwijzing van de belijdenis der Ned. Herv. 
Kerk, dat haar karakter als Kerk van Christus daardoor in gevaar 
gebracht wordt" en gij hebt de kern van de leertucht-regeling 
voor U. 

In een naar ik mag aannemen aan velen Uwer bekende bro-
chure heb ik trachten aan te toonen, dat „belijdenis" hier de 
dubbele beteekenis heeft en moet hebben van „belijden" en „be-
lijdenisgeschrift" en dat zij in dezen dubbelen zin èn moet worden 
hervormd èn gehandhaafd. Ik kom daarop hier niet terug — maar 
ik moet bij den aard dier handhaving nog even langer stilstaan. 

Om die te bepalen is het vooreerst noodig, dat wij ons op het 
wezen der belijdenis bezinnen. Het is — Dr. Koopmans heeft er 
onlangs in zijn proefschrift aan herinnerd — beslissing, niet wet. 
In de belijdenis spreekt de Kerk uit, hoe zij Gods Openbaring 
verstaat, zij getuigt dat zij Gods W o o r d gehoord heeft en hoe 
zij het begrijpt. Dit geschiedt altijd in strijd, tot afweer van een 
dwaalleer, die verworpen wordt. Het kan alleen geschieden, indien 
de Kerk ervaart, dat zij moet getuigen. Iedere dogmatische uit-
spraak der Kerk, waarin het credo niet een bevrijding is, waarin 
de overwinning op den twijfel en de zekerheid van de geschonken 
waarheid niet doorklinkt, is een slag in de lucht, zij is hol en leeg. 
Als wij op het belijden van de Kerk, het geloofsleven een beroep 
doen, dan bedoelen wij allerminst — ik moet het nog wel eens 
herhalen tegenover het misverstand, dat ook mij zulke bedoelingen 
toeschreef — dat de Kerk nu b.v. haar bekwaamste theologen van 
verschillende richting zou moeten bijeenroepen, die na een onge-
twijfeld geleerde en grondige discussie nu eens een nieuwe be-
lijdenis zouden gaan formuleeren en dat die belijdenis zou moeten 
gelden. W i e zulke voorstellingen heeft, ziet de belijdenis als wet, 
als algemeen voorschrift, waaraan dan de meeningen der leden 
kunnen worden getoetst als de gedragingen der menschen in den 
Staat aan een strafwet, — en dat is zij juist niet. 

Wil men een juridische vergelijking, dan is de belijdenis veel-
eer een precedent, dan een wet. Een precedent, dat is een hoogste 
rechterlijke beslissing, die verder in de rechtsorde als bindend wordt 
beschouwd. Doch ook die vergelijking trekt de belijdenis nog te 
veel naar den wettelijken kant. Juist omdat in het recht van den 
Staat steeds wordt gezocht naar een algemeen richtsnoer, waaraan 
gedragingen kunnen worden getoetst, gaat men uit het precedent 
weer den regel distilleeren — in Engeland, waar deze leer zich 
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vooral heeft ontwikkeld, de ratio decidendi genoemd — poogt men 
de concrete beslissing te generaliseeren tot een algemeen voor-
schrift. En juist daartegen verzet zich het karakter van de be-
lijdenis als uitspraak van het geloof. In de Kerk zal de beslissing 
van geloof telkens opnieuw moeten worden beleefd en beleden. 
Kan zij slechts richtsnoer zijn, indien het verband tusschen haar 
uitspraak en de situatie van het oogenblik in geloof wordt gezocht. 

De beslissing is een geestelijke beslissing. Dat beteekent: de 
onderwerping daaraan kan alleen geestelijk in het geloofsleven ge-
schieden, een met den mond aanvaarden, doch met het hart ver-
werpen, is geen aanvaarding. De vraag of aanvaard is, is nooit 
met zekerheid te beantwoorden, slechts God weet of wie zegt te 
belijden, werkelijk belijdt, ook of wie meent te verwerpen, werke-
lijk verwerpt. Hier ligt de grens van iedere leertuchtoefening, zij 
kan altijd dwalen, zij zal altijd met omzichtigheid moeten geschie-
den; ieder gemakkelijk oordeelen, dat zich zelf en zijn vrienden 
rechtvaardig prijst en de tegenstanders zonder meer uitbant, moet 
worden vermeden. Doch de geestelijke beslissing is ook beslissing. 
De Kerk moet een antwoord hebben op de vraag, wat overeen-
komstig Gods Openbaring is, wat niet, zij moet scheiden en oor-
deelen. Anders bewaart zij de eenheid niet, voldoet zij niet aan 
haar taak van getuigenis en verkondiging. Die verkondiging mag 
niet dubbelzinnig zijn. En wij kunnen niet anders dan gelooven 
dat de H. Geest haar leidt — wij gelooven immers de eene, alge-
meene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Vandaar , 
dat die beslissing geldt. 

De Kerk, die een dogma uitspreekt, kan op dat oogenblik vol-
ledige onderwerping van haar dienaars vragen. Zoo was het in 
de Concilies, zoo ook in Dordrecht. De beslissing, die positief 
aanvaardt , wijst af al wat daarmee strijdt. De uitbanning der 
Remonstranten in 1619 was noodzakelijk, de Kerk kon niet tege-
lijkertijd haar dogma tegenover hun leer stellen en hun toelaten 
die leer in de Kerk te verkondigen. 

Doch de plaats van die beslissing wordt anders in den loop 
der eeuwen. Zij kàn verouderen. Er is naar Protestantsche op-
vatting dit verschil tusschen Gods Woord en het W o o r d der Kerk, 
dat bij het eerste die veroudering ondenkbaar is, bij het laatste de 
mogelijkheid daarvan nooit a priori uitgesloten. Het blijft immers 
een menschenwoord. 

Doch als wij dit uitspreken zijn wij ons tegelijkertijd bewust, 
dat wij het slechts met schroom en eerbied mogen zeggen, dat 
wij niet eenvoudig een belijdenis-woord, dat ons niet bevalt of 
ons op een bepaald oogenblik niets zegt, als voor ons niet geldend 
mogen afwijzen. De beslissing ligt er — en wij, die in de leiding 
der Kerk door den Heiligen Geest gelooven, moeten immers be-
ginnen met haar gezag te aanvaarden. Barth heeft het gezag der 
Kerk in verband gebracht met het gebod: eert Uwen vader en 

18 
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Uwe moeder, Koopmans nam dit over — ik weet niet of daarmee 
dat gezag der Kerk hoog genoeg is gesteld, déze eerbied sluit 
gehoorzaamheid in, al heeft dan die gehoorzaamheid haar grens. 

Die grens ligt in de gebondenheid der belijdenis aan haar his-
torische wording. Deze bepaalt de mogelijkheid van het verouderen. 
Het belijdenis-woord wordt sterker èn zwakker in den loop der 
eeuwen. Het tot de vroegste tijden van het Christendom terug-
reikende woord kan zóó sterk geworden zijn, dat het, voor zoo-
ver wij op dit oogenblik overzien, niet gemakkelijk denkbaar is, 
dat het ooit losgelaten zou worden. Ik denk, als ik dit zeg, aan 
het Apostolicum. Doch er zijn jongere woorden der Kerk, die in 
sterker mate de veroudering, dat is de gebondenheid aan hun 
tijd van ontstaan, vertoonen. En de kans is grooter, naarmate zij 
uitgebreider zijn, minder zich beperken tot de enkele in staal ge-
smede dogma's, waarin elk woord zijn eigen diepte heeft, zóó dat 
er geen kan worden gemist en wij om dat verband ook voor die 
buigen, die ons voor het oogenblik geen licht geven. In die uit-
gebreidheid komt dan allicht de beschouwing, die niet meer het 
zuivere dogma is. Hierbij denk ik aan de Nederlandsche Geloofs-
belijdenis, den Heidelberger Catechismus, de Dordtsche regels. 

W a t is nu de positie van deze historische belijdenisgeschriften 
naar het Ontwerp? Zij zijn uitgangspunt — iedere vraag van be-
lijden zal altijd daar moeten beginnen, het zal soms een niet ge-
makkelijke terugkeer zijn om daar te beginnen, vele dezer woorden 
zijn vreemd geworden in den loop der eeuwen. Gaa t het anderen 
als mij bij dat zoeken van het uitgangspunt, dan treft ons dikwijls 
de verrassende vondst, hoè levend, hoe waar dat woord van die 
oude belijdenisgeschriften is, dan verwijten wij ons zelven — en ook 
anderen — dat het veelal onbekendheid was met den tekst, die 
ons huiverig maakte. Vergis ik mij niet, dan zien wij, achter deze 
ons soms wat vreemde woorden beter dan eenige jaren geleden, 
thans het licht hunner waarheid. De belijdenisgeschriften herwinnen 
hun gezag. Doch er is gradeering van gezag, het is een onjuiste 
juridische voorstelling als men meent, dat zulk een gezag onvoor-
waardelijk moet zijn. Er is hier een meer en minder. Doch het 
uitgangspunt telt zwaar in de afweging der rechts-bepalende fac-
toren, die iedere beslissing voorafgaat. Uitgangspunt , grondslag, 
zegt de toelichting tot het Ontwerp erbij. Volkomen terecht — 
het is een grond, die gelegd is, wij kunnen daarop verder bouwen, 
niet er aan voorbijgaan. In het Ontwerp zelf staat het woord niet 
— hadden wij voorzien, dat het ter bestrijding daarvan zou wor-
den uitgespeeld, het was zeker ook in de toelichting weggelaten. 
Doch een bestrijding als die van Prof. Korff: ,,voor U, ontwerpers, 
is grondslag de belijdenis, voor mij is er slechts één fundament, 
Jezus Christus", hadden wij niet verwacht en niet behoeven te 
verwachten. Ook deze bestrijder had kunnen weten, dat als hij 
dit uitspreekt, zeker alle ontwerpers van harte instemmen. Ver -
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warring behoefden we van het gebruik van het woord grondslag 
toch niet te vreezen, nu het Ontwerp uitdrukkelijk niet slechts de 
mogelijkheid van hervorming der belijdenis stelt, maar de zorg 
daarvoor aan de Kerk, haar ambtsdragers en leden opdraagt. Bij 
den grondslag, waarover Korff spreekt, kan toch van hervorming 
geen sprake zijn. De oude belijdenisschriften blijven totdat de Kerk 
zelf zich heeft uitgesproken. W a n n e e r het oogenblik gekomen zal 
zijn, dat zij daartoe gerechtigd is, hebben wij niet uit te maken. 

Doch hoe moeten nu die belijdenisschriften worden gehanteerd 
bij de leertucht? Zeker niet als wet — dat zijn zij nimmer. Ik mag 
na hetgeen ik vroeger en ook thans daarover gezegd heb, dit punt 
laten rusten. M a a r ook niet op dezelfde wijze als zij dadelijk na 
haar afkondiging gebruikt hadden mogen worden. Het feit mag 
niet worden miskend, dat de Ned. Herv. Kerk minstens sinds 1816 
geen leertucht meer heeft gekend, dat de belijdenis als rechts-
element voor de Kerk al dien tijd dood is geweest. De situatie, 
waarin wij thans verkeeren, is niet dezelfde als die, waarin wij 
zouden zijn, indien de Kerk thans voor het eerst deze geschriften 
als hare belijdenis haar leden en de buitenwereld had voorgelegd. 
Er is niet een nieuwe beslissing. Het teruggrijpen op een oude, 
die meer dan een eeuw niet als rechts-factor heeft gegolden, is 
iets anders . Er is niet de geloofskracht, die deze woorden nu als 
criterium van de scheiding der geesten der menschen voorhoudt. 
Het is onzeker, in hoever het belijden der Kerk deze belijdenis-
geschriften nog draagt . Dit kan alleen in de leertucht zelve blijken. 
Zonder strijd zal dat zeker niet gaan, doch die strijd zal niet zijn 
de ellendige richtingsstrijd der 19e eeuw, die we thans rondom 
het Ontwerp weer zien oplaaien, die altijd weer de eigen groep 
tracht te bevestigen tegenover de andere, doch het is de strijd, 
die de Kerk altijd strijden moet om Gods W o o r d te grijpen — 
om het antwoord te zoeken, dat zij op dat W o o r d heeft te geven, 
om haar getuigenis te doen hooren in iederen tijd. W i e den geeste-
lijken strijd schuwt en de verdraagzaamheid in ontwijking daarvan 
zoekt, moet zeker geen voorstander zijn van leertucht en ook niet 
van dit Ontwerp . Doch ik vraag: is dàt de houding, die den volge-
ling van Jezus Christus past? 

Men heeft gezegd, dat de Kerk eerst een nieuwe belijdenis moest 
hebben en dàn op grond van die belijdenis leertucht. Het is niet 
juist: de leertucht is een der wegen tot het nieuwe uitspreken der 
belijdenis. Immers zij dwingt de Kerk tot bezinning, wat zij al dan 
niet mag dulden, tot uitspraken, die, als zij waarlijk leiden tot 
een geloofs-strijd, tot nieuwe formuleeringen kunnen brengen. Uit 
deze incidenteele beslissingen der rechtspraak kan een beslissing, 
die belijdenis is, groeien. Daarbij zal stellig met groote omzichtig-
heid te werk gegaan moeten worden, — niet straffeloos zou men 
vergeten, dat de Kerk een eeuw lang geen leertucht heeft gekend, 
het Ontwerp heeft in de functies van visitator en moderator voor 
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die omzichtigheid plaats gemaakt, in zooverre begrepen dat 
„medisch" moet worden gehandeld. In die handhaving der belijde-
nis zal voorts bedacht moeten worden, dat slechts dat mag worden 
verworpen, wat de Kerk van Christus in gevaar brengt, dat dus 
leeringen moeten worden geduld, die verwerpelijk schijnen, doch 
die zulk gevaar niet opleveren. Het gaat inderdaad om niets anders 
dan om uitsluiting van wat de Kerk als Kerk niet kàn dulden. Dat 
zal — dit betoogde ik al in mijn zooeven aangehaalde brochure —• 
altijd een beslissing hier en nu zijn. Rechtspraak is nooit iets anders 
dan concreet recht doen. Dat is hier nog in dieperen zin waar dan 
in het recht van staatswege. Zij kan alleen geschieden in het be-
wustzijn, dat de veroordeeling, die hier wordt uitgesproken, een 
veroordeeling der Kerk is, die tegenover God en Zijn Openbaring 
in de H. Schrift moet zijn verantwoord. 

Ds. Lingbeek heeft zich beklaagd, dat de H. Schrift in het Ont -
werp niet in het middelpunt werd geplaatst. Zijn klacht is mij een 
raadsel. Een Kerk-orde is zelf geen belijdenis, moet dat ook niet 
pogen te zijn. Zij kan slechts de verhouding der Kerk als organi-
satie tot de belijdenis aanwijzen. Het Ontwerp doet dat in de op-
dracht van de zorg voor de belijdenis door hervorming en hand-
having. De Kerk moet blijven belijden — steeds opnieuw zoeken 
hoe zij in haar historisch bestaan heeft te getuigen — zij moet 
haar belijdenis handhaven, zonder dat verslapt haar woord. Wi j 
hebben het — en niet eerst sinds 1816 — maar al te bitter ervaren. 
Doch wat die belijdenis moet inhouden mag het Reglement niet 
zeggen, het kan slechts even, zoo sober mogelijk, aanduiden, wat 
doel is van hervorming en handhaving beide: dat het geloof der 
Kerk in verkondiging en belijdenisgeschriften zoo zuiver mogelijk 
tot uitdrukking kome. Het geloof, dat het antwoord is op de Open-
baring Gods. Dââr en daar alleen wordt die Openbaring genoemd 
— de Openbaring en met haar het fundamenteele dogma der 
Triniteit naar de H. Schrift. Is daarmee niet aangegeven, dat de 
H. Schrift Gods W o o r d is, dat bindt? Behoefde dat, neen mocht 
dat iets nader worden uitgewerkt? Zou niet iedere uitwerking een 
usurpatie zijn van het Reglement op een terrein, waar het niet 
hoort — dat der belijdenis? 

Hervorming en handhaving beide, kunnen niet anders dan in 
gehoorzaamheid aan de H. Schrift geschieden. Gebeurt dat niet, 
dan houdt de Kerk op Kerk te zijn. Doch het heeft geen zin, dat 
de Kerk in haar reglement uitspreekt, dat zij Kerk is. Doch wij 
hebben bij de belijdenis, haar hervorming en handhaving, voor het 
oogenblik lang genoeg stil gestaan, het is tijd, dat wij ons tot de 
organisatie der Kerk zelve, mede een der hoofdpunten van het 
nieuwe reglement, wenden. Deze beide hangen ten nauwste samen, 
de rechtsorde wijst den weg, hoe de belijdenis tot stand komt, de 
belijdenis vraagt een bepaalde orde om belijdenis te kunnen zijn 
en blijven. 
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Als de belijdenis moet ook de Kerkorde in de H. Schrift gefun-
deerd zijn. Dit moet niet zóó worden verstaan, alsof een bepaalde 
Kerkvorm uit den Bijbel zou kunnen worden afgelezen, of deze 
de beginselen zou geven als algemeene regels, die nog slechts uit-
werking behoeven. Een Kerkorde is altijd alleen een orde in een 
bepaald punt van de geschiedenis. De rechtsvorm is menschelijk 
werk, met den tijd kan hij wisselen. Als op de belijdenis, neen, 
veel sterker, heeft ook op de orde de tijd zijn vat — het historisch 
bepaalde leven der menschen voor wie zij geldt, moet in haar een 
passenden vorm vinden. Doch daarmee is niet gezegd, dat zij een-
voudig een vraag is van opportuniteit en traditie. W i e zoo spreekt 
vergeet, dat ieder Kerkelijk handelen, zeker het zoeken van den 
vorm, waarin de Kerk zich in de wereld beweegt, aan de Open-
baring in de Schrift is gebonden. Hij houdt, als Dr. Noordmans 
heeft gezegd, met den mystieken band van Kerk en Schrift te 
weinig rekening. 

Uit den Bijbel nu weten wij dat de organisatie der Kerk een 
dienende moet zijn, dat heerschen in de Kerk niet past. Dat sluit 
gezag, ook gezag van menschen, allerminst uit, doch dit gezag 
is van anderen aard dan dat der wereldlijke heerschers — het is 
een gezag waarvan gezagsdrager en onderworpene zich bewust 
zijn dat het alleen in gebondenheid aan Hooger gezag bestaat, 
nooit om zichzelf, dat het nooit het laatste woord heeft. Het is 
ook een gezag, dat niet aan de individuen, maar aan de Gemeente 
toekomt, van haar afgeleid aan het „ambt" wordt toegekend. Wi j 
meenen, dat ook dit bijbelsch is; dat het niet alleen maar goede 
gereformeerde traditie is, al zou reeds dat van groot gewicht zijn, 
indien wij om een presbyteriale Kerkorde vragen. In de Kerk is 
niet een Overheid met eigen recht. En de Overheid van den Staat 
heeft in de Kerk geen recht van spreken. 

Dit alles wordt door de tegenwoordige Kerkorde miskend — 
de Kerk, die belijdende Kerk, dat is waarlijk Kerk wil zijn, moet 
zich van deze banden los maken. Haar geschiedenis sinds 1816 
leert genoeg, dat haar vorm waarlijk niet maar een bijkomstige 
zaak is. 

Het is bekend, dat de tegenwoordige organisatie aan de Kerk 
in dat jaar door Koning Willem I is opgelegd. Het staat vast, 
dat deze daartoe niet bevoegd was. Staatsrechtelijk niet. omdat 
de Grondwet hem die bevoegdheid niet gaf. Het is wel teekenend 
voor het lage peil, waarop theologische handboeken veelal staan als 
zij rechtsvragen bespreken, dat in de Kerkgeschiedenis van Reitsma-
Lindeboom als verontschuldiging wordt aangevoerd, dat volgens 
de Grondwet van 1814 de Koning deze bevoegdheid wel zou heb-
ben en dat men met de voorbereiding al zoo ver gevorderd was, 
toen de nieuwe Grondwet van 1815 werd ingevoerd. Alsof dat 
iets ter zake zou doen. Kerkrechtelijk miste de Koning de bevoegd-
heid tot voorschrijven, daar niet de Staat, alleen de Kort- T»1™» 
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haar organisatie heeft te bepalen. Ook dat is, meen ik, goed Bij-
belsch. W e hebben dus een organisatie, die in haar oorsprong on-
wettig is, doch dit zou zoo erg niet zijn, indien zij in haar inhoud 
bevredigde. Uit onrecht kan recht ontstaan en de Kerk heeft, het 
valt niet tegen te spreken, de haar opgelegde organisatie aanvaard. 
Doch in dien oorsprong lag de oorzaak van haar ernstige gebreken. 
De Kerk dankte haar organisatie aan de macht van den Staat, de 
Koning beschouwde de Kerk als een onderdeel van de staatsorde, 
waarvan hij, als hoofd dier orde, de regelen kon vaststellen. Dat 
vond ook in de organisatie zijn uitdrukking. Die gebondenheid aan 
den Staat is in 1852 grootendeels, in 1870 geheel losgemaakt, doch 
het stempel van de besturen-Kerk, dat daarmee op de Kerk werd 
gedrukt, is gebleven. 

Prof. Gerretson heeft in zijn voortreffelijk voorwoord bij 
Zeydner 's brochure ,,De Hervormde Kerk op den Tweesprong" 
de organisatie als een aristocratische gekarakteriseerd, ik geloof 
dat bureaucratisch haar juister kenteekent. De Synode was het 
bureau van den Koning voor Kerkelijke zaken, de organisatie was 
het middel om haar te administreeren. Toen de Staat zijn hand 
van de Kerk aftrok, bleef deze organisatie, zij werd een bureau-
cratie op zich zelve, natuurlijk een goede bureaucratie. Zij heeft 
daarvan al de kenmerken. De bureaucratie is fatsoenlijk, eerlijk, 
nauwkeurig — met toewijding en zorg wordt geadministreerd, on-
partijdig geoordeeld over de talrijke vragen, die worden voorge-
legd. Zij is behoudend en zelfgenoegzaam, men heeft het rader-
werk zoo lang bediend, dat men het kent in al zijn geledingen, 
men heeft het lief gekregen, gaat het bewonderen en wil het in 
geen geval prijs geven, men gaat vreezen voor ingrijpende ver-
anderingen, die licht storing brengen in den goeden gang van 
zaken. Men wil geen initiatief, maar vindt behagen in het volgen 
der sleur. Buitenstaanders, die daartegen zondigen, worden af-
gewezen en voelen zich spoedig machteloos, omdat zij den weg 
niet weten in den doolhof harer regels, ook al hebben zij in den 
grond het grootste gelijk. Men handelt reglementair en correct, 
gaat die reglementen op zich zelve hoogschatten en let weinig meer 
op de dingen, terwille waarvan zij bestaan. Men eischt onder-
werping, ook naar den vorm en wil als autoriteit met zekeren eer-
bied worden bejegend. Men ziet de samenleving, waarvan men 
het bureau is, als door dat bureau bepaald — en meent dat zij 
niet beter kan worden gediend dan door het bureauwerk. W a t 
middel i's, wordt doel. Als zóó de eigenschappen zijn eener bureau-
cratie — is dan niet de Synodale organisatie het type der bureau-
cratie, dat zelden elders zoo scherp geteekend wordt gevonden? 
Ik wil van dit alles geen kwaad zeggen, allerminst van de mannen, 
die zich aan haar wijden, wier onverdroten plichtsbesef onzen eer-
bied vraagt. Ik zelf heb er te weinig van gezien om in kritiek te 
treden, maar ik stel één vraag: is dat alles geestelijk? Zoo ergens 
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dan is toch stellig in de Kerk zulk een besturen ôm het besturen, 
niet op zijn plaats. 

Koning Willem I en zijn raadgevers hebben van de bezwaren 
van hun orde voor de Kerk wel iets gevoeld — als tegenwicht 
tegen de macht van het hoogste, half staats-ambtelijk bestuur werd 
het veto-recht aan de provinciale besturen verleend — zoo althans 
motiveert Gerretson dit recht. De Kerk zelf zou daarin mogen 
spreken tegen het bureau, dat de Staat had ingesteld. Het was 
als zoodanig al een weinig gelukkig gekozen middel. Het Provin-
ciaal Bestuur was op dezelfde leest geschoeid als het hoogste. 
Doch toen de Staatsbemoeienis wegviel, werd het zelf tot een 
hoogtepunt van de bureaucratie, met zijn 2/3 een middel om iedere 
wijziging tegen te houden, een huldiging van een behouden ôm 
het behouden, dat niet, zooals goed conservatisme doen kàn, in 
levende traditie zijn grondslag vindt, maar tot willekeurige macht 
leidt, die moeilijk kan worden gerechtvaardigd. 

Met deze bestuurs-organisatie heeft het Ontwerp radicaal ge-
broken. Het herstelt de presbyteriale organisatie. Het kan niet 
genoeg worden gewaardeerd, dat de Synode zelve haar heeft aan-
vaard. Ik zeg dat niet zoozeer, omdat het Ontwerp voorloopig 
is aangenomen, maar omdat déze zijde der zaak daar weinig 
oppositie heeft ondervonden. Ongetwijfeld is het voor menig 
Synode-lid een offer geweest, als hij deze plaats van de bestuurs-
lichamen mede laat schieten. Het toont, dat ook daar wordt inge-
zien, dat de Kerk als Kerk een andere organisatie behoeft. 

Hoe deze in bijzonderheden is geregeld heb ik hier niet uiteen 
te zetten, het is bekend genoeg, dat het Ontwerp op dit punt zich 
aansluit aan het rapport 1929 en dat van Kerkopbouw, hetwelk de 
Synode in 1935 verwierp. De Classicale vergadering wordt in haar 
oude rechten hersteld, commissies, die verantwoording schuldig 
zijn, vervangen de besturen, de Synode wordt uitgebreid in getal 
— een breede synode ter bespreking van bepaalde Kerkelijke be-
langen, zal eens in drie jaar bijeen komen, enz. Ik stip slechts 
enkele punten aan. 

Tegen het Ontwerp is te dezen aanzien bezwaar ingebracht door 
Ds. Lingbeek. Het bevat niet, dat de afgevaardigden naar Provin-
ciale en Algemeene Synode een bindend mandaat meekrijgen, ge-
lijk in het Kerkrecht der 17e eeuw was voorgeschreven. Het zou 
daardoor niet een waarlijk presbyteriaal karakter dragen, immers 
onder anderen naam de besturen toch handhaven, aan de afge-
vaardigden een eigen macht geven. Het was juist dit punt, dat de 
classis Amsterdam, die in 1816 zich zoo krachtig tegen 's Konings 
plannen verzette, naar voren schoof. 

Dit laatste is juist — doch dat van het bindend mandaat het 
presbyteriaal karakter der Kerkorde afhangt, moet ik ten sterkste 
bestrijden. Vooreerst dient opgemerkt, dat deze wijze van afvaar-
digen niets bijzonder gereformeerds heeft, zij is niet een vondst 
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der gereformeerde Kerken geweest, doch door deze overgenomen 
van de toen algemeen gevolgde methoden in het staatsieven, niet 
alleen in ons land, ook elders. De gedachte van een vertegenwoor-
diging, die den afgevaardigde zelfstandig oordeel laat, had zich 
nog niet baan gebroken. Het is een gedachte, die in het rechts-
leven zich slechts langzaam plaats heeft veroverd, maar die daar 
op velerlei gebied vruchtbaar is gebleken. W a a r o m zou de Kerk 
zich niet van haar mogen bedienen? Het gaat hier om een juridisch 
verschil tusschen twee vormen van vertegenwoordiging — het was 
dus niet ten onrechte, dat de Koning in 1816 de classis Amsterdam 
een zuiver zakelijk antwoord zond, dat de bezwaren der oude 
methode te groot waren (omslag en tijdverlies), de eerste ver-
kieselijk is. 

Ds. Lingbeek bestrijdt dit. De ambtsdrager, die afgevaardigd 
wordt, krijgt zoo grooteren invloed, dan hij, die thuis moet blijven. 
Het valt niet tegen te spreken. Doch ligt daarin iets onbijbelsch, 
iets niet Christelijks? Blijkt er iets van een bindend mandaat bij 
de samenkomst te Jeruzalem, waarvan Handelingen X V vertelt? 

Wij gelooven aan het algemeen priesterschap der geloovigen, 
de ambtsdrager heeft geenerlei bevoegdheid tot heerschen over de 
hem toevertrouwde leden der gemeente — toch ontbreekt dezen de 
mogelijkheid zich in den Kerkeraad te doen hooren. Ziedaar al 
dadelijk m.i. gewichtige argumenten tegen de bestrijding van het 
Ontwerp. 

Zwaarder nog dan deze tegenwerpingen wegen m.i. twee be-
zwaren tegen het betoog van Ds. Lingbeek. Ten eerste: de Kerk 
moet zich in haar reglementen altijd bedienen van juridische vor-
men, die omdat zij strak binden in het geestelijk leven hinderlijk 
kunnen zijn, nooit geheel voldoen aan den kerkdijken eisch. Dit 
geldt van den vertegenwoordigingsvorm, maar het geldt in veel 
sterker mate van het meerderheidsbeginsel, de afhankelijkheid van 
de besluitvorming van de helft + één der aanwezige leden. Juist 
het bindend mandaat verscherpt de werking daarvan. Het stemmen, 
het tellen der voor- en tegenstanders, is niets dan een middel om 
een besluit van een vergadering vast te stellen. Er is a priori geen 
enkele waarborg, dat daardoor steeds het juiste wordt getroffen. 
Het is typeerend voor de democratie der Fransche revolutie, dat 
zij van dit voor vergaderingen onmisbaar technisch-juridisch hulp-
middel een beginsel van eigen waarde maakt. Wij leeren thans 
weer de relativiteit ervan inzien. Welnu, indien de afgevaardigden 
bindend mandaat meekrijgen, dient de hoogere vergadering nergens 
anders toe, dan om vast te stellen wat door de lagere in meerder-
heid is besloten, wordt de mogelijkheid afgesneden door gedachten-
wisseling, door over en weder getuigen elkander te overtuigen, 
wordt het meerderheids-beginsel ten troon geheven. En toch is het 
voor mij niet twijfelachtig, dat overeenstemming door overleg ver-
kregen, juist geestelijk grootere waarde heeft, dan een meerder-
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heidsbesluit. En nu zegge men niet, dat, als de afgevaardigde over-
tuigd wordt dat het hem verstrekte bindend mandaat niet juist is, 
hij toch weer overleg met zijn lastgevers kan plegen, want af-
gezien van den omslag en het tijdverlies, die dat veroorzaakt, wordt 
zoo de bespreking verbroken, van haar kracht beroofd, daar zij 
immers niet tot een besluit kan leiden, wordt de waarde miskend 
van het overleg in mondelinge gedachtenwisseling — aan een door 
een derde overgebracht verhaal komt die waarde niet toe. 

En in de tweede plaats: maakt hij, die den eisch van een bindend 
mandaat op geloofsgrond stelt, zich niet schuldig aan een onge-
oorloofd binden van den H. Geest? Zou deze niet óók met de 
hoogere vergadering kunnen zijn? W i e durft uitmaken, dat het 
samenzijn der lagere meer dan dat der hoogere vergadering, die 
toch eveneens in Christus' naam vergadert, Zijn zegen heeft? 

Wi j moeten, geloof ik, in deze dingen nuchter zijn — de rede-
lijke vormen van het rechtsleven zal de Kerk moeten gebruiken. 
Haar aan recht gebonden organisatie kan ze niet missen, ook daar 
niet, waar zij als Kerk zich wel geheel vrij zou willen bewegen. 
Zij zal daarom èn meerderheidsbeginsel èn vertegenwoordigings-
gedachte moeten toepassen, als deze haar nut brengen. Zij hebben 
altijd hunne bezwaren, van die van het meerderheidsbeginsel stipte 
ik er slechts een enkele aan, doch er is geen reden het eene te ver-
werpen en daardoor het andere bovenmate te verheffen. 

In de vormen van het rechtsleven werkt, mogen wij hopen, de 
H. Geest. 

Ten aanzien van dit punt wijs ik ten slotte op art. 57 Ontwerp, 
dat voorschrijft, dat de leden der Synode volgens een daar aan-
gewezen schema beurtelings uit de verschillende Classes worden 
gekozen. Dit verhindert het voortdurend afvaardigen van dezelfde 
personen en belet daardoor dat dezen zich toch weer als bestuurders 
gaan voelen. 

Doch dit alles zal dàn slechts goed werken en dan slechts een 
waarlijk Kerkelijke orde doen ontstaan, indien in de Kerk de ge-
dachte der gemeente weder groeit en de Classicale vergaderingen, 
de Provinciale Synodes en de Algemeene Synode niet meer zijn 
bijeenkomsten ter administratie, maar Kerk-vergaderingen, die vóór 
alles een samenzijn in den Naam des Heeren ten doel hebben en 
daarna en daarom ook de zakelijke dingen in den geest, die hen 
bindt, afdoen. 

Over dien geest van gemeenschap nog een enkel woord. Wij 
raken dan aan een ander essentieel punt van het Ontwerp: de 
verhouding van één-heid en verscheidenheid. 

Er is tegenwoordig in staatsieven en staatsleer weer een sterke 
belangstelling voor de gemeenschap. Men gaat allengs weer in-
zien, dat de enkele mensch er niet is zonder de gemeenschap, dat 
deze iets anders is dan een verzameling van individuen. In bij-
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zonderen zin geldt dit voor de Kerk, ja, ik ben van meening, dat 
alleen het verstaan van de gemeenschap van de Kerk licht kan 
brengen in het begrijpen van de gemeenschap van staat en volk. 
Meer dan deze is de Kerk waarlijk gemeenschap, het is geen toe-
val, dat de gemeente haar centraal punt is — al blijkt van die 
gemeenschap in het Kerkelijk leven van heden bitter weinig. In 
de Kerk komen wij niet samen, maar zijn samengeroepen, wij heb-
ben één Hoofd en gelooven, dat Hij ons niet alleen aan zich bindt, 
maar ook aan elkaar. Dat zij allen één zijn, was Zijn bede. In 
die eenheid vallen de verschillen als onbelangrijk weg; daar is 
Jood noch Griek. Die eenheid vraagt om beleving en vastlegging 
beide: één lied, één bede, één belijdenis. 

Is daarbij plaats voor verscheidenheid? Men onderscheide. 
Zonder eenigen twijfel voorzoover die verscheidenheid berust op 
verschil van gaven. Van vele zijden komen wij in de Kerk, wij zijn 
verschillend in afstamming en geboorte, in maatschappelijke positie, 
in intellect, in karakter, in wijze van denken en spreken. De Kerk 
maakt ons één, zij maakt ons niet gelijk. De Kerk zal deze ver-
schillen moeten erkennen, van ons niet een eenvormigheid in ons 
denken en handelen moeten verlangen, hare verkondiging zal zich, 
als zij verkondiging tot mcnschen wil zijn, naar deze verschillen 
moeten richten. Toch overdrijve men de beteekenis dezer verschillen 
niet, voor de Kerk zijn zij ten slotte van secundair belang. Zij 
raken slechts de uiterlijke zijde, de taak der verkondiging, de 
methode der Kerk. Het is waar — dat deze de hier bedoelde ver-
scheidenheid al te weinig in het oog heeft gehouden, maar voor 
verbetering harer methode is het Reglement niet de aangewezen 
plaats. 

Veel moeilijker wordt onze vraag als wij aan een verscheiden-
heid in anderen zin, in het belijden zelf, denken. Moet ook deze 
worden geëerbiedigd — hoe verdraagt zij zich met de éénheid, 
die toch juist in de belijdenis wordt gezocht, als de Kerk uitspreekt, 
wat zij als geheel als inhoud van haar geloof ziet? 

Art. 25 van het Ontwerp spreekt van een gewettigde verschei-
denheid — ziet dat alleen op de onderscheiding der gaven, waar-
aan we zooeven herinnerden, of ook op de verscheidenheid in be-
lijden? Ongetwijfeld is het laatste bedoeld, maar — ik herhaal de 
vraag — hoe hebben wij dat te begrijpen? Ik zie het zoo: een goed 
op zichzelf, een waardevol ding, dat we moeten verzorgen en 
kweeken is de verscheidenheid niet, voor het individualisme, dat het 
persoonlijke nastreeft, is in de Kerk geen plaats. Wi j kunnen de 
verscheidenheid van gaven als rijkdom, door God geschonken, 
prijzen — de verscheidenheid in geloof, hebben wij alleen als een 
gegeven te aanvaarden. Het is er m.i. mee als met de verhouding 
van onze gereformeerde Kerk tot Lutherdom en Anglicanisme, 
terecht betoogt Barth, dat al zijn wij overtuigd, dat deze dwalen, 
waar zij van voor ons fundamenteele dingen afwijken, wij toch 
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niet mogen zeggen, dat zij daarmee het samenhooren tot de ééne 
Kerk verbreken. Waarlijk oecumenisch streven maakt ernst met de 
verschillen, verdoezelt ze geen oogenblik, dwingt veeleer ze scherp 
door te denken en te handhaven — maar erkent tegelijk, dat ook 
de andere Kerk Kerk is. Dit is geen relativisme, niet de gedachte, 
ik meen het zoo, gij wellicht anders — wie van ons beiden gelijk 
heeft, weet ik niet — de overtuiging van de waarheid zóó te moeten 
uitspreken, als onze Kerk deed, blijft, maar wij verdragen den ander 
als hij anders oordeelt. Wij begrijpen het niet, weten dat we een-
heid moeten zoeken, maar aanvaarden ook hen, die afwijken als 
leden van één en dezelfde Kerk. 

Geldt dit voor de verhouding der Kerken onderling, in veel 
sterker mate is het waar binnen de eigen Kerk. Het onderscheid 
is dit, dat hier de verschillen anders zijn, beperkter moeten liggen 
binnen de historisch bepaalde grenzen der Kerk. Hoe die grenzen 
getrokken moeten worden kan thans niemand zeggen. W o r d t het 
Ontwerp wet en met de handhaving der belijdenis ernst gemaakt, 
dan zal dat blijken. Richtsnoer zal ook daarbij naar de bedoeling 
van het Ontwerp art. 8 moeten zijn. 

De verscheidenheid dus een gegeven, door God in de historie 
der Kerk toegelaten, een werkelijkheid, die niet mag worden voor-
bijgezien. De verscheidenheid altijd in spanning met de eenheid, 
in geloof niet de gelijke van deze. W i e buigt voor de bede van 
Jezus om de eenheid zal deze onvoorwaardelijk als eisch zien — 
de verscheidenheid kan slechts ondergeschikt âân de eenheid wor-
den erkend. Doch die erkenning na te laten is miskenning van de 
werkelijkheid, waarin God de Kerk van heden heeft geleid. 

W e r d zóó eenheid en verscheidenheid algemeen gezien, een bij-
zondere regeling zou overbodig zijn. Doch een reglement moet de 
werkelijkheid aandurven. En die is zóó, dat veelal de spanning 
tusschen de verscheidene denkwijzen zóó groot is geworden, dat 
een wederkeerig erkennen en aanvaarden van elkaar onmogelijk 
schijnt. De groepen komen zóó scherp tegenover elkaar, dat zij 
elkander niet meer als gelijk-gerechtigden respecteeren. Dit is een 
zwakheid, een fout — het móést anders kunnen. Doch omdat dit 
zoo is geworden, hetzij door schuld van den Kerkeraad, hetzij 
door schuld van de groep, die zich onbevredigd gevoelt, moet voor 
deze verscheidenheid ruimte worden gemaakt. Dit doen de Over-
gangsbepalingen. 

Er wordt een afzonderlijke regeling mogelijk gemaakt voor een 
bepaalde groep, die zich aan het Kerkelijk leven ter plaatse ont-
trekt. Let men op deze formuleering, dan is duidelijk, dat zulk 
een regeling alleen in overgansbepalingen thuis hoort. De Kerk 
erkent hier haar eigen tekortkoming — zij moet hopen, dat die 
een einde zal nemen, al geeft zij toe, dat zij het einde niet ziet. 
Over den inhoud van die bijzondere regeling spreek ik niet, ik wil 
alleen vaststellen, dat het mij getroffen heeft, dat de bijzonderheden 
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bij hen, die eenmaal het beginsel aanvaardden, weinig kritiek vonden. 
Ziet men eenheid en verscheidenheid als ik hier betoogde dan 

is het duidelijk, dat in het reglement voor de verscheidenheid geen 
verdere plaats is. Hier is niet een onderwerp van regeling, maar 
een houding tegenover de feitelijke gegevens in het geding — 
men kan deze niet opleggen — een reglementaire verplichting b.v. 
om in gemeenten met meerdere predikanten bij beroepen met de 
verscheidenheid van richting rekening te houden, zou met den aard 
van het beroepingswerk, met de vrijheid der gemeente, in directen 
strijd zijn. 

Vergeet de Kerk in deze regeling de zendingshouding tegenover 
de schare, die aan haar poort staat, waartoe naar Noordmans ' ge-
tuigenis de regeling der huisgemeenten in het Kerk-opbouwrapport 
mede zou dienen? In geenen deele. Een belijdende Kerk is altijd 
een zendingskerk; een Kerk, die zich zelf zou gaan vermeien in 
haar bezit en zou nalaten haar boodschap uit te dragen, den vreem-
deling en den afgedwaalde te zoeken, verzuimt haar roeping. Art. 
5 sub 6 Alg. Reglement herinnert er aan. En het kàn zijn, dat de 
groep, die naar de overgangsbepalingen zich als zelfstandig lichaam 
constitueert, een schare eerder bereikt dan de plaatselijke Kerk, 
doch daarin kan de grond van onttrekking van het kerkelijk leven 
niet gelegen zijn. Het wederopzoeken van hen, die zich terug-
trokken, wellicht uit verslapping van geloofsleven en lauwheid, wel-
licht ook uit geheel gerechtvaardigde bezwaren tegen de ambts-
dragers en de wijze, waarop zij hun taak vervulden, is een zaak 
op zich zelf, die echter hier haar plaats niet heeft. Art. 29 Regl. 
houdt hiermee rekening, art. 63 schrijft de Breede Synode voor zich 
met deze belangen te bemoeien. Meer dan zulke vingerwijzigingen 
kan de Kerk, althans voor het oogenblik niet geven. Het is de 
practijk van het leven, de houding der Kerk, niet haar reglementen, 
die hier verandering behoeven. De groep-beweging stelt hier een 
vraag aan de Kerk, waarnaar zij moet luisteren. W a t mij betreft, 
het is mijn overtuiging, dat als de Kerk werkelijk haar belijdenis 
verkondigt en daarnaar poogt te leven, zij de schare, waarop we 
doelden, vanzelf tot zich trekt. Men lette er eens op, hoe vol de 
Bekenntniss-Kirchen in Duitschland thans zijn. 

Wij komen steeds op hetzelfde punt terecht. De Kerk als Kerk, 
dat is als belijdende Kerk. Als wij samen zien op Onzen Heer, dan 
zullen wij ons waarlijk niet zoo sterk bekommeren om onze onder-
linge verscheidenheid en niet uit vrees onze persoonlijkheid te ver-
liezen, naar allerlei waarborgen voor onze individueele zekerheid 
omzien, dan weten wij, dat wat ons bindt, oneindig meer is dan 
wat ons scheidt. De Kerk ziet op Hem, verkondigt Zijn blijde 
boodschap. Zij behoeft daarvoor een orde in deze bedeeling, en 
zij weet, dat in die orde ieder en alles tot zijn recht moet komen 
— doch zij weet ook, dat als zij het Koninkrijk Gods zoekt, al 
deze dingen haar zullen worden toegeworpen. 
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Het waren drie hoofdpunten van het Ontwerp, waarover ik tot 
U sprak; de leertucht — de organisatie —• de eenheid en ver-
scheidenheid. Ik zou nog andere kunnen vermelden, die alle dienen 
om de Kerk meer open te maken, open om te ontvangen wie bij 
haar schuilplaats zoekt, open vooral om uit te trekken tot zoeken. 
Ik wijs weer op Art. 8, nu niet op nummer 5 maar op nummer 6: 
de behartiging van de zending, nummer 7: het onderhouden van 
betrekkingen met andere deelen van de Eene Algemeene Christe-
lijke Kerk, nummer 8: het getuigen van den eisch, dien Gods ge-
bod stelt ten aanzien van het leven van enkeling, maatschappij 
en staat, ook door te arbeiden aan de ordening van het leven. Een 
levende Kerk kan zich niet in zichzelf opsluiten, zij is niet van 
de wereld, maar staat in de wereld, weet zich geroepen tot ge-
tuigen in den nood der wereld. Zelf is zij niet tot het scheppen van 
maatschappelijke regelen aangewezen — doch zij heeft te ver-
klaren, wàt zij krachtens haar roeping moét verwerpen, waar zij 
kan buigen. En dit alles als gevolg van, secundair aan haar ééne 
roeping tot verkondiging van Gods W o o r d . 

Ik kan daarover nu niet uitweiden. Het zijn alles niet anders 
dan vertakkingen van het ééne essentieele, dat het Ontwerp na-
streeft in aansluiting aan de Reorganisatie-beweging van nu reeds 
zooveel jaren, dit: de Kerk weer Kerk te doen zijn. Kerk dat is 
niet staat, die zelf het recht voor het maatschappelijk leven vast-
legt, die door zijn aard beveelt, ook niet vereeniging, waar gelijk-
gezinden tot Godsvereering zouden samenkomen. Kerk dat is 
de samenkomst der door Christus geroepenen, de geloovenden. 

Zooeven betoogde ik, hoe het karakter der belijdenis door het 
geloof wordt bepaald. Ook de Kerkorde is tenslotte van het geloof 
afhankelijk. Zij is niet anders dan een wet, een geheel van voor-
schriften over de organisatie van het lichaam der Kerk, een be-
paling van den vorm van haar leven. Doch die vorm is aan haar 
wezen ondergeschikt. De Kerk behoeft een bepaalden vorm, die 
dat wezen beantwoordt. Het is de overtuiging der Ontwerpers, 
dat de tegenwoordige vorm dat niet doet — zij hebben gepoogd 
er een aan de Kerk voor te leggen, die wel aan dien eisch voldoet. 

De vraag is gerezen, of het daarvoor thans wel het juiste oogen-
blik is. Er is, heeft men gezegd, een groeiend Kerkbesef. Er is 
weer nieuw begrip van de noodzakelijkheid van belijdenis. De oude 
tegenstellingen uit den richtingsstrijd der 19e eeuw vervagen. Er 
is een poging tot nieuwe verdieping. W a s het niet beter, dit alles 
rustig te laten uitgroeien? De gebeurtenissen in de wereld schokken 
de maatschappij, hebben wij niet af te wachten, hoe de Kerk uit 
deze troebelen te voorschijn komt? Geldt niet thans wat De la 
Saussaye zoo lang geleden óók dacht, dat eersf de Kerk weer 
belijdend moet worden en dan de rechtsvormen gevonden zullen 
worden, waarnaar die vernieuwde Kerk zal leven? Zijn wij niet 
voorbarig — is dat niet ongeloof? Zij, die gelooven, haasten niet. 
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De vraag is ernstig, ernstiger dan die van het kleingeloof — 
dat vooral voorzichtig wil zijn en die van het groot geloof, dat 
aan de Kerk als lichaam voorbijziet. Beide werden door Gerretson 
voortreffelijk beantwoord. Tegenover de twijfelingen, die ik op -
wierp en die, bij velen en niet de minsten, bestaan, moet het an t -
woord even positief zijn — al weten wij, dat niet wij, maar God 
den tijd voor de Kerk bepaalt. Wij meenen, dat thans het oogen-
blik van hervorming is gekomen. 

Wij hebben daarvoor meerdere gronden. 
Vooreerst, wij hebben dat oogenblik niet gekozen. Het is de 

loop der historie, die er vanzelf toe heeft geleid. Ik herinner aan 
de aan U allen bekende feiten: de opdracht, die tot het Ontwerp 
1929 leidde. De verwerping daarvan. De stichting van Kerkherstel, 
mede ter propageering van dat Ontwerp. Die van Kerkopbouw, 
welke vereeniging dadelijk begreep, dat ook zij de reorganisatie 
ter hand moest nemen. De verwerping van ook haar Ontwerp 
door de Synode, waarbij werd verklaard, dat vóór men verder 
ging eerst de beide vereenigingen elkaar moesten vinden. De 
samenwerking van beide vereenigingen in de accoord-commissie. 
Ik geloof, dat niemand meer dan ik gerechtigd is om te verklaren, 
hoezeer het daar bleek, dat als men in onderwerping aan den 
Heer elkander wil begrijpen, het ook kan, hoezeer daar een over-
eenstemming groeide, die bij den aanvang der werkzaamheden 
weinigen hadden verwacht. Het tot stand komen dus van het 
accoord met volledige instemming van alle leden der commissie. 
De aanvaarding van het accoord door de beide vereenigingen weder 
zonder eenige reserve. Ik mag er de Kerkopbouwleden, die thans 
opponeeren, nog wel eens aan herinneren — de bezwaren, die 
zij uitspreken, richten zich meest evenzeer tegen het accoord als 
tegen het thans aanhangig Ontwerp, richten zich soms zelfs tegen 
het oorspronkelijk Kerkopbouw-ontwerp. De benoeming daarop van 
de leden der accoord-commissie met de toezieners uit de Synode 
en nog eenige anderen, tot de Synodale Commissie. Dit Ontwerp, 
zijn voorloopige aanneming in Januari. Wi j staan nu voor de keus, 
aanvaarden of verwerpen. Wi j kozen het oogenblik niet, het is 
ons gesteld. Verwerpen is een uitstel, waar geen eind aan is te 
zien. Het is de kwestie niet of wij liever hadden gewild, dat deze 
vraag wat later aan de Kerk was voorgelegd, zij is nu gesteld. De 
beweging van jaren en jaren heeft nu tot het punt geleid, waarop 
het beslissend antwoord moet worden gesproken. 

Ten tweede: Rechtsvormen hebben altijd een dubbel doel: conso-
lideeren, vastleggen wat is — de mogelijkheid van nieuwe ont-
wikkeling scheppen. Het is nooit a priori te zeggen, wat de voor-
keur moet hebben — een wetgever moét soms vooruitgrijpen. Hij 
moet dat soms doen, ook al weet hij, dat de menschen, die straks 
zijn nieuwe regeling zullen gaan hanteeren, daar nog niet rijp voor 
zijn. Het is waar, velen zijn in een denken bevangen, dat bij den 



KERK 287 

geest van het Ontwerp niet past — zij zien de belijdenis- en leer-
tuchtvraag alleen als een vraag van uitstooten of behouden van 
bepaalde groepen, de organisatie als de kwestie, hoe de vertegen-
woordiging van de richtingen moet worden geregeld, de verschei-
denheid van geloof of als iets schoons op zich zelf, óf als een 
met machtsmiddelen uit te roeien kwaad. Zij , die zóó denken, zullen 
het Ontwerp anders hanteeren dan het verlangt. Ik zie het gevaar 
volkomen. En tóch zullen wij dat er op moeten wagen — niet 
alleen omdat wij altijd, en zeker in het geloof, alleen verder komen, 
indien wij gevaarlijke dingen aandurven en niet vóór alles op veilig-
heid bedacht zijn, maar ook omdat juist dit ontwerp de menschen 
zal leiden in de richting, welke ook zij, die deze vrees koesteren, 
begeeren. Het blijft waar, dat wie verantwoordelijkheid geeft, beter 
opvoedt dan wie deze onthoudt en alleen een kankerende óf een 
al te goedmoedige kritiek toelaat, de kritiek van hen, die zeggen, 
het is toch niet te verbeteren, of het is nog zoo kwaad niet. Ik 
wees er reeds op, dat de leertucht, zooals het ontwerp die regelt, 
de leden der Kerk zal dwingen zich beter rekenschap te geven van 
wat belijden waarlijk is. — Zoo zullen de overgangsbepalingen 
hen telkens weer voor de vraag stellen, of het zóóver moet komen, 
dat een vereeniging naast de Kerk komt te staan of niet op andere 
wijze, ondanks de tegenstellingen, samen kan worden gewerkt. 
Zoo zullen bij de breedere organisaties de bespreking van zending 
en Kerkelijk oordeelen over de wereld, bij velen inzicht en besef 
van het Kerkelijk leven verdiepen. 

Bedenkt men dit, dan ziet men dat de groei, die men vreest dat 
door het ontwerp wordt belemmerd, daardoor integendeel wordt 
bevorderd. Zonder strijd, ik herhaal het, gaat dit niet. Maar dien 
strijd behoeven we niet te schuwen — als we maar komen uit den 
ellendigen, uit de politiek overgenomen, partijstrijd van het oogen-
blik. W a n t voor partijen is inderdaad in de Kerk geen plaats. 

En ten derde. Let hij, die de vraag stelt of het nu wel het oogen-
blik van hervorming der Kerkorde is, voldoende op de teekenen 
der tijden? We te n we, dat ons nog lange tijd gelaten zal worden 
voor deze dingen? Is er niet een al maar koortsachtiger voortgaan 
van den gang der wereldgebeurtenissen, naar wat we niet anders 
dan als verderf kunnen zien, steeds verder om zich grijpende ont-
reddering der geesten? Daartegen doet natuurlijk een Kerkorde 
niets. Maar de eenige, die er wel iets tegen kan doen, of liever die 
— los van de vraag wat zij kàn — daartegen moét staan in de 
vastheid van haar geloofsovertuiging, is de Kerk. Doch daarvoor 
moet de Kerk als Kerk kunnen spreken. Dat kan de Ned. Herv. 
Kerk thans niet. Zij moét zich van haar belemmeringen, haar ban-
den, bevrijden — ook al zou het waar zijn, dat zij door nu los 
te snijden, wat bij rustig afwachten wellicht als vanzelf afgevallen 
zou zijn, gevaar heeft zich zelve wonden toe te brengen, die lang 
kunnen hinderen. Zeydner 's brochure toont hoezeer zij, die voor-
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aan staan in de pogingen voor de Kerk terug te winnen wat ver-
loren ging, er behoefte aan hebben. 

Voor reorganisatie is het nu de tijd. 
Ik spreek dit woord met volle overtuiging uit. Natuurlijk sluit 

dit niet in, dat iedere wijziging van het Ontwerp zou zijn uit-
gesloten. Wij zijn zóó weinig van de volmaaktheid onzer formu-
leeringen overtuigd, dat wij ook na de aanneming naar aanleiding 
der geoefende kritiek naar verbetering hebben gezocht. — E n 
natuurlijk moet ieder verder wijzigingsvoorstel rustig worden over-
wogen. Als het maar de lijn behoudt, die het Ontwerp aanwijst. 
Van wat tot nu toe aan belangrijke wijzigingen werd voorgesteld, 
kan dit niet worden gezegd — over zuiver technische redactie-
veranderingen spreek ik niet. Vóór reorganisatie in den geest van 
het Ontwerp, daartoe roep ik U op. Ik vraag U met den grootsten 
ernst: overdenkt de dingen, die ik U voorhield. Als jurist sprak 
ik tot U over kerkelijke vragen. Ik hoop U duidelijk te hebben 
gemaakt, hoezeer recht en theologie hier elkaar ontmoeten. 

Doch niet aan den jurist — aan de Kerkelijke vergaderingen 
is hierbij het laatste woord. Gij, Mijne Heeren, draagt mede de 
verantwoordelijkheid voor hetgeen die Kerkelijke vergaderingen 
zullen beslissen. Het zij mij daarom, als lidmaat der Kerk ver-
gund mijn rede tot U, die herders en leeraars zijt, te beëindigen 
met enkele woorden uit dat vierde hoofdstuk van den brief aan 
de Efesiërs, waar de Apostel zegt (in de vertaling van Brouwer): 
„Zoo vermaan ik U dan een leven te leiden, waardig de roeping, 
waarmede gij geroepen zijt: met alle nederigheid en zachtmoedig-
heid, met lankmoedigheid, in liefde elkander verdragende; U be-
ijverende door den band des vredes, de eenheid des geestes te 
bewaren: één lichaam en één geest, zooals gij ook geroepen zijt 
in ééne hoop, aan Uwe roeping verbonden; één Heer, één geloof, 
één doop, één God en Vader van allen, de God, die over allen 
en door allen en in allen is. Doch aan een iegelijk onzer is zooveel 
genade geschonken, als Christus heeft willen geven. Hij is het. 
die sommigen gegeven heeft als apostelen, anderen als profeten, 
anderen als evangelisten, anderen als herders en leeraars om zijn 
volk toe te rusten tot het werk der bediening tot den opbouw van 
het lichaam van Christus". 

Moge Uw arbeid strekken tot dien opbouw, de Kerk herstellend 
als Kerk. 

Ik heb gezegd. 



49. D E KERK E N H E T A N T I - S E M I T I S M E . *) ») 

Het foodsche vraagstuk is even naar den achtergrond gedrongen. 
De aandacht van den mensch, die de spanning van het wereld-
gebeuren van heden beleeft, kan niet lang bij dezelfde dingen blij-
ven. Sinds de Jodenvervolgingen van het najaar 1938 is er weer 
zooveel gebeurd; de belangstelling richtte zich op andere zaken. 
Doch de Duitsche Jood blijft ons aanzien met vragende oogen. Al 
meer wordt hij beroofd, al verder uitgestooten. Het is een raadsel, 
hoe de Joodsche massa ginds het leven nog rekt — voor de enkelen, 
die wegkomen, wordt de kans op een bestaansmogelijkheid elders 
al kleiner. De vluchtelingencomité's werken voort, even moe als 
plichtsgetrouw, zonder uitzicht, met de zekerheid zelfs, dat de 
millioenen, die noodig zijn, er niet meer komen; de regeeringen 
blijven even vriendelijk, machteloos en afwerend als altijd en uit-
komst is er niet. Het schip, dat rondvaart met de overal geweigerde 
emigranten is het symbool van den huidigen toestand. 

De ellende duurt voort; niemand, die einde of zelfs maar ver-
zachting ziet. En het anti-semitisme duurt ook. Het is immers niet 
een toevalligheid, dat het Duitsche Nationaal-Socialisme óók anti-
semiet is, het is er een essentieel bestanddeel van. Zonder Joden 
was er wellicht zelfs geen Führer. En dat anti-semitisme blijft niet 
tot Duitschland beperkt, het grijpt om zich heen. Het Joodsche pro-
bleem wordt in alle landen, waar het sinds Verlichting en Fransche 
revolutie te ruste was gelegd, weer een probleem. Het wordt vooral 
een probleem voor de Kerk, ook voor de Kerk in Nederland. 

Wij hebben een neiging, dat probleem van ons af te schudden en 
te zeggen, dat wij ons geen vragen laten opdringen. Als staats-
burgers mogen en moeten wij dat doen: in de historisch geworden 
toestanden van thans is er staatkundig geen verschil tusschen 
Joodsche en andere Nederlanders en wij laten ons niet de vraag 
stellen, of er reden is op grond van een rassenleer verschil te 
maken. Buiten het derde rijk interesseert een biologie met staat-
kundige strekking niemand. 

Maar daarmee zijn wij er niet. Vooreerst is daarmee alleen het 
anti-semitisme als politiek verschijnsel ter zijde gesteld, er is nog 
niets gezegd van het anti-semitisme in de maatschappij, dat nooit 
geheel is verdwenen, ook niet in Nederland, en dat in allerlei vor-
men den kop nu opsteekt. Daarmee is ook niet een principieele 
houding gevonden tegenover het anti-semitisme elders — is geeste-

*) Woord en Wereld, Sept. 1939. 
!) Dit stuk is — gedeeltelijk - • een weergave van hetgeen ik over dit onderwerp 

op den Federatiedag van de N C.S.V. in Februari 1939 heb gezegd. Het is ge-
sch:C\en vóór het begin van den oorlog. 
K' 
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lijk zijn plaats niet aangewezen. En daarmee vooral is de Kerk er 
niet af. De vraag blijft, of zij niet iets bijzonders te getuigen heeft 
ook in dezen. 

Ook de Kerk kan in zeker opzicht aan het probleem voorbijgaan. 
Zij kan, zooals zij dat ook in het Oosten, ook in de landen der zen-
ding doen moet, verklaren, dat haar als Kerk van Christus de af-
stamming koud laat, even koud als de huidkleur, dat het Evangelie 
verkondigd moet worden aan alle volken, dat in haar schoot ieder 
mensch veiligheid kan vinden, dat binnen de Kerk elke onder-
scheiding, waarbij het eene volk het meer-, het andere het minder-
waardige zou zijn, zonder veel woorden met de meeste beslistheid 
moet worden afgewezen. Zij heeft daartoe zeker èn het recht èn 
den plicht. Daar is noch Jood, noch Griek in de Kerk, is haar 
richtsnoer. Daarmee snijdt zij eiken waan van rassen-superioriteit 
den pas af. Maar daarmee is zij met de Joden niet gereed. W a n t 
anders dan alle andere volken heeft de Jood zijn plaats in den 
Bijbel. Wij zijn in de Kerk geen oogenblik zonder hem. 

,,De zaligheid is uit de Joden" heeft Jezus 'gezegd (Joh. IV : 22) . 
Dit is iets, wat wij nooit vergeten kunnen of vergeten mogen. Doch 
daarnaast staat dit andere, dat wij juist als Christenen den Jood 
altijd bij ons hebben. Hij leeft naast ons — als wij hem waarlijk 
aanzien, worden we ons ons Christendom bewust. Hij staat tegen-
over ons — zijn geloof, de eenige religie, die wij tot zekere hoogte 
als ,,geloof" kunnen beschouwen, staat tegenover het onze. Wi j 
zijn hem verwant — in die verwantschap voelen we toch ook, voelen 
we juist de tegenstelling. 

Doch niet die tegenstelling, maar de verwantschap heeft onze 
eerste aandacht, als we midden in het politieke en maatschappelijke 
leven van thans staan. Als het nationaal-socialisme anti-semiet is, 
dan is het, omdat het zelf religie is en de vergoding van ras en 
van natie den Jood niet verdraagt. Doch als zóó de aanval gericht 
wordt, dan begrijpen we, dat hij evenzeer de Christelijke Kerk 
treft, als het Jodendom. Het Christendom kan niet verdraagzaam 
zijn tegenover religies. Een uit rassenwaan Joodsch-vijandig natio-
naal-socialisme is tenslotte evenzeer een vijand van de Kerk als 
het niet met het Joodsche geloof, maar wel met een geseculariseerd 
Jodendom zoo broederlijk verbonden communisme. De aanvallen 
van het laatste zijn grover, directer — de vraag is, of het eerste 
niet nog gevaarlijker is. 

Vóór wij verder daarover spreken, dient eerst nog iets anders 
gezegd. Als wij terugdenken aan de ellende der Jodenvervolgingen, 
die in het vorige jaar voor onze deur werd gelegd, dan is het wel 
de eisch van barmhartigheid, die het eerst in de ooren klinkt. Dan 
vragen wij ons af, met alle waardeering voor wat werd verricht, of 
de Kerk ook hier de volheid van haar taak heeft gezien. Voor den 
Staat is het plicht te rekenen; hij mocht, toen in den aanvang de 
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roep om dadelijke leniging van den nood der velen, die aanklopten, 
weerklonk, zich afvragen, waartoe dat zou leiden, mocht op de be-
perkte mogelijkheid in de toekomst wijzen, maar de Kerk kan tegen 
zulk een klagen van directen levensnood geen andere houding aan-
nemen, dan die van geven en offeren tot aan, neen tot over de grens 
van eigen kunnen. Heeft de Kerk in Nederland door zulk een hou-
ding getoond de Kerk van Christus te zijn? Mij was haar afweer 
van wreedheid, haar protest te slap, haar hulp in daden te zwak. 
Er zat toch nog iets kils in. Had zij haar taak van naastenliefde 
beter begrepen, dan had zij ook den Staat kunnen voorhouden, dat 
als iemand bezig is te verdrinken, men hem te hulp snelt en zich 
niet angstvallig afvraagt, of het wel werkelijk nuttig is, dat hij 
blijft leven. 

Intusschen, dit is slechts een vóóropmerking. Zij zou juist zijn, 
ook indien anderen dan Joden de getroffenen waren. De verdruk-
ten van alle tijden en alle volken moeten er op kunnen rekenen, 
dat de Kerk voor hen in de bres springt, dat zij voor hen klaar 
staat met hulp en met steun. Het is een taak, die zij haast haar 
geheele bestaan door, zeker de laatste twee eeuwen telkens weer 
vergeet. Het schijnt wel uiterst moeilijk, vooral in onze maat-
schappij. En toch, alleen als zij dàt doet, is zij barmhartig. Maar 
daarmee zijn wij nog niet toe aan de vraag, hoe de Kerk staat 
tegenover de Joden als Joden. Heeft zij voor hen niet een woord, 
dat tot anderen niet gericht zou kunnen worden? Als zij zich dit 
afvraagt, dan wordt zij zich bewust, dat de Joden zijn het uit-
verkoren volk. De Joden zijn naar den Bijbel hèt volk bij uitnemend-
heid. Eén der goede dingen in staatsleer en staatsieven van thans 
is, dat wij ons losmaken van het individualisme der laatst ver-
loopen eeuwen, dat het ons weer duidelijk wordt, dat een volk 
niet maar een toevallig samenkomen van losse eenheden is, maar 
dat het historisch één is en dat wij ons leven naar de zijde van 
maatschappij en staat niet meer leiden als individuen, die den in-
vloed van anderen ondergaan en op 'onze beurt op de anderen 
inwerken, maar dat er een gegeven eenheid is, waarvan wij deel 
zijn, ons volk. De allerbedenkelijkste wijze, waarop in moderne 
ideologiën met deze waarheid wordt gesold, waarop zij in hope-
looze eenzijdigheid tot de waarheid bij uitnemendheid wordt ver-
heven, mag ons niet weerhouden haar betrekkelijke juistheid te 
erkennen. Welnu , het is juist het Oude Testament, dat die waar-
heid naar voren brengt. Het ziet den mensch steeds mét zijn ver-
leden en mét de kindskinderen, die hem zullen volgen — het denkt 
hem als deel van zijn volk. Dit kan zoo in het algemeen worden 
verklaard, doch het kan alleen daarom in het algemeen worden 
uitgesproken, omdat het in het bijzonder van Israël wordt gezegd. 
De Bijbel spreekt nooit in algemeenheden, als de Griek, maar 
altijd direct — concreet. 

Van de andere volken geldt het slechts, omdat en voorzoover 
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zij als Israël ook volken zijn. Israël is het volk, het volk, waarvoor 
God een bepaalde bestemming had, dat hij heeft uitverkoren boven 
alle andere, dat hij met name heeft geroepen. Israël zou echter het 
uitverkoren volk niet zijn, als er ook niet andere volken waren, 
een roeping van één kan alleen geschieden, indien die eene uit de 
velen wordt uitgenomen. Dat ééne volk heeft God bewaard. Zijn 
Zoon zou daaruit geboren worden. Doch hij heeft het ook bewaard 
na de geboorte en na de kruisiging van Jezus Christus door dat 
volk. Wij moeten daarbij stilstaan. Het is voor den Christelijken 
kijk op het anti-semitisme van het allergrootste belang. 

Barth heeft onlangs het woord weer naar voren gehaald, dat 
het bestaan van het Joodsche volk het eenige natuurlijke bewijs 
van Gods leiding zou zijn. Volgens het verhaal zou het het ant-
woord geweest zijn, dat een Christen gaf op de vraag van een 
vorst, Frederik de Groote of Napoleon, naar het bewijs van de 
Christelijke waarheid. ,,De Joden, Sire" zou dat antwoord geluid 
hebben. Als bewijs geldt het alleen voor den geloovige. Het is 
immers een wonder: dit kleine volk behouden in allen nood eeuw 
in, eeuw uit, terwijl machtige en groote verdwenen. En een wonder 
wordt altijd alleen door den geloovige gezien. Voor den onge-
loovige is er dan niet anders, dan het onbegrijpelijke. 

Onbegrijpelijk is het voor iedere sociologische of psychologische 
verklaring. En eenig is het verschijnsel ook in de geschiedenis. 
Zie naar de Oudheid: Egypte, Babel, Assyrie; daartusschen dat 
kleine onbeduidende volkje, dat niet een macht heeft, die ook maar 
in de schaduw van één dezer kan staan, dat ook niet een cultuur 
heeft, die het een eigen zelfstandige plaats geeft door kracht of 
door schoonheid, door wijsheid of weten. Het wordt gesplitst, uit-
gemoord, verdreven, weggevoerd. Het heeft niets, niets als het 
ééne, dat juist niet een ,,hebben" is: dat het is uitverkoren door 
God. Geen bezit, ook geen religieus bezit, het volk is niet vromer 
dan andere, het is altijd door weerbarstig tegen den God, die het 
uitverkoren heeft. Maar het blijft. Het komt onder de ééne heer-
schappij na de andere, Grieken en Romeinen overheerschen het. 
Het blijft zich zelf. En het blijft zich zelf ook nadat het, doordat 
het Gods Zoon verwierp, zelf verworpen is. God bewaart het. De 
Oudheid, de Middeleeuwen, den nieuweren tijd door. Het leeft 
niet meer als een ander volk, bepaald door zijn staatsvorm, ge-
bonden aan een bepaald stuk van den aardbodem. Het wordt ver-
deeld over vele volken en blijft overal zich zelf. Het past zich aan 
aan alle mogelijke toestanden, meest van verdrukking en achter-
uitzetting, van afzondering in het Ghetto, maar ook van voorspoed 
en rijkdom in de naties, waarmee het leeft. Het past zich aan, maar 
gaat niet onder. Er komen nieuwe volken op — de Joden blijven 
zich zelf. Men zie eens naar de Vereenigde Staten: vele volken 
vloeiden hier samen om een nieuw volk te vormen, dat zeker ver-
want aan, maar toch anders is dan het stamvolk, het Engelsche. 
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Duitschers, Scandinaviërs, Nederlanders en zooveel anderen 
stroomden binnen, na eenige geslachten zijn zij noch in taal, noch 
in levenshouding, noch in iets anders te onderscheiden van het 
volk, waarin zij opgingen. De afstamming wordt hoogstens als 
curiositeit gekoesterd. Maar de Jood is — ook al is hij Amerikaan 
— Jood gebleven. Vanwaar toch dit bijzondere, dit geheele eenige? 

Voor het geloof is het eenige antwoord: de Joden zijn het uit-
verkoren volk. Het ongeloof staat voor een raadsel, dat het niet 
verklaren kan, dat het niet verdraagt. Het mompelt iets van bij-
zondere physieke en psychische raseigenschappen. Maar hoe komt 
onder alle Semieten der Oudheid nu juist dit volkje aan die bij-
zondere eigenschappen? W a t is dit anders dan een uitvlucht, die 
wetenschappelijk juist geen verklaring is? 

Het ongeloof verdraagt het wonder niet. Het nationaal-socialisme 
verdraagt het heelemaal niet en bevestigt het toch juist door zijn 
verzet. De nationaal-socialistische Duitscher weet ook van een uit-
verkoren volk, maar dan buiten Bijbel en Christendom om, van 
het uitverkoren volk der Duitschers. Een ander volk, dat ook uit-
verkoren zou zijn, kan het niet dulden. Het ziet er zijn vijand in 
en gaat het te lijf met alle middelen, die het ten dienste staan. 
Het haat het. Die haat is de kern van het anti-semitisme. Het 
Duitsche anti-semitisme is, wat men er van zeggen moge, echt — 
het Italiaansche is niets dan politieke listigheid, onechte namaak. 

Maar als het anti-semitisme de Joden vervolgt, dan drijft het 
hen weer samen, dan loopen zij weer te hoop, dan verbreekt de 
al te vlotte aanpassing — zijn niet veel Duitsche Joden voor óns 
buitenstaanders typische Duitschers? Zóó Duitsch, dat zij graag 
nationaal-socialistisch zouden zijn, als er dat hinderlijke anti-
semitisme maar niet was? Doch het kan niet — weer w^rdt het 
volk als volk bevestigd. En geldt dat ook niet voor de Joden buiten 
Duitschland? Getuigen ook niet Nederlandsche Joden, dat zij door 
de vervolging daarginds zich weer Jood zijn gaan gevoelen? Het is 
weder Gods Wonder , dat dit volk bewaart. Dit heeft ook ons iets 
te zeggen. Juist aan ons, die van verschil tusschen de geseculari-
seerde Joden en de geseculariseerde massa van andere origine, 
,,Germanen", „Ariërs", liever eenvoudig „Hollanders" zoo weinig 
meer bemerkten. Zij zijn tóch anders. En het beteekent niet veel 
of dat andere zooals bij sommigen direct in het oog springt dan 
wel haast onmerkbaar is. Het andere is niet iets van biologie of 
rasaanleg, het is een stempel, dat God heeft gezet. Het is niet 
het vreemde, dat een Chinees of een neger voor ons heeft, het 
menschelijk andere, dat een verkeerd begrepen internationalisme 
poogt weg te praten. Dat vreemde kàn de Jood ook hebben, hij 
kan het ook geheel missen. Daarover hebben wij het nu niet. Wi j 
hebben het over dat bijzondere, dat alleen de geloovige begrijpt, 
als hij peinst over Gods leiding der volkeren. Dat is iets van een 
andere orde, dan de verhouding der menschen in samenleving en 
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staat, in de grootere en kleinere kringen, waarin wij ons bewegen. 
De Joden zijn het uitverkoren volk. Dat wonder geeft God ons 

weder te overdenken in onze dagen. Als wij ons afvragen, wat dat 
inhoudt, hebben we ons tot den Bijbel te wenden. 

De Joden zijn het uitverkoren volk, het volk, waarmede God 
een verbond heeft gesloten. W a t anders dan den inhoud van het 
verbond geeft het Oude Testament? De geschiedenis van dat volk 
wordt er in verhaald öm de verbondsverhouding te bewijzen, de 
psalm-dichters zingen ervan; de profeten getuigen telkens weer, 
als het volk het zou vergeten; van de wijsheid is het kern en achter-
grond. Het Nieuwe Testament bevestigt het op een wijze, waarop 
alleen God het bevestigen kan. Jezus is naar het vleesch Israëliet. 
O p dit eenvoudige feit stuit voor den Christen elk anti-semitisme 
af. Elke poging dit toe te lichten of uit te werken zou het ver-
zwakken. Ieder Christen, die iets van anti-semitisme in zich voelt 
opkomen — en gebeurt ons dit niet allen? — heeft dit eenvoudig 
te bedenken en beschaamd te zwijgen. Vooral mag hij niet pogen 
het goed te praten door te beweren, dat dit zelfde uitverkoren 
volk Jezus heeft verworpen. Dat is inderdaad voor onze verhou-
ding tot de Joden het tweede alles overheerschende punt. W a t het 
inhoudt, zullen we moeten aangeven, het is niet eenvoudig, maar 
dit is zeker: de goedkoope vergoelijking van het anti-semitisme, 
dat de Joden toch een ellendig volk zijn, omdat zij Jezus hebben 
gekruisigd, is volstrekt ongeoorloofd. Daarmee wordt het feit niet 
ongedaan gemaakt, dat Jezus tot dit volk hoorde. Het is niet aan 
ons op de kindskinderen der Joden te verhalen, wat hun voorouders 
deden, toen zij van Pilatus de kruisiging eischten. Niet wij mogen 
Gods gerechtigheid in handen nemen. 

Als we dat doen door tegen de Joden te woeden, hebben we 
van de beteekenis der kruisiging al heel weinig begrepen. W e zijn 
dan meer Fariseesch dan de Fariseeërs. 

Voor den Christelijken kijk op het Joden-vraagstuk is intusschen, 
ik zeide het al, het feit beslissend, dat het Joodsche volk het ver-
bond verbroken heeft door Jezus uit te werpen. Daarmee komt die 
diepe insnijding in de geschiedenis, die onherroepelijk den Joden 
de kroon afnam, waarmede zij telkens weer zich wilden kronen. 
God maakt zijn Openbaring los van het ééne volk. ,,Tot niet-mijn 
volk zal ik zeggen: ,,Gij zijt mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn 
God!" (Hosea II : 2 2 ) . Het deksel dat voor den Jood ligt in het 
lezen des Ouden Testaments is door Christus te niet gedaan (II 
Cor. I l l : 14). 

Van uit het Nieuwe Testament loopen ten dezen in de geschie-
denis verder duidelijk twee lijnen. Daar is vooreerst de hoofdlijn: 
Israels erfgenaam naar den geest is de Kerk, doch daarnaast ligt 
de andere: Israels erfgenaam naar het vleesch het Joodsche volk. 

De plaats van Israël in het Oude Testament krijgt de Kerk in 
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het Nieuwe. De Christelijke Kerk is de gemeenschap der heiligen. 
Het geloof, niet de geboorte uit eenig volk bepaalt, wien de ge-
nade Gods ten deel is gevallen. Naar den Hebreën-brief zijn wij 
de nakomelingen van Abraham naar den geest. Wi j . Christenen, 
doch dat zijn wij niet als „volk". Wi j leven onder de heidenen, 
onder de volkeren, er is geen staatkundige, ook geen biologische 
of historische onderscheiding, wij zijn een deel van het volk, uiter-
lijk in niets onderscheiden. Maar wat tot Israël is gezegd in den 
Bijbel, is tot ons gezegd. Zie Gal. VI : 15 —16: , ,Want noch het 
besneden zijn heeft eenige waarde, noch het onbesneden zijn, maar 
een nieuwe schepping. En moge op allen, die zich door dezen regel 
laten leiden, vrede rusten en barmhartigheid: zij toch zijn het 
Israël Gods". 

Het is deze gedachte, die den grondslag werd van Augustinus' 
grootsche geschiedenis-conceptie: de civitas dei tegenover de civitas 
terrena; de civitas dei waarin de Kerk de voortzetting is van Israël. 
Als wij hier op letten, als het deksel van het Oude Testament is 
afgelicht, dan wordt dit in zijn geheel gezien als toeloopend op 
het ééne punt: Jezus Christus. Gods openbaring in Hem, in Zijn 
dood en opstanding. Dan is de Bijbel één — een scheiding, die 
het Nieuwe Testament zou aanvaarden, het Oude verwerpen ten 
eenenmale onmogelijk, dan zijn de aartsvaders en Mozes, David 
en de profeten, de psalmisten Zijn verkondigers in de verwachting, 
gelijk de apostelen het zijn na de vervulling. Dan zijn zij allen 
ónze leidslieden. 

Zoodra het anti-semitisme zich tegen het Oude Testament richt, 
is het tegelijk anti-Kerkelijk, anti-Christelijk. En het moét zich 
daartegen richten. Immers wat zijn verzet wakker roept, zijn niet 
de enkele Joden, maar is het Joodsche volk en dat volk is het-
zelfde volk van het Oude Testament. W a n t het is — de Bijbel 
zelf leert het — niet zóó, dat de Joden éérst een goed, gehoor-
zaam, trouw volk geweest zouden zijn en daarna tegenover Christus 
ontrouw zijn geworden. De Joden van het Oude Testament zijn als 
de Joden tijdens Christus' leven en als de Joden van nu. Er is 
onder hen trouw en ontrouw, opoffering èn bedrog. Het anti-
semitisme moét het Oude Testament verwerpen. Doch dan ver-
werpt het tegelijk het Nieuwe. W a n t oud en nieuw zijn één. Ook 
het Nieuwe Testament is — wat er dan van hellenistische in-
vloeden op den vorm zijn moge — in wezen Joodsch. Het is merk-
waardig, dat zelfs de historische kritiek dit steeds meer erkent. 
De krampachtige pogingen van anti-semieten. Jezus tot een niet-
Joodsche figuur te maken bevestigen dat door hun hopelooze mis-
lukking. Jezus kan niet losgemaakt worden van het volk van Israël. 

Wij Christenen hebben te begrijpen, dat het anti-semitisme ons 
treft. Wij kunnen dat persoonlijk ervaren, als wij den smaad zien 
van de grooten van Israël; mij troffen gemeene caricaturen van 
Abraham en Mozes als mij persoonlijk in mijn Christelijk besef 
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krenkend. Doch dat is niet belangrijk: wèl is het, dat we inzien, 
dat het anti-semitisme tot anti-Christendom moét leiden. 

Doch nu de tweede lijn. Israël blijft ook na de verwerping het 
uitverkoren volk. Het is voor de Kerk een niet gemakkelijk te aan-
vaarden waarheid, er is in ons een natuurlijke weerstand, doch niet 
alleen de geschiedenis leert het ons. Wij zouden niet zóó zeker het 
wonder in de geschiedenis aanschouwen — iedere duiding der ge-
schiedenis blijft een waagstuk — indien niet de Bijbel onze oogen 
had geopend. En daarbij steunen wij niet alleen op de verwach-
ting die we op het Oude Testament bouwen, maar in hoofdzaak 
direct op het Nieuwe. In den Romeinenbrief van het 9e tot het 
11e hoofdstuk wordt Israel's positie tegenover het Evangelie nà 
de kruisiging en nà de opstanding aangewezen. Paulus beschrijft 
haar uitvoerig — doch als zijn uitgangspunt hier als elders is: 

,,Daar is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek, want 
een zelfde is Heere, rijk zijnde over allen die hem aanroepen" 
(Rom. 10: 12), dan is het einde: ,,geheel Israël zal zalig worden 
— dit is hun een verbond van Mij, als Ik hunne zonden zal weg-
nemen" (Rom. 11 : 26, 27) . Het is weder een wonder, dat wij niet 
begrijpen. Paulus zelf zegt het: „O diepte des rijkdoms, beide 
der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijne 
oordeelen en onnaspeurlijk Zijne wegen" (11 : 3 3 ) . Hier zijn we 
wel mijlen ver van den haat tegen de Joden, omdat zij den Heer 
gekruisigd hebben. Het is een verborgenheid, een mysterie (Rom. 
11 : 25) . De apostel wordt profeet. Hij verkondigt niet meer, wat 
geopenbaard is, maar hetgeen zijn zal. God is trouw, Zijn genade 
zal barmhartig zijn ( 1 0 : 3 2 ) . 

Het is deze lijn, waarop alle grooten in de Kerkgeschiedenis 
telkens weer hebben gewezen: Augustinus, Luther, Melanchton, 
Calvijn. Bij allen werd de spits van den tekst naar de Kerk ge-
richt. De tweede helft van 11 : 25 over de verborgenheid komt 
naar voren: „opdat gij niet wijs zijt bij u zelve", niet op eigen 
wijsheid bouwt. ,,Ne superbias" is het refrein van de leeraars der 
Kerk tot haar. Meent niet, omdat de genade u geworden is, dat 
gij anderen daarom door uw oordeel zoudt kunnen uitsluiten. W^ie 
zich Gods genade bewust is, hoede zich er voor, in die genade 
weer zich zelf te zoeken. 

Bij Augustinus staat het zoo duidelijk ') op Rom. 1 0 : 1: ,,Hinc 
jam incipit de spe Judaeorum loqui, ne etiam gentes superbire 
audant adversus Judaeos. De hoop van Israël wordt den heidenen 
voorgehouden, opdat zij zich onthouden van hoogmoedige vijand-
schap tegen de Joden. Een Kerk, die waarlijk de genade onzes 
Heeren Jezus Christus predikt, kàn niet anti-semiet zijn. 

' ) Quorundam propositionum ex epistola ad Romanos expositio LXVI, Migne 
Series Latina 35, 2082. 



DE KERK EN HET ANTI-SEMITISME 297 

Wi j , de gentes, de niet-Joden, hebben naar den Bijbel altijd den 
Jood naast en tegenover ons. Wi j hebben op hem te zien — te 
begrijpen, dat dit telkens weer verdreven en uitgestooten volk, 
waarin zoo veel is, dat wij naar de natuur van den mensch af-
wijzen, waarin we „Christelijk" zoo veel anders zouden begeeren, 
dat dit volk toch het uitverkoren volk is, dat God hen bijzonder 
gedenkt tot aan het einde der tijden. 

Zien wij dit in, dan is het duidelijk, dat wij mèt de Joden heb-
ben te leven. Dit is van beteekenis voor onze houding tegenover 
het huidige Zionisme. Er is geen grond waarom wij ons daartegen 
zouden mogen verklaren. Als de Joden weer een staat-volk willen 
worden, levend in eigen rechts-organisatie op eigen gebied, heb-
ben wij ons daartegen niet te verzetten. Wi j zitten niet in Gods 
raad en mogen het niet uitgesloten achten, dat het Zijn wil is, 
dat deze weg weer betreden wordt. Maar we moeten er wel aan 
toevoegen, dat de Bijbel hiervan niets weet en dat het geenszins 
een Christelijke eisch kan zijn, dit te bevorderen. Integendeel, de 
Bijbel zet in de besproken plaatsen de Joden nââst de Heidenen, 
ziet den Jood als gaande mèt den Christen. Zijn de Joden een volk 
als een ander, dat een gebied heeft en een regeering, dat in de rij 
gaat staan, waarin de groote en kleine staten zijn geplaatst, dan 
schijnt alsof zij datgene, waardoor zij zich onderscheiden, ver-
liezen. Nog eens: het zou eigen gerechtigheid zijn, als wij den 
Joden om hun positie tegenover de Kerk hun recht op een eigen 
staat betwistten. Over die vraag heeft de Kerk als Kerk niets te 
zeggen. Alleen: de Bijbel weet er niet van en steunen kan de 
Kerk het niet. 

Trouwens, de economische en politieke verhoudingen zijn zoo, 
dat zelfs als Palestina weder een Joodsche staat werd, toch de 
samenleving der Joden met de anderen zou moeten blijven. Het 
gebied is voor het geheele getal der Joden te klein, het kan hen 
economisch niet onderhouden. 

Ook voor de vraag, hoe staatkundig de verhouding moet zijn, 
heeft de Kerk geen woord. Dit is een vraag van recht, die naar 
de historische situatie wisselend naar tijd en plaats moet worden 
beantwoord. Hoever de Joden volksgenooten kunnen worden van 
hen, met wie zij leven, zal telkens opnieuw moeten worden beslist. 
Dat er thans in de Westersche landen geen enkele reden is om 
hen anders te behandelen dan wie ook, spreekt vanzelf. Iedere 
grond voor discriminatie ontbreekt. Doch dit is geen vraag van de 
Kerk. W è l een zaak van de Kerk is het, dat de verhouding altijd 
een dragen in liefde moet zijn. De haat van het anti-semitisme kan 
niet worden geduld. 

De Joden staan naast, zij staan ook tegenover de Kerk. Wi j heb-
ben ons goed bewust te zijn, dat de liberale houding van Nathan 
der Weise niet de onze kan zijn. In het geloof is het onmogelijk 
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te erkennen, dat het Joodsche „geloof" gelijkwaardig zou zijn aan 
het onze, dat wij geen keus kunnen doen, althans onze keus een 
min of meer door het toeval bepaalde, willekeurige zou zijn. W i e 
zoo spreekt staat buiten het geloof. Jezus Christus is de W a a r -
heid. Wij kunnen ook niet meenen, met de Joden een gesprek te 
kunnen voeren gelijk in de Oecumenische Beweging tusschen de 
Christelijke Kerken onderling plaats vindt. De basis daarvoor ont-
breekt. Dit is duidelijk, juist als men ziet, hoe dicht sommige 
Joodsche denkers van heden ons naderen. Een schrijver als H . J. 
Schoepp b.v. (Jüdische Glaube in dieser Zeit 1934) heeft sterk 
den invloed van Barth ondergaan. Zijn beschouwingen over „ge-
loof" zijn verwant aan veel uit de tegenwoordige theologie. Ta l -
rijke uitspraken van hem zouden, als men ze uit het verband los-
maakt, van den een of anderen Barthiaan kunnen zijn. Zij zijn 
bovendien helder geformuleerd en soms van bijzondere zeggens-
kracht. Hij wil voor het Jodendom den omkeer herhalen van 
liberalisme en verlichting tot onderwerping aan de openbaring, die 
de Christelijke theologie thans weer met zooveel nadruk eischt. 
En toch is er een kloof. „Geloof" wordt zoo iets formeels, een 
denkwijze, die met verschillenden inhoud kan worden gevuld, waar-
bij dan de geesteshouding dezelfde zou zijn, slechts de voorstellingen 
verschillen. Doch daarmee wordt het eigenlijke, wat wij Christenen 
geloof noemen en wat juist door Barth weder zoo sterk op den 
voorgrond is geplaatst, uitgesneden. W a t overblijft is een leege 
schaal, waardeloos. W a n t Christelijk is „geloof" niet los te maken 
van de gebondenheid aan de Openbaring Gods in Jezus Christus. 
Wij kunnen er niet over spreken, er eenvoudig geen enkel woord 
over zeggen, zonder die gebondenheid vast te houden. Het is een 
Grieksch element in dezen Joodschen denker — gelijk er heel wat 
Grieksch zit in de nieuwere godsdienst-philosophie der Joden, denk 
eens aan Hermann Cohen — als Schoepp het geloof wil maken 
tot een categorie op zich zelf, voor den Jood even goed te ge-
bruiken als voor den Christen. Schoepp staat zeker niet ver van 
het Evangelie, doch zoolang hij er niet in staat, is hij tégen ons. 
W a t natuurlijk niet wegneemt, dat wijsgeerig en historisch veel 
van hem te leeren valt. 

Ik plaatste deze uitweiding hier tusschen, omdat we ons ver 
moeten houden van de sommigen lokkende gedachte, dat wij mét 
de Joden tenslotte één zijn. De voorstelling van één Openbarings-
religie, die zich dan splitst in de verbijzondering van Jodendom en 
Christendom, verwerpen wij volstrekt. Zij doet aan Gods Open-
baring in Jezus Christus tekort. 

Het blijft bij de bijbelsche waarheid, dat het Kruis den Grieken 
een dwaasheid en den Joden een ergernis is. De Griek lacht om 
de Kerk. Dit lachen — thans meest een vriendelijk glimlachje — 
is nog altijd de uiting der talloos velen in onze samenleving, het 
kenmerkt de houding van dezen geseculariseerden tijd. Den waren 
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Jood komt die lach niet om de lippen, voor hem is er ergernis. Hij 
weet zich in opstand. 

Immers de gedachte dat de Heiland aan het schandhout gehan-
gen heeft, kan hij niet verdragen. De genade, die alleen genade is, 
Gods tegemoetkomen, dat niet is ónze daad, kan hij niet aannemen. 
Een ander Joodsche schrijver van beteekenis in dezen tijd, M. Buber, 
laat dit duidelijk zien, als hij tot zijn Joodsche hoorders zegt: 

,,Ich meine, es ergeht Ihnen wie mir: Gott offenbart sich Ihnen 
in Ihrem Werdenwollen, nicht in Ihrem Harren auf Gnade" . 1 ) 
Joodsch is de gedachte van de werken, van de vergelding naar de 
werken. De Jood is de man van den religieuzen hoogmoed. De 
knecht in Jesaja is vergeten. En wel heeft hij geleerd zich naar de 
wereld te bukken en te buigen, maar in zijn hart is de hoogmoed 
gebleven, die juist omdat hij religieus is, niet is uit te roeien. Hij 
groeit onder de verdrukking. Het uitverkoren volk wordt, zoodra 
het „Werdenwollen" de openbaring Gods wordt, een volk, dat 
niet uitverkoren is, maar zich zelf verkiest. Zie Rom. 10 : 3: „ W a n t 
alzoo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hunne eigen 
gerechtigheid zoeken op te richten, zoo zijn zij der rechtvaardig-
heid Gods niet onderworpen." 

Die ergernis der Joden moeten wij ondergaan, gelijk wij het 
oordeel van dwaasheid moeten aanvaarden. Wij moeten alleen 
maar oppassen, dat dit ondergaan en aanvaarden zelf ons niet 
wordt tot een tevredenheid met eigen gedrag, die wederom hoog-
moed zou zijn. De verleiding ligt steeds voor de deur. 

Wi j hebben op onze beurt de neiging, van de genade een bezit 
te maken. Tegenover de Joden staan wij dan als de oudste zoon 
uit de gelijkenis. Die gelijkenis zelf is een der sterkste woorden 
tegen het Jodendom. Voor den Jood heeft immers de oudste zoon 
gelijk. En de Jood, die in ieder van ons steekt, stemt daarmee in 
— gelijk de Griek in ons óók iets weet van den lachenden twijfel 
om wat dwaasheid schijnt. Doch de perversie dreigt, dat de jongste 
zoon wordt als de oudste — gelijk deze in zijn werken gaat roemen 
op wat het zijne is, de ander de genade maakt tot een zaak, die 
hij heeft. O p het zelfde oogenblik, dat dit geschiedt, houdt zij op 
genade te zijn. 

Hier is de Jood ons een waarschuwing. Het is de oude waar-
schuwing van den Kerkvader, ,,ne superbias". Wi j zijn hem een 
ergernis en we mogen niet trachten dat weg te nemen. Maar hij 
mag ons niet tot ergernis worden. Of liever moet ik zeggen: hij 
wordt ons telkens tot ergenis — niettemin zegt de Bijbel ons, dat 
de Joden en niet wij het uitverkoren volk zijn. En dat God dat 
nog eens zal toonen op Zijn tijd. 

1 ) Volkserziehung als unsere Aufgabe — Jüdische Rundschau, Berlin. 8 Sept. 
1926. 
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Bedenken wij dit alles, dan vinden wij vanzelf onze houding 
tegenover Jodendom en anti-semitisme. Dan begrijpen we ook de 
zending onder de Joden — dat zij verkondiging moet zijn, omdat 
alle volken het evangelie verkondigd moet worden, dat zij ver-
kondiging moet zijn lot de Joden, het bijzondere woord moet vin-
den, dat tot hen moet worden gesproken en dat anders is, dan 
het woord tot welk ander volk ook. En daar gaat ons ook het oog 
open voor twee merkwaardige dingen, die ons treffen, als wij op 
die zending letten. Het is ten eerste, dat deze zending zoo weinig 
bereikt. Dat was ten onzent zoo, toen het Joodsche geloof nog 
leefde onder het Joodsche volk en het is nog zoo — nu het er voor 
een groot deel van is afgevallen. Dat is zeker geen reden om die 
zending na te laten, maar we moeten erkennen: het schijnt Gods 
weg niet te zijn, dat de Joden zich nu reeds bij groote groepen 
onder de Christenen scharen. In het algemeen is Zijn weg niet 
die der breede verspreiding, nu, in dezen tijd, in de Westersche 
cultuurwereld van heden; het is zeker niet die van den overgang 
op groote schaal van het Joodsche volk, dat tot voor kort door 
een positie, sterker dan in eeuwen, van die cultuurwereld, van de 
secularisatie zoo'n belangrijk teeken was, gelijk de tijd van heden 
zich weder door de omverwerping van die positie, door het anti-
semitisme karakteriseert. Het Jodenvolk steeg, het valt weer, het 
blijft buiten de Kerk. Het tweede verschijnsel, waarop ik doelde, 
is dit: dat als de individueele overgang plaats heeft, de Christen 
geworden Jood wèl opgaat in het volk, waarmee hij leeft. Voor 
den Jood is de weg tot het volk, de weg door de Kerk. Daarvan 
heeft hij, ik zou haast zeggen natuurlijk, misbruik gemaakt, althans 
in Duitschland. Voor de Duitsche Kerk heeft hij daardoor de zaak 
der Joodsche Christenen zooveel moeilijker gemaakt, omdat er 
onder hen zooveel „Christenen" zijn die met aanhalingsteekenen 
moeten worden aangeduid. Het is ons geluk, dat wij in Holland 
dezen niet zoo kennen. Doop van Joden ter wille van maatschappe-
lijke verhoudingen kwam bij ons niet voor — de Jood in Neder-
land had hem niet noodig. Óver dat bederf heb ik het niet. Ik wil 
slechts hier op wijzen: als een Jood zich waarlijk tot Christus be-
keert in dezen tijd, wordt hij tegelijk deel van het volk. Het Jood-
zijn eindigt. Het gaat in de nakomelingschap meest door vermen-
ging ook in de uiterlijke dingen verloren; maar al dadelijk is het 
bijzondere afgevallen: de Joden zijn niet meer het volk, waartoe 
hij behoort, maar waartoe hij eens behoorde. Het Joodsche wordt 
voor hem geschiedenis. Met den naar de Were ld gerichten Jood, 
wiens agnostische of atheïstische meeningen niet verschillen van 
die van de „Germaansche" volksgenooten om hem heen, is dat 
nooit zóó het geval. 

Dit alles maakt, dat wij, als het om het anti-semitisme gaat, stil 
hebben te wachten, wat God ons in het geschiedgebeuren te zeggen 
heeft. Wi j weten, dat Hij dit volk bewaart. W a t hun lot zijn zal, 



DE KERK EN HET ANTI-SEMITISME 301 

weten we niet, doch dat lot moeten we met gespannen aandacht 
volgen. Met aandacht en met liefde. De Kerk moet den Jood het 
Evangelie voorhouden en hem, ook als hij weigert te luisteren, in 
liefde tegemoet treden. Zij bedenke ,,dat wij door hun ongehoor-
zaamheid barmhartigheid hebben verkregen, dat zij door onze 
barmhartigheid barmhartigheid zullen verkrijgen" (Rom. 11 : 3 1 ) . 



50. H E T G E L O O F IN H E T N E D E R L A N D S C H E 
V O L K S L E V E N . * ) 

De commissie, die deze voordrachten over den Nederlandschen 
geest organiseert, heeft gewild, dat daarin het geloof niet zou ont-
breken. Hoe zou het ook anders — was het eeuwen lang niet mede 
het kenmerk van het Nederlandsche volk, dat het een Christelijk 
geloovig volk was, en is het dat niet thans ook nog ondanks de 
ontkerkelijking? Mij was het een vreugde dat mij werd opgedragen 
hierover te spreken. Niettemin stelt die opdracht voor bijzondere 
moeilijkheden. Het schijnt voor de hand te liggen mijn rede te be-
ginnen met een uiteenzetting van wat onder geloof is te verstaan. 
Doet men dit echter, dan blijkt dat het eigenlijke, wezenlijke in 
het geloof het specifiek-Nederlandsche niet raakt. Dit geldt zoo-
wel als wij van geloof spreken in den zin van een bepaalde geeste-
lijke houding van den mensch, als in dien van den inhoud van wat 
in geloof wordt aangenomen, de fides qua creditur en de fidcs 
quae creditur. De laatste, de geopenbaarde Waarhe id Gods, is het 
object der theologie en in de theologie heeft het Nederlandsche 
volk als zoodanig geen plaats. En het geloof als geesteshouding 
van den mensch is niet een zeker deel van zijn geestelijk leven 
als zijn intellect of sentiment, waarbij dan voor een bepaalde groep 
aanleg en ontwikkeling zou kunnen worden onderzocht, wij heb-
ben niet naast de wetenschappelijke en aesthetische zijde van ons 
innerlijk leven ook een religieuze, of liever we hebben die misschien 
wel — ik laat dit in het midden — maar daarom gaat het niet bij 
het geloof in Christelijken zin. Dit is niet anders dan het antwoord 
op de Openbaring Gods, het is zelf een wonder van Gods ge-
nade, dat door alle dingen, alle elementen van ons geestesleven, 
ook de zoogenaamd religieuze, heenbreekt. Het stelt den mensch 
op zijn ware plaats tegenover God. Het laat zich niet encadreeren 
in een beschouwing over welk volksleven dan ook. 

Kan zoo eenerzijds dus gezegd worden, dat tusschen geloof en 
het Nederlandsche geestesleven geen verband bestaat, dat zoo ons 
onderwerp ongrijpbaar wordt — anderzijds is het niet te grijpen 
omdat het dit volksleven geheel omvat. Doch als wij dit laatste 
zeggen, spreken wij niet meer van het geloof in den eigenlijken 
zin, maar van de vormen waarin het zich manifesteert, van den 
invloed die het op persoonlijk- en gemeenschapsleven heeft, want 
geloof is niet een stuk van ons geestesleven naast andere, het door-
dringt geheel ons zijn en bepaalt dit alzijdig. Dan denken wij ook 

*) Rede gehouden op 16 Mei 1941 in de Aula der Universiteit van Amsterdam, 
in de serie ,,De Nederlandsche Geest", georganiseerd door de Contact-commissie 
der Amsterdamsche Studentenvereenigingen. 
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aan de geloofsgemeenschap in de Kerk en de verhouding van Kerk 
tot volk en Kerk tot staat. Dan wordt ons onderwerp zoo breed 
dat het ons wederom door de vingers glipt. 

Ik wil het daarom van een andere zijde benaderen. Als uitgangs-
punt kies ik niet het geloof, maar het specifiek-Nederlandsc.he, dat 
in het algemeen als kenmerk van ons volksleven kan worden aan-
gewezen en ik stel dan de vraag in hoeverre is dit van geloofs-
elementen doordrenkt, in hoeverre ook heeft dit op zijn beurt het 
geloofsleven van ons Nederlandsche volk, persoonlijk, maatschap-
pelijk, kerkelijk bepaald. 

Da t kenmerkende is zeker niet met een enkel woord aan te geven. 
Het ligt in de veelheid van eigenschappen van ons Nederlandsche 
volk, die te zamen één geheel vormen, waarbij dus elk uitlichten 
van een bijzonder deel afbreuk doet. Toch kunnen we niet anders 
dan deze afzonderlijk noemen, mijn voorgangers op deze plaats 
hebben bewezen, en zoo door verschillende facetten van den Neder-
landschen geest te bezien trachten een beeld van het geheel te be-
komen. Huizinga heeft indertijd, toen hij Nederland's geestesmerk 
wilde proeven, de burgerlijkheid naar voren geschoven; Romein 
heeft gewezen op den vrijheidszin en de verdraagzaamheid van ons 
volk. Deze laatste worden echter slechts dàn verstaan, als we be-
denken dat dit volk een volk van Christelijke levensovertuiging 
is. Zij hangen met een — mits goed begrepen — burgerlijkheid 
samen. Ik hoop aan te toonen, dat als de burgerlijkheid het ken-
merkende van het Nederlandsche volk is, het de Christen-burger 
was, die er zijn stempel op drukte. 

Volk is — het is al meer gezegd — alleen historisch te begrijpen. 
De aanleg van een groep om tot volk te worden ligt in gemeen-
schappelijke afstamming en gemeenschappelijk leven binnen een 
bepaald gebied, maar het volk zijn wortelt immer in de historie. 

Menschen van gemeenschappelijke afstamming leven samen op 
een bepaald gebied. Die afstamming en die beperking binnen een 
bepaalde ruimte brengen hen in verband. Zij gaan een eenheid 
vormen, doch die eenheid wordt eerst werkelijkheid, er ontstaat 
eerst „volk" als zij door ingrijpende gebeurtenissen samen worden 
gebracht (er wordt gemeenschappelijk iets ondernomen, gemeen-
schappelijk gestreden, gemeenschappelijk geleden) als er werke-
lijk iets gebeurt, een beslissing valt en zij zich die gebeurtenis, die 
beslissing blijven herinneren, als zij als eenheid geschiedenis krijgen. 
De mensch leeft nooit zonder den ander, die mede zijn zijn be-
paalt. Het is het ongeluk van geheel het speculatief denken van 
eeuwen geweest, dat het den mensch als een abstracte eenheid 
stelde en dan van die eenheid uit zijn betrekkingen trachtte te be-
palen. Het ,,ik" van den een is nooit zonder het ,,ik" van den 
ander, dat hem als een ,,gij" tegemoet treedt. Zoo komt de een in 
velerlei opzicht met de ander in betrekking, doch die betrekking 
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wordt eerst zelf een eenheid als hij zich haar blijft herinneren en 
door haar zich verbonden weet. De geschiedenis en zij alleen maakt 
een gemeenschap tot volk. 

Doch als wij dit aannemen, dan zien we tegelijkertijd dat het 
volk altijd gebonden is aan een bepaalden staatsvorm, dat slechts 
dàn er volk is, indien de gemeenschap rechtens, naar ons tegen-
woordig spraakgebruik als staat, tot een geheel is geworden. 
Immers de gemeenschap vervloeit, indien haar eenheid niet naar 
binnen en naar buiten door regelen is bepaald. Volk is niet zonder 
orde, eenheid niet zonder afscheiding van wat er buiten staat. Een 
volk ontstaat in de geschiedenis in de beslissende oogenblikken 
die de gemeenschap tot één smeedde, die eenheid behoeft vorm. 
Het volk is sfaafsvolk. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat nu bij 
wijziging van staatsgrenzen of staatsvorm een nieuw volk zou ont-
staan. Juist omdat al deze begrippen in den tijd liggen, zullen zij 
zich voortdurend wijzigen. Aan de wetenschap der historie, die 
de beslissende momenten in de geschiedenis van het volk bloot legt, 
is het te bepalen, of nu een nieuw volk is ontstaan of het oude in 
nieuwe vormen is blijven voortleven. Dit kan — gelijk elk historisch 
oordeel — slechts a posteriori, meest eerst op een belangrijken 
afstand in den tijd worden uitgemaakt. 

Als we dit alles nu voorop stellen, dan is het duidelijk, dat het 
Nederlandsche volk als volk ontstaan is in den strijd tegen Spanje, 
dat het eind der 16e eeuw zijn geboortedatum was. Maar dan is 
het tevens duidelijk, dat dit volk ontstaan is in een geloofsstrijd 
en dat het Christelijk geloof van gereformeerde, calvinistische leer 
dit ontstaan heeft bepaald en voor den geest van dit volk van be-
slissende beteekenis is geworden. Ik gebruik — het zij ten allen 
overvloede gezegd — de woorden „gereformeerd" en „calvinistisch" 
niet in den beperkten zin, waarin zij thans bepaalde kerken en een 
bepaalde staatkundige houding aanduiden, maar ruimer, zoodat zij 
thans mèt deze ook andere groepen omvat. Ik zelf reken mij daartoe 
onvoorwaardelijk. 

Ik zeide, dat dit duidelijk is. Het verdient niettemin toelichting. 
Niet, dat de 16e eeuwsche opstand tegen Spanje mede een geloofs-
strijd is geweest, niet ook dat dit mede van invloed is geweest op 
de vorming van onzen Nederlandschen volksgeest — de feiten zijn 
zóó evident, dat dit moeilijk voor tegenspraak vatbaar is — maar 
wèl, dat in het geloof het beslissende moment was gelegen, dat 
dit dien geest heeft gevormd. 

De historicus, die meer is dan kroniekschrijver, zoekt naar de 
samenvatting der vele factoren, die het door hem beschreven ge-
beuren bepaalden. Hij doet noodzakelijkerwijs een keuze uit de 
talrijke gegevens, die hem voorgelegd worden. Bij die keus moet 
hij echter zoo veelzijdig mogelijk zijn; de wetenschappelijke ob-
jectiviteit, die van hem verlangd wordt, eischt dat hij al datgene 
tot zijn recht doet komen, dat mede de menschen, wier daden hij 
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beschrijft tot handelen dreef. Doch daarmee alleen krijgt hij nog 
geen beeld van wat geschiedde, spreekt het verleden nog niet tot 
het heden. In de veelheid moet eenheid komen. Hij blijft voor de 
vraag staan of hij in die factoren een enkele als den domineerenden 
mag aanwijzen. Dit kan hij echter nooit doen zonder vooroordeel: 
het is zijn uitgangspunt, niet de feiten in het verleden, maar zijn 
eigen positie tot het verleden, zijn eigen tijd, zijn eigen geestes-
houding geven hier den doorslag. Geschiedenis is immers nooit 
iets anders dan de kijk van een bepaalden tijd en in dien tijd van 
een bepaald volk en in dat volk van een bepaalden man op het 
verleden. Zij is altijd betrekking tusschen heden en verleden. Dit 
is ons in de jaren, die nu weer een tijd achter ons liggen, duidelijk 
gedemonstreerd door het historisch materialisme. Het leerde, dat 
de economische factor de beslissende was, dat het productieproces 
„in laatste instantie" de oorzaak was van alle historische gebeuren. 
Het historisch materialisme was niet historisch-materialistisch ten 
opzichte van zichzelf. In zijn herleiding van alle geschiedenis, van 
alle geestesstroomingen tot de economische vragen vergat het, dat 
het zelf óók zulk een geestesstrooming representeerde, en dat die 
strooming mede bepaald werd door het economisch gebeuren van 
den tijd waarin het ontstond. Door het economisch gebeuren en 
— voeg ik er aan toe — door den geestesstrijd van die 19e eeuw. 
Het historisch materialisme is typisch de kijk op de geschiedenis 
van het 19e-eeuwsche voor lotsverbetering strijdende fabrieks-
proletariaat. De historicus, die dien strijd meestrijdt, voor wien deze 
de ware inhoud van zijn geestesleven wordt, maakt daarom den 
economischen factor ook in het verleden tot de alles beheerschende. 
Zoo ontstonden ook de pogingen om den opstand aldus te ver-
klaren, hoe zwak ook juist hier de gegevens waren, die daarop 
duidden. Zoo maakt de nationalist — van welke richting hij 
overigens zijn moge — de afkeer van den vreemdeling, den Span-
jaard, tot het moment dat den doorslag geeft. Zoo de humanist 
de vrijheid van het geweten. Er is er slechts één, die dat niet doet, 
het is de historicus, die bij het constateeren en groepeeren der vele 
samenwerkende gegevens, van feiten, handelingen, stroomingen, 
blijft staan en in beginsel weigert één gedachte tot de alles be-
heerschende te maken. Hij is de relativist, die bij het relativisme 
blijft. Hij meent, dat hij àl het absolute verwerpt, hij vergeet, dat 
hij juist zijn relativisme ver-absoluteert. En wat er wijsgeerig van 
te zeggen zijn zoude, in de historie komt hij onherroepelijk ten val, 
want bij gemis aan vormend beginsel ontglipt hem zijn stof. Hij 
vermag haar niet zoo samen te vatten, dat zij tot beeld wordt en 
daarom is het toch hém en zijn hoorders of lezers te doen. Het 
beeld ligt — zooals mijn ambtgenoot Romein het uitdrukte — ver-
gruisd. 

Voor den geloovige nu is het geloof — de houding van den 
mensch tot God — de àloverheerschende stuwing van het leven. 
20 
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Tegenover hen, die productieproces of nationaliteit ten troon heffen, 
stelt hij, dat zij verabsoluteeren wat slechts relatief kan zijn, dat 
hij —' en hij alleen — tot dat verabsoluteeren gerechtigd is, om-
dat voor hem de verhouding van het naar alle zijden gebroken 
leven der menschen tot den Absolute, tot God beslissend is. Er 
ligt een diepe waarheid in de stelling, dat alle geschiedenis ten 
slotte Kerk-geschiedenis is. 

Maar — zal men zeggen — hiermede is uw stelling, dat de 
Nederlandsche opstand der 16e eeuw een geloofsstrijd was, geens-
zins bewezen. Immers kan van dit s tandpunt ieder historisch ge-
beuren, ook de Fransche revolutie van 1789 of de Russische van 
1917 op zijn beteekenis worden getoetst. Zeker , dat is zoo. Doch 
de Christ-geloovige, die de geschiedenis van onzen opstand leest, 
die dezen strijd onzer voorvaderen met aandacht volgt, onderkent 
hier den geloofsstrijd, die met zijn eigen geestesleven wel zeer ver-
want is. Verstaan van geestelijk gebeuren is altijd voor een goed 
deel herkennen. Hij herkent. W i j kunnen dat uit eigen ervaring 
thans zeggen. Wi j verklaren dit op grond van innerlijke overtuiging 
met volkomen zekerheid. Maa r wij kunnen ditmaal nog iets anders 
doen; tegenover wie ons uitgangspunt niet deelt, kunnen wij onzen 
kijk duidelijk maken. Voor ons is hij onaantas tbaar de eenig moge-
lijke, maar ook zij zullen hem eerder aanvaarden, waar de waar-
deering van een bepaalden persoon, een bepaald tijdvak, een com-
plex van gebeurtenissen, historisch als eenheid gezien, positief uit-
valt, indien dus tusschen object der geschiedenis en historicus ver-
wantschap bestaat. Het historisch materialisme is op zijn sterkst 
als het de arbeidersbeweging der 19e eeuw beschrijft. De Christe-
lijke historiebeschouwing spreekt het duidelijkst tot buitenstaanders, 
indien zij personen, die in geloof handelden, poogt uit te beelden. 

En nu is dit wel zeker, dat het de geloofsstrijd was, die telkens 
weer het verzet stuwde en bezielde. W a s het niet de samenwerking 
van lageren adel en de consistories, dus de burgerij in haar Kerke-
raden, haar samenkomsten van geloovigen, die den opstand be-
gon, nadat de eerste inzet verloren scheen? W a s het niet de druk 
op den Prins van Calvinistische zijde, die hem meer en meer in 
het verzet stijfde, en groeide niet in hem zelf, hoe onbelijnd zijn 
overtuiging mocht blijven, meer en meer het besef dat zijn strijd 
een strijd voor het Christelijk geloof was? Ik herinner aan zijn 
woord tot Marnix: ,,St. Aldegonde, laten wij dulden dat men over 
ons heen loopt, mits wij slechts de Kerk Gods kunnen helpen". 

Maar, werpt men tegen, waren het niet evenzeer humanisten, 
libertijnen, gelijk men zeide, die vooraan stonden in het verzet? 
Zeker, ik denk er niet aan het te ontkennen, doch de gewetens-
vrijheid — voor hen het laatste punt — is alleen dàn iets anders 
dan pure subjectiviteit, die tegen geen stoot kan, indien zij in ge-
loofsovertuiging is gegrond. Het humanisme bestreed het Calvi-
nisme op zijn scherpst, tegelijkertijd greep het zich er aan vast, 
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vleide het zich er tegen aan, omdat het wist, dat dââr het hardere 
hout, het staal was, dat niet zou buigen. 

Of — zegt een ander wellicht — was het niet de rechtsover-
tuiging, het opkomen voor de oude privileges en herkomsten, door 
den Spanjaard veracht, de intuïtieve afkeer van zijn willekeur, zijn 
vertrappen van alle recht, die het verzet deed opvlammen tegen 
elke onderdrukking in? W e d e r o m geef ik het grif toe, maar weer 
moet ik er aan toevoegen, dat dit steunen op het recht het ten 
slotte slechts houdt, indien in het recht de gerechtigheid ons aan-
spreekt en waar anders kàn die, wil zij niet in het vage vervloeien, 
een vastigheid vinden dan in het geloof? 

Er zijn twee dingen, die meer dan eenige beschouwing onzen 
opstand tegen Spanje als een geloofsbeweging teekenen, feiten 
voor de toekomst van bijzonder gewicht. Het is vooreerst dit, dat 
tegen Oranje 's wensch in de grens tusschen Noord en Zuid uit 
de Unie van Utrecht voortgekomen, een geloofsgrens werd. De 
Unie trok oorspronkelijk zeker niet een grens naar deze richtlijn, 
doch niet zij zelve, maar aansluiting en afval bepaalden het be-
hooren tot het Nederlandsche volk en die hadden een scheiding 
tot gevolg, die een geloofsscheiding werd. Vlaanderen en Holland 
waren in de dagen van Philips II zeker niet één volk, om van 
Brabant en Friesland niet te spreken. Er waren mogelijkheden dat 
zij het werden, er werd telkens weer een begin gemaakt, doch 
ten slotte verliepen deze aanloopen, brak het begin af; wat bleef, 
wat de historie bepaalde, was niet het verband met, maar de af-
scheiding van Vlaanderen . De grens die na tachtig jaren strijd 
ten slotte getrokken werd, was de scheiding van het Protestantsche 
Noorden en het Roomsche Zuiden. De positie der Roomsche pro-
vincies in het Noorden was daarbij teekenend. 

Dit voorop. En dan ons volkslied. Het Wilhelmus is geestelijk 
lied èn volkslied. Hier is — zooals alleen de dichter dit mag en 
vermag — het nationale besef, gebonden aan den persoon van den 
Prins, met de belijdenis van geloof en de bede tot God tot èèn 
geheel geklonken. , .Wilhelmus van Nassaue" en „ O edel Neer-
landt soet" met „Mijn schildt ende betrouwen" en „Tot God wilt 
U begeven, Zijn heilzaam woord neemt aan". Is er één volk, dat 
zulk een volkslied heeft? Ik spreek nu maar niet van de hooge 
dichterlijke waarde, maar van den geestelijken inhoud. Hier bloedt 
het hart onder het lijden van het volk, hier knielt het volk voor de 
hoogste Majesteit. Kent Gij fierder zang van het eigen goed recht? 
En toch, hier buigt de held in ootmoed. Doch waartoe deze lof? 
Gij weet het immers allen. Is zulk een lied niet het lied van een 
Christelijk volk? Het is volkslied gebleven tot op dezen dag, het 
scheen soms verstorven, maar het werd altijd weer ons lied. 

Het was de Christelijke geloofsovertuiging in Calvinistischen 
vorm, die de wording van het volk bepaalde. Juist het Calvinisme 
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had die volksvormende kracht. De Roomsch-Katholieke Kerk mist 
haar. Bij haar is het nationale niet met het Kerkelijke verbonden, 
die band kan alleen in ondergeschiktheid van het staatswerk aan 
de Kerk worden geknoopt. De doopersche zijde der Hervorming 
— die mede zich in onzen opstand krachtig deed gelden — heeft 
die volkskracht evenmin. Voor haar is het samenleven onder zeker 
gezag, naar zekere rechtsregelen, in gebondenheid naar buiten niet 
dan van zeer ondergeschikte beteekenis, waaraan de Christen niet 
dan noodgedwongen deelneemt, waarvan hij zich zooveel mogelijk 
op een afstand houdt. Het Calvinisme onderscheidt zich van beide. 
W e l weet het, dat de Kerk (met een hoofdletter) niet aan staats-
grenzen gebonden is — juist in onzen tijd wordt het zich deze 
wel eens verwaarloosde waarheid meer en meer bewust — maar 
de organisatie, die immers in de Gemeente, de plaatselijke samen-
hang, zijn oorsprong vindt, leidt tot een samenbinden van kerken 
in het verband van een volk. En wel is het als de doopers zich 
bewust, dat in iedere staatsmacht, in ieder volksstreven als zoo-
danig gevaar voor den Christen ligt, maar het ziet in Staat en 
Overheid naast deze negatieve de positieve zijde. He t is zoo merk-
waardig, dat Calvijn's institutie eindigt met een stuk over het 
burgerlijk bestuur. Als de hervormer gereed is met de uiteenzetting 
van zijn leer, moet hij ook nog enkele dingen zeggen over over-
heid en volk, het is zeer principieel, maar het is niet uitgebreid. 
Voor een doopersche opvatting zou daarvoor geen plaats zijn, bij 
Calvijn is die er — al is zij dan een ondergeschikte. 

Hier worden de waarden voor den Christen erkend van het 
gezag en de gebondenheid aan het volk. Al is het dan op een 
afstand, zij worden gebracht in verband met Gods zegen. En hier 
krijgt de burger, de Christenburger, de aanwijzing voor houding 
en gedrag tegenover Overheid en medeburgers. 

Het is die Christen-burger, waartoe de Neder lander werd in 
zijn strijd tegen Spanje. En dit geldt niet alleen voor den burger, 
die zich Christen noemde naar de leer van Calvijn, maar voor de 
breede schare. W a n t dit is de invloed van een sterke geloofsover-
tuiging die in strijd de overwinning bevecht, dat zij uitstraalt over 
hen, die zich aansluiten. Men heeft er terecht op gewezen, dat 
een goed deel van het Nederlandsche volk ook in het Noorden 
Roomsch-Katholiek bleef, dat een ander in steeds verder wijkende 
grenzen van het Calvinisme afviel tot libertinisme. Doch niet deze 
groepen drukten haar stempel op staat- en maatschappelijk leven, 
ook niet al had de laatste veelal de overhand in het staatkundige, 
in den regententijd, die al vroeg na de vrijmaking van Spanje be-
gon. De geestelijke leiding was elders. Als wij gezin en arbeid, 
vrijheid en verdraagzaamheid, rechtseerbiediging en strenge moreele 
opvatting als zaken aanwijzen, die alle een sterk hervormde burger-
lijke kleur hadden, dan zien wij dat in deze périphérie van de 
leer de andere groepen rustig samen leefden met den typeerend-
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reformatorischen geest. V a n sprekende afwijkingen, van sterke 
stroomingen in tegengestelde richting, hetzij geestelijk, hetzij maat-
schappelijk, blijkt niets. Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat nu de 
samenleving aan de Calvinistische eischen beantwoordde. Dat is 
nooit het geval met eenige leer. Als wij zeggen, dat het Nederland-
sche volk een Christelijk burgerlijk volk was, dan is het niet anders 
dan dit: dat de gedachten, die in dit woord worden samengevat, 
als leidende gedachten worden erkend, dat zij ook in de praktijk 
ingang vonden. Doch altijd is er in wat geldt de verslapping van 
wat gelden moet, is er tegen wat geëischt wordt de stille en zelfs 
de uitgesproken weerstand. De vraag is slechts, of de gedachte 
leidend blijft, de praktijk zich gebonden weet en wat er buiten valt 
als een afwijking — die er eigenlijk niet moest zijn — ervaart. 

Het gezin bepaalt allereerst het karakter van ons volk. Ons volk 
bestond en bestaat niet uit individuen, maar uit gezinnen. Het 
toont den nauwen samenhang in het gezin, gebouwd op het gebod: 
,,Eert Uwen Vader en U w e Moeder" eenerzijds, en op het gebod 
,,Gij zult niet echtbreken" anderzijds. De gezinsband wordt als 
een door God in de schepping gelegd verband aanvaard. Die ver-
bondenheid, die nergens ter wereld zoo sterk is als in het christelijk 
gezin — ik moet er het Joodsche bij noemen, maar ten slotte steunen 
dan ook beide in dezen op het Oude Testament — is voor ons 
Nederlandsch samenleven door alle kringen heen typeerend. 

Daarnaast de positieve waardeering van den arbeid. De arbeid 
niet gezien — althans niet alleen, zelfs niet in de eerste plaats 
gezien — als een vloek, ook niet als de noodzakelijke voorwaarde 
voor het levensonderhoud, maar als de eenig mogelijke vervulling 
van dezen door zonden gebroken levens-tijd. De zegen van den 
arbeid is wel van de daken verkondigd. 

De strenge moraal, die reeds in deze beide ligt besloten tegen-
over losbandigheid en lichtzinnigheid — is zij niet mede een stuk 
van dit volksleven? Geloofsverkondiging is geheel iets anders dan 
moraalprediking; niettemin, de Christelijke overtuiging sluit zekere 
levensgedragingen uit. Onze moraal was zeker een Christelijke. 

Dan — ik stip slechts aan in vogelvlucht — de vrijheidszin, 
dit reeds als kenmerkend voor den Nederlandschen geest werd 
genoemd. Vrijheid is een los zijn, een los maken van druk door 
anderen geoefend, in welk opzicht dan ook. Denk aan gewetens-
vrijheid, politieke en economische vrijheid, zij zijn alle gericht 
tegen een bepaalden dwang. Ten slotte kunnen deze geen ander 
fundament hebben dan de vrijheid van godsdienst. Immers eerst 
daar komen zij, die allen slechts relatief kunnen zijn en haar be-
perking moeten dulden, tot het punt waar iedere beperking, iedere 
druk onvoorwaardelijk is uitgesloten. De geloovige màg, maar 
kàn ook niet anders dan daar voor strijden. Hij strijdt daarmee 
tevens voor de ,,vrijheden". Is het wonder, dat zijn strijd het 
stempel drukte op geheel den vrijheidsstrijd van ons volk? 
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En ten slotte de verdraagzaamheid. Ik verwacht den twijfel van 
velen uwer als ik ook deze als typische hervormde karaktertrek 
van ons volk aanduid. Is het Calvinisme niet juist onverdraag-
zaam? Het woord is dubbelzinnig en ik erken, dat ook afgezien 
daarvan voor den twijfel alle aanleiding bestaat: Calvijn zelf en 
zeker zijn volgers gaan niet vrij uit, als die beschuldiging van 
onverdraagzaamheid wordt uitgesproken. Niettemin houd ik vol. 
Het woord is dubbelzinnig, zeide ik. Ik wilde dat ik een ander 
had. Als men onder verdraagzaamheid verstaat de houding van 
Lessing's Nathan, die zijn waarheid slechts ziet als een der moge-
lijke waarheden, die niet kiest tusschen de ringen, dan is zeker 
iedere Christelijke geloofsovertuiging onverdraagzaam. Zij kàn en 
màg niet anders. Doch als onverdraagzaamheid gewetensdwang 
is, dan is voor iederen vorm van het Protestantisme de verdraag-
zaamheid kenmerkend. Als bij de vrijheid brengt ook hier de 
grondslag van de geloofshouding het beslissend moment. En die 
ligt in de erkenning van het geweten als verhouding tot God. Ik 
geloof niet, dat velen daar zoo sterk en warm van hebben getuigd 
als Calvijn. Uitsluiting van gewetensdwang is ook zijn beginsel 
—• al is zijn praktijk dit niet altijd trouw geweest. En wat ons 
land betreft, ook hier is het niet geoorloofd een enkel voorbeeld 
van overtreding van dezen regel naar voren te schuiven, moet naar 
den algemeenen eisch en de algemeene praktijk worden gevraagd. 
Verdraagzaamheid is eerbiediging van den ander. Zij brengt niet 
mee, dat iedere meening vrij kan worden gepropageerd. Iedere 
verdraagzaamheid heeft haar grenzen, en moet die hebben, wie 
in verdraagzaamheid alles tolereert wordt intolerant tegen zijn 
eigen overtuiging. Hij is ontrouw. Wi j hebben hier als bij de vrij-
heid grenzen te stellen: de lankmoedigheid, de mildheid is het 
meeste dat wij kunnen verlangen. M e n kan niet tegenspreken, 
dat onze geschiedenis die in ruime mate toont. Zeker, het proces 
van Oldenbarneveldt getuigt daartegen. Het is beschamend. Niet-
temin mag toch ook wel worden ge2egd, dat dit exces, ik zeg 
niet verontschuldiging, maar een zekere verklaring vindt in het 
feit, dat Oldenbarneveldt zijnerzijds de geestelijke vrijheid had 
miskend, toen hij in de Kerk, in de prediking ingreep en zoo den 
Staat in de Christelijke Kerk wilde doen heersenen. Dàt kan zij 
nooit dulden, dan komt het Christelijk vrijheidsbeginsel in onaf-
wijsbaar verzet. 

Is hiermee de Christelijke kern van ons Nederlandsche geestes-
leven aangewezen — over het burgerlijke moet nog worden ge-
sproken. Of liever, opzettelijk is dit nog niet geschied •— toch zijn 
de waardeschattingen van de geestelijke goederen die ik aanwees, 
typisch voor de burgerlijke houding. Ik besprak er een nog niet, 
die dit laat zien, het is de eerbiediging van het recht — de eer-
bied ook voor het recht van den ander. He t rechtswezen is reeds 
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in de Middeleeuwen, het is vooral in de Republiek een voornaam 
deel van de Nederlandsche samenleving, niet alleen in dien zin 
dat het wetenschappelijk werd beoefend, vooral ook in dezen, dat 
het rechtsbesef, het opkomen voor eigen, de erkenning van anderer 
recht, zich krachtig toonde. Het zou herhaling zijn als ik betoogde, 
dat dit van de geloofsovertuiging niet mag worden gescheiden. 
Burger (civis) is hij, die aan een rechtsgemeenschap deel heeft 
en in die rechtsgemeenschap zijn eigen erkenning vindt, die óók 
tegenover den Staat een punt heeft, waar hij hem grenzen stelt, 
en erkenning vraagt. Burgerij is volksverbondenheid met eerbiedi-
ging van zelfstandigheid. In den burgerlijken staat is de enkeling 
nooit alleen onderdaan. Dit en niet de staatsvorm — die kan 
autocratisch, aristocratisch, democratisch zijn — is beslissend. 
Christenburger mag hij genoemd worden als dit burgerschap ten 
slotte — onder erkenning van al wat het mede bepaalt — in de 
Christelijke geloofsovertuiging is gefundeerd. En dit was het ken-
merkende van ons volk in het eind der 16e en den aanvang der 
17e eeuw, dat het dat burgerschap niet alleen theoretisch door 
staats-regeling en maatschappelijke ordening aanvaardde, maar wer-
kelijk beleefde, dat het Christelijk besef het als een gave aannam, 
er voor op durfde komen, er vertrouwen en vastigheid in vond. Dat 
burgerschap vond een vruchtdragenden bodem in de gebondenheid 
aan de stad vóór den staat. Niet het groote gebied, maar de kleine 
kring kweekt de gevoelens, die het dragen. Dat burgerschap liet 
ruimte voor het streven naar welvaart. Het deed den eisch stellen 
van arbeid waaraan allen, hoe gedifferentieerd, hun deel hadden. 
Daarin liet de een den ander zijn vrijheid, gelijk hij hem verdroeg. 
Zij wisten immers beiden zich burgers, begrepen dat zij elkaar als 
zoodanig moesten blijven aanzien, wat hen ook scheidde. De Neder-
landsche burgerij, die boven zich in maatschappehjken zin maar 
een heel dunne laag had — de adel had in de republiek slechts 
onbeduidenden invloed — die naar onderen altijd weer vervloeide, 
wàs het Nederlandsche volk. De arbeidersbevolking stond niet 
tegenover haar, maar sloot zich bij haar aan. Ik gebruik het woord 
burgerij. Het heeft anderen klank dan het Fransche bourgeoisie. 
Burger is óók de Nederlandsche vertaling van civis, burgelijk is 
niet alleen bourgeois, ook „civil" in het Fransch. Burgerlijk recht 
is droit civil. Dit is niet zonder belang. Civis heeft rechtsinhoud, 
wat bourgeois niet heeft, burger omvat beide. Als het woord goed 
begrepen wordt snijdt het het bedenkelijke van den „bourgeois" af. 

Wi j hebben als wij van burgers en burgerlijkheid spreken, de 
ongelukkige neiging onder den invloed van sommige beschouwin-
gen het begrip uit de 18e eeuw, uit de Fransche revolutie te ver-
klaren. De 18e eeuw zou de opkomst van de burgerij gebracht 
hebben, de feodaliteit hebben gebroken. Dit is niet waar voor ons 
land. Onze burgerij had zich al uit een proces van eeuwen in de 
16e eeuw gevormd. Zij greep toen haar lang bestreden zelfstandig-
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heid van den heer en zij deed dit terwijl zij tegelijkertijd een diepe 
vernieuwing van haar geestesleven meemaakte. Die beide strengelde 
zij dooreen. De constitutie van de presbyteriale Kerken is zelf een 
burgerlijke — in de Kerk kreeg zoo het burger zijn een plaats; al 
heeft het lid zijn der Kerk een geestelijken inhoud, die „burger" 
mist, in „lidmaat" keert de gedachte van gerechtigd zijn terug. 
Omgekeerd verwierf het burgerschap een geestelijke waarde. Het 
bewustzijn van zelfstandigheid, de trots op het geheel waarvan 
men zich burger weet, hetzij land of stad, is voor den burger 
karakteristiek. Dit recht kreeg een afglans van iets hoogers. Dit 
stamt bij ons uit de 16e en 17e eeuw. De waarde van ons burger-
zijn werd ons niet door de Fransche revolutie gebracht, integen-
deel het kreeg toen iets hols, rhetorisch-onechts. De werking der 
revolutie aan het eind van de 18e eeuw was ten onzent meer breed 
dan diep. W e l hebben hare denkbeelden grooten invloed gehad bij 
ons in de 19e eeuw, doch dien invloed kreeg zij indirect door het 
liberalisme. Direct bleef haar werking aan de oppervlakte. Zij 
fnuikte het provincialisme en de regentenmacht, sneed uitwassen 
van ons staatsbestel af, maar bracht niet een principieele verande-
ring in de gezagsverhoudingen, noch in de maatschappelijke ge-
leding. 

Het Nederlandsche volk bleef burgerlijk. 
Toch moet, als we dit zeggen, op fundamenteele verschuivingen 

in de 19e en 20e eeuw èn in die burgerlijkheid zelve èn in haar 
verband met het Christelijk geloof worden çjewezen. Wannee r zoo-
als hier wordt gepoogd een karakteristiek te geven van een volk, 
is dat nooit anders dan het aangeven van typeerende trekken; 
er zijn altijd afwijkingen. Doch bovendien hebben wij met een 
historische figuur te doen, die zich voortdurend wijzigt. Ook als 
de typeering houdbaar blijft — en dit beweer ik met nadruk van 
de mijne — kan zij toch andere nuances gaan toonen, kan zij ook 
verzwakken. Het gaat met een volk als met een mensch, ouder 
wordend wordt hij anders en blijft toch dezelfde. In een goed 
portret van den middelbaren leeftijd moet het kind teruggevonden 
kunnen worden en de mogelijkheid liggen, dat uit die geconter-
feite krachtige figuur deze grijsaard werd. 

Die verandering en verzwakking toont èn het burgerschap op 
zichzelf beschouwd èn het burgerschap in verband met het geloof. 
De levenshouding van den Nederlander blijft die van den burger, 
maar zij is niet meer gaaf. Zij vertoont vele scheuren. De groote 
tegenstelling arbeider-burger komt in de 19e eeuw op, er komt een 
scheiding, de arbeider staat niet meer naast den burger, maar tegen-
over hem, burger nu genomen in engeren zin en door die tegen-
stelling meent hij niet meer gebonden te zijn aan den staat. Dat 
deze tegenstelling intusschen wel een barst, niet een breuk is, heeft 
ónze tijd sinds 1914 bewezen: de arbeider zocht, zoodra hem de 
mogelijkheid daartoe door staatsbemoeiing en vooral door zijn eigen 
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actie geopend was, voor zijn wijze van leven, zijn ontspanning en 
belangstelling, zijn waardeeringen, met één woord voor zijn levens-
houding steeds meer die oude burgerij te benaderen. En zijn staats-
burgerschap werd hem plotseling bewust, groeide voortdurend tot 
die vastheid, waartoe het thans bij velen gekomen is. Doch niet 
alleen de tegenstelling arbeider-burger kwam naar voren, ook die 
van burger tot boer. Het platteland was in het staatkundig en 
maatschappelijk bestel van de 16e en 17e eeuw van weinig impor-
tantie, de burger was stadsburger. In de eerste helft der 19e eeuw, 
ja nog langer is van verandering daarin weinig te bespeuren; dit 
kan nu niet meer gezegd worden. Hoever de beteekenis van dit 
verschijnsel reikt is thans nog niet te overzien. En niet alleen de 
arbeider en de boer stelden zich tegenover den burger, ook de 
intellectueel voelde zich veelal van hem vervreemd, terwijl de 
kunstenaar, die altijd wel moeite had gehad zich in dit burgerlijke 
te vinden, in hem een vijand ging zien. Bedenk, dat, als ik dit zeg, 
ik ook hier generaliseer om te typeeren. Bij den intellectueel, ik 
denk vooral aan den man van wetenschap, leidde de losmaking tot 
onverschilligheid: zaken van staatkunde interesseerden hem niet en 
zijn vaderlandsche gezindheid werd dikwijls tot een lauwe gemoeds-
gesteldheid, die ten slotte burgerlijk was. Doch dan gebruik ik 
het woord in den zin dien ik straks nog moet bespreken, in den 
slechten zin. Over het verband van de kunst en het burgerdom, 
ook van de kunst en het geloof en deze beide weer samen zou 
heel veel te zeggen zijn. Juist daarom echter zal ik er hier over 
zwijgen. Ik stip slechts aan, dat de 17e eeuwsche schilderkunst tot 
in haar grootste figuren, Rembrandt en Vermeer toe, burgerlijk 
was, burgerlijk én reformatorisch. 

Wi j moeten ons beperken. W e hebben nog te spreken over het 
verband van het geloof met het burgerschap. Als wij niet naar de 
diepte, maar naar de breedte zien, ging daarvan veel verloren. 
Onder den grond bleef het en soms breekt het naar boven, bij 
Abraham Kuyper b.v., maar ook al — meer nog historisch gericht 
— bij Groen van Prinsterer. Het ligt ook in zoo belangrijke en 
vooral buiten kerkelijke kringen zoo weinig gekende figuren als 
Gunning en Hoedemaker. Het blijft stil als in het verborgen voort-
bloeien bij die groote massa der kleine burgerij — en dan óók en 
niet het minst op het platteland bij de boeren — bij wie het tot 
iets vanzelfsprekends is geworden, dat alle kans heeft tot het alle-
daagsche te vervallen, maar telkens weer verrast door onverwach-
ten diepgang. Een Christelijke geloofsovertuiging hield stand, die 
somtijds wel op zeer naïeve wijze tot grond voor de positie tegen-
over elk levensverschijnsel werd gemaakt, maar die op een oogen-
blik hem, die met haar in aanraking komt, kan beschamen door 
zoo volledige overgave aan de dingen der eeuwigheid, dat men zich 
alleen maar kan verbazen. 

Wi j stellen dit voorop, maar moeten nu er op wijzen, dat er in 
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het leven van ons volk in de 19e en 20e eeuw zich verschijnselen 
voordeden van verzwakking van het Christelijk burgerschap als 
grondslag van de natie, zooals wij dat teekenden. Daar is voor-
eerst de opkomst van het Roomsch-Katholicisme. Brabant en 
Limburg namen hun plaats als gelijken in de rij der gewesten in, 
de Roomsch-Katholieke groepen der Noordelijke provincies, die 
wel op den achtergrond, maar sterker in getal en saamhoorigheids-
besef dan men veelal vermoedde, zich hadden gehandhaafd, traden 
naar voren en namen sinds de jaren van 1870 en 1880 tot voor 
kort toe zienderoogen in invloed toe. V r a a g t men naar de beteekenis 
daarvan voor ons volksleven, dan komt men al spoedig op politiek 
terrein, dat ik heden niet mag betreden. Ziet men naar de be-
teekenis hiervan in ons volksleven, dan is typeering niet gemakkelijk, 
de onderscheiding van bezuiden en boven de Moerdijk, en die van 
Roomsch-Katholiek en Protestant liggen zóó door elkaar gevloch-
ten, dat een scherpe teekening niet goed mogelijk is. Ziet men naar 
het verband met het geloof, dan vraagt de tegenstelling tusschen 
Roomsch-Katholicisme en Protestantisme toelichting en daarvoor 
is het hier de plaats niet. Ik moet mij daarom wel tot deze opmerking 
bepalen, dat de toenemende invioed der Roomsch-Katholieke Kerk 
heeft gewerkt in de richting van behoud van algemeen Christelijke 
elementen der samenleving, dat daardoor echter het specifiek refor-
matorische is verminderd, maar toch niet ons volksleven ergens 
een specifiek Roomsch karakter heeft gekregen. Na deze verzwak-
king noem ik die van de ontkerkelijking. Ik gebruik dit woord met 
opzet, niet dat van de afsterving van het geloof. In hoeverre er 
werkelijk geloof was in een tijd, in hoeverre de Evangelie-verkondi-
ging de menschen in de breedte heeft geraakt is nooit te zeggen. 
Het is een geheim, dat de mensch niet kent, dat zich aan iedere 
directe constateering en statistiek onttrekt. Slechts God oordeelt 
over het innerlijk. Maa r wèl kan worden nagegaan, in hoeverre 
de menschen verklaren tot de geloofsgemeenschap der Kerk te be-
hooren en in hoeverre zij zich ook daarnaar gedragen. En ook kan 
worden geconstateerd, in hoeverre de maatschappelijke instellin-
gen, de levensvormen, die door het geloof worden gestempeld en 
in hun structuur bepaald, hun karakter van Christelijke instellingen 
verliezen. 

En hier ligt — meer misschien dan in het wezen der zaak — 
het verschil tusschen de 1 7e eeuw en onzen tijd. De statistiek der 
volkstelling toont de ontkerkelijking, het terugloopen van het kerk-
bezoek, het ebben van het kerkelijk leven. Waarschijnlijk zijn de 
waarlijk overtuigde Christusbelijders altijd een betrekkelijk kleine 
groep geweest, maar er was de schijn van het tegendeel en die 
schijn verdween. En dan: de invloed van de Christelijke levens-
houding nam af. W a n t .— ik heb dat straks al gezegd — het ge-
loof straalt uit op alle dingen van het leven. Het vormt ze alle, ze 
krijgen een kleur die ze vroeger niet hadden. De Christelijke levens-
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opvatting over huwelijk en gezin, over arbeid en maatschappij, 
over staat en recht is niet anders dan een levensopvatting, is zelf 
niet zaak des geloofs. He t is tegenover veel misverstand noodig 
dit nog eens uitdrukkelijk te zeggen. M a a r zij bepaalt al de dingen, 
die ik noemde, wel. En gevolg is dat haar moraal, haar levens-
gedrag, haar rechtsopvatting wordt gevolgd vooreerst door de 
velen, die, al staan zij innerlijk weifelend, onzeker, tegenover die 
overtuigingen, toch zeker ook niet openlijk zouden willen zeggen, 
dat zij ze positief niet deelen en dan ook breeder uit nog door de 
groote schaar die volgt. Als wij van een volkskarakter spreken 
en niet naar de innerlijke kracht, maar de uiterlijke verschijning 
vragen, denken wij aan deze. W e l n u , hier ligt de verandering waar-
op ik doelde; de Christelijke vorm vervaagde, de kleur verschoot. 
Het sprekendst voorbeeld van wat ik bedoel geeft het echtschei-
dingsvraagstuk. De echtscheiding — vroeger slechts geduld als een 
uiterst hulpmiddel bij een hopeloos mislukt huwelijk — werd een 
min of meer normaal verschijnsel. Er was zeker te allen tijde be-
derf in huwelijkszeden aan te wijzen, doch daarop komt het hier 
niet aan. Ook wie iets als kwaad erkent, doet vaak dat kwade, 
doch de levenshouding verandert , als dat kwaad voor goed wordt 
gehouden, en dan natuurlijk ook te gereeder bedreven. 

Verzwakt zoo het Christen-burgerschap in ons volk — de sterkste 
verzwakking kwam van binnen uit. De zwakheid was niet het 
gevolg van inwerking van buiten, maar was van begin af aan in 
aanleg aanwezig. Geen tijdvak is werkelijk een gouden tijd. De 
mensch leeft altijd in gebrokenheid. He t burgerschap dreigt altijd 
tot burgerlijkheid te verschrompelen. Over de verhouding van deze 
beide nog een enkel woord. 

Het is wel merkwaardig, dat ,,burgerlijk" voor vele wel zeer 
uiteenloopende groepen de bedenkelijke beteekenis kreeg, die 
,.burgerlijkheid" altijd heeft. Ik noem den aristocratisch gezinde, 
die naar goede levensvormen streeft, den arbeider, den kunstenaar. 
De eerste duidt met „burgerlijk" aan het gebrek aan levensstijl, 
dat hij verfoeit, voor den tweeden is het de typeering van den man, 
die hem uitbuit, de derde ziet in het burgerlijke het maatschappe-
lijke, dat het uitleven van den schoonheidsdrang belemmert. Alle 
drie drukken hun minachting, soms ook hun vijandschap uit als 
zij het woord gebruiken. V r a a g t men naar het gemeenschappelijke 
in dit spraakgebruik, dan doelen allen op bekrompenheid en be-
nepenheid. Burgerlijk is muf en vaal, is eng — de burgerlijkheid 
sluit den mensch af en doet hem verzuren. 

En nu is het niet zoo, dat tusschen deze beteekenissen van het 
woord en den zin waarin wij het in deze rede gebruikten, geen 
verband zou bestaan. Integendeel: élke levenshouding is nooit 
anders dan een labiel evenwicht tusschen de spanningen in den 
mensch; beschreven wij den burger naar zijn goede zijden, de 
slechte zijn daarmee tegelijk gegeven. De civis is mede bourgeois. 
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En als we dit zeggen wordt iedere karaktertrek, die we aanwezen 
tot caricatuur: de vrijheidszin en zelfstandigheid tegenover den 
staat wordt tot individualisme, het begrip van saamhoorigheid gaat 
teloor, de verdraagzaamheid wordt slapte en lakschheid. Het 
streven naar welvaart verliest alle rem, het gezin wordt een kringetje 
waarin men zich behagelijk opsluit, een onderonsje. De arbeid 
wordt of een peuterig bezig-zijn, of enkel middel tot geld verdienen, 
de afwijzing van ieder onecht pathos — ook een typisch burgerlijke 
trek — tot dorheid. De zedelijke overtuiging wordt samengedron-
gen in een moralisme, dat in reeksen van enge voorschriften precies 
verklaart wat men wel en wat men niet mag doen. M a a r wat zal ik 
doorgaan? De schrijvers die de wereld den spiegel van haar burger-
lijkheid hebben voorgehouden zijn legio. 

Al deze dingen zijn in ons volksleven van het oogenblik, dat 
het volk één werd, aan te wijzen, zij hebben zich echter in den 
loop der tijden verdikt tot het agglomeraat dat burgerlijkheid heet. 
Naast ,.burgerlijk" kwam nog het woord ,,klein-burgerlijk" in ge-
bruik. Daar zou groot-burgerlijk tegenover kunnen worden gesteld. 
Als men den term aanvaardt, dan is de groote burger de man die 
zich van het burgerschap losmaakt, hij wordt de „ondernemer" 
— de kleine burger degeen, die het burgerlijke tot het uiterste 
doordrijft en daardoor tot caricatuur maakt. 

Wellicht komt de gedachte in u op, dat ik, als ik dit zeg, mijn 
onderwerp uit het oog verlies. Ik spreek immers over het geloof 
in het volksleven. Toch is dit niet het geval. Immers de burger-
lijkheid heeft óók de gemeenschap der Christ-geloovigen aangetast 
en haar niet het minst. Schreef niet onlangs een onzer predikanten, 
H. C. Touw, een belangrijk boekje over de burgerlijkheid der 
Kerk? Het was haar burgerlijkheid, die intellectueelen en arbeiders 
verhinderde naar haar boodschap te luisteren. He t is een aanklacht. 
De Kerk is zelfgenoegzaam geworden. Burgerlijkheid is ten slotte 
niet anders dan zelfgenoegzaamheid. 

En zoo gebeurt het dat de Kerk teruggeroepen wordt tot geloof. 
W a n t als geloof in Christelijken zin iets beteekent, dan is het het 
verbreken van alle zelfgenoegzaamheid. Nergens ten slotte vindt 
het burgerlijke in den zin waarin ik het nu gebruik zoo sterken, 
onverbiddelijken vijand als in het geloof. Ieder ander doet eens 
concessies, het geloof nooit. Intellectueel en kunstenaar vertoonen 
soms typisch burgerlijke trekken. De arbeider imiteert den burger 
op wien hij scheldt. Alleen het geloof brandt alle burgerlijkheid 
uit. Het geloof is priesterlijk en profetisch. Priesterlijk gaat het 
alle burgerlijkheid voorbij, profetisch werpt het haar neer. 

Priesterlijk en profetisch staat het geloof tegen iederen vorm 
van samenleving in staat en maatschappij. Deze heeft altijd zijn 
keerzijde naar de zonde gericht; geheel er in opgaan kan de Kerk 
nooit, altijd weer zal zij haar vermanend woord moeten doen hooren. 
En zij moet dan met zichzelf beginnen. 
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De Kerk der reformatie heeft slechts tot zichzelf terug te keeren, 
beter gezegd weer te hooren naar het Woord , dat zij heeft te ver-
kondigen, om haar burgerlijkheid af te schudden. In de 19e eeuw 
zijn er verscheidene geweest, die haar daartoe hebben opgeroepen. 
Hun woorden klinken door tot op dezen dag. Ik denk aan het 
Reveil, de afscheiding, en aan de Doleantie, burgerlijk en anti-
burgerlijk tegelijk, maar ook aan Kuyper's kerkelijke tegenstanders, 
namen noem ik hier niet. En er zijn er ook thans die haar wekken. 

Hoort zij naar de stem, die haar roept, dan zal haar ook in den 
mond gegeven worden, wat zij te zeggen heeft tot het volk, dan kan 
zij de burgerlijkheid van het Nederlandsche volk weder buigen tot 
het burgerschap, dan kan zij dat burgerschap met nieuwen inhoud 
vullen. 

W i e het burgerlijke — nu weer in den goeden zin genomen — 
verwerpt ter wille van de verfoeide burgerlijkheid, werpt het kind 
met het badwater uit. Hij laat het volk leeg, als hij het niet van 
iets anders vervult. Niet een negatie, een bestrijding alleen bevrijdt; 
staat en maatschappij vormen zich alleen in oriënteering naar een 
positief beginsel. Dit kan alleen vanuit het Christelijk geloof wor-
den benaderd. Alleen hier ligt de verbindingsmogelijkheid met Gods 
eisch. En wat anders dan deze biedt den dwalenden, aan alle 
zijden verloren, zoekenden mensch steun? 

Niet een repristinatie, een pogen tot terugvinden wat vorige 
eeuwen wisten, heeft ooit een volk gebaat. Wi j zijn waarlijk ge-
noeg wakker geschud om dàt te begrijpen. Teruggaan is onmoge-
lijk, de geschiedenis vloeit. Zij toont steeds nieuwen vorm. Doch 
het nieuwe kan nooit om het nieuwe worden gezocht, wie dat poogt 
grijpt in het luchtledig. Het nieuwe komt uit het oude voort, als 
de tijd er voor rijp is; in het nieuwe zit de kern van het oude. 

Burgerschap: het waarlijk deel hebben aan staat en samenleving, 
waarbij ieder de plaats zoekt tusschen gezag èn vrijheid, waar hij 
zijn persoonlijkheid handhaaft en tegelijk zich in de gemeenschap 
voegt, waarbij ieder recht heeft en recht zoekt, — dat te vormen 
en daarnaar zijn maatschappelijke gedraging te richten, het is de 
taak van het Nederlandsche volk. Het kan dat alleen als het zijn 
historie begrijpt. 

Maar de historie leert, dat het karakter van het Nederlandsche 
volk dat van een Christelijk volk is. Gij weet thans, dat ik dit nu 
zeg, zonder eenige verheffing van een bepaald deel, zonder eenige 
uitsluiting, zonder eenig beroep op een bepaald „bezit", in aan-
wijzing alleen van een gericht zijn. 

Het geloof ligt in het gehoor, zegt de apostel Paulus. Moge 
het Nederlandsche volk hooren naar Gods W o o r d . Dan hervindt 
het geloof zijn plaats in het volksleven. Dan wordt weer duidelijk 
het wat uitgesleten stempel van zijn Christen-burgerschap. 



51. REDE UITGESPROKEN BIJ DE OPENING DER 
RECHTSHOOGESCHOOL T E BATAVIA 

OP 28 APRIL 1924 

Zeer geachte Hoorders, het is mij een bijzondere eer heden in 
Uw midden het woord te mogen voeren. Waar wij zijn bijeen 
gekomen om de opening der Rechtshoogeschool te Batavia bij te 
wonen, is het goed, dat wij ons van tevoren bezinnen op de be-
teekenis van dat feit. Ik acht het een voorrecht, daarbij aan Uwe 
gedachten eenige leiding te mogen geven. 

Voor ik daartoe overga is het mijn plicht een enkel woord te 
zeggen van persoonlijken aard. Het is een dubbele functie, die 
mij de vrijheid geeft, dat te doen. 

Vooreerst het ambt van voorzitter der faculteit, waarmede ik 
tijdelijk door Uwe Excellentie ben belast en dan die van ver-
tegenwoordiger, gelijk ik mij op dit oogenblik gevoel, van de 
Nederlandsche Universiteiten en de Nederlandsche wetenschap, 
die zich ongetwijfeld mèt ons verheugen in de daad, die Uwe 
Excellentie op het punt staat te voltrekken. 

Mag ik mij daarbij allereerst wenden tot Uwe Excellentie zelf. 
Namens de faculteit dank ik Uwe Excellentie voor Uw bereid-

willigheid deze Hoogeschool zelf te openen en daardoor de be-
teekenis, die zij ook naar Uw oordeel heeft duidelijk te doen uit-
komen. 

Uwe Excellentie heeft begrepen, dat hoe moeilijk de tijden mogen 
zijn en hoezeer deze tot beperking dwingen, het geestelijk leven 
van het volk geen schade mag lijden. Dit breede inzicht leidde 
U tot de stichting van deze Rechtshoogeschool, ik ben blijde dat 
ik U daarvoor openlijk oprechte hulde mag brengen. Daaraan zou 
ik nog een wensch willen toevoegen..Wanneer Uwe Excellentie na 
vervulling van Uw ambtstijd naar Holland zal zijn teruggekeerd, 
zult U vaak terugzien op de-dagen van Uw bestuur. Dan hoop 
ik, dat de berichten, die U van de Hoogeschool, haar werk en 
haar invloed bereiken, van dien aard mogen zijn, dat Uwe Excellen-
tie steeds met voldoening zal denken aan den dag, dat U in Indië 
een Rechtshoogeschool hebt gesticht. 

Het moge voor haar een gunstig voorteeken zijn, dat zij ge-
vestigd wordt in een gebouw, waaraan voor Uwe Excellentie, haar 
stichter, zooveel herinneringen zijn verbonden. 

Naast Uwe Excellentie is de Hoogeschool velen tot dank ver-
plicht. U, Mijnheer de Directeur van Onderwijs, die met zoo zuiver 
begrip van onze behoeften en nooit falende bereidwilligheid, met 
Uw staf van ambtenaren gereed stond als Uw hulp werd in-
geroepen en er werk voor de Rechtshoogeschool moest worden 
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verricht, - den Dienst van Burgerlijke Openbare Werken, die ons in 
korten tijd ons gebouw gereed maakte, - het Bataviaasch Genoot-
schap, dat ons heden gastvrijheid verleent en zoovelen meer. 

Weest overtuigd, dat in het uitspreken der verplichting reeds 
een grooten dank ligt opgesloten en vergun mij, dat ik het daarbij 
laat en nog slechts tot een enkele een persoonlijk woord richt. 

Het geldt U, Mijnheer de President-Curator, Mr. Creutzberg. 
Jarenlang hebt gij de gedachte van de oprichting van Hoogescholen 
in Indië met U omgedragen. Gij waart het, die deze het eerst bij 
den ambtsvoorganger van Zijne Excellentie ter sprake bracht, die 
aan vroeger bestaande vage verlangens vasten vorm gaaft en 
begreept, dat haar verwerkelijking nabij was. Thans vangt de 
juridische faculteit haar arbeid aan onder Uw bestuur. Zij prijst 
zich gelukkig, dat gij, eerste President-Curator, niet als een vreemde 
tot haar komt, maar zich een harer vaders mag noemen. Uw beleid 
zal haar over moeilijkheden heen helpen. Uw kracht zal haar 
voortstuwen, daarop vertrouwen wij. 

Ik verzocht U, U te bezinnen op de beteekenis van de opening 
dezer Hoogeschool. Het ligt voor de hand haar te zien in het ver-
band van wat men de ontwaking van Indië heeft genoemd. In-
tusschen, daarmede zijn wij weinig verder. Zeker, er is beweging 
gekomen waar rust heerschte, er is veel veranderd in Indië in de 
laatste twintig jaren, we lezen het dagelijks en zij, wier aanschou-
wing van dit land reeds zulk een tijdvak omvat, worden niet 
moede het ons te herhalen. Maar daarmede hebben wij nog geen 
grijpbare voorstelling. Wa t is die beweging? Wa t wil zij in het 
geestelijke? Men zegt wel, een nieuwe cultuur, het overnemen en 
adapteeren aan volk en toestanden hier van de huidige Westersche 
volgens sommigen, het opwekken van de oude, slapende Oostersche 
volgens anderen. Het zal wel waar zijn, maar ook wie zoo spreken, 
maken zich naar mijn meening niet een klare voorstelling van 
wat zij zeggen. Het blijft alles vaag. Een cultuur is een zoo 
gecompliceerd samenstel van factoren, van religieuzen, zedelijken, 
wetenschappelijken, aesthetischen aard, zij is zoodanig gebonden 
aan historische ontwikkeling en economische mogelijkheden, dat 
zij nooit in haar geheel kan worden overgeplant en evenmin na 
een tijd van verslapping weder uit het verleden opgewekt. Het 
is mogelijk, dat de historicus achteraf constateert, dat het eene 
volk aan het andere een cultuur heeft gebracht, of dat een slapende 
beschaving na eeuwen rust weder is opgebloeid, maar dan is dat 
het resultaat van een groei van jaren. De eigenlijke strevingen 
der menschen hebben concreter doel. Stellen zij zich zooiets als 
schepping van een nieuwe cultuur voor oogen, dan verloopen zij 
in algemeenheden en bereiken niets. 

Ook wij moeten dus trachten concreter te zien, wat de Rechts-
hoogeschool beduidt. In het woord zelf ligt al drieërlei opgesloten: 
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zij is een school, zal dus moeten voldoen aan een behoefte aan 
weten, zij is hoogeschool, zal dus wetenschap moeten nastreven, 
zij is rec/irshoogeschool, dient dus de wetenschap van het recht 
en in laatste instantie het recht zelf. 

Beschouwen wij deze dingen wat nader. 
Alle leven lost zich voor den mensch, die tot zelfbezinning komt, 

ten slotte op in twee vragen. W a t kan ik weten? — W a t moet ik 
doen? Vragen, die voor den religieuzen mensch uitmonden in deze 
derde diepere eind-vraag, hoe sta ik tot God? 

W a t kan ik weten? De vraag, die iedere wetenschap, iedere 
kennis naar haar geloofsbrieven vraagt. 

W a t moet ik doen? De vraag, die inhoud wil geven aan het 
in ieder mensch levend bewustzijn, dat hij tot zekere dingen ver-
plicht is. Het recht en de rechtswetenschap raken beide. 

Als wij uit de beweging in Indië, waarop ik straks doelde een 
meer concreet ding naar voren mogen halen, dan is het de ont-
wakende behoefte aan kennis. Als één ding den bezoeker van dit 
land treft, die scholen rondgaat en met intellectueelen uit de in-
heemsche bevolking spreekt, dan is het die drang naar weten, al 
maar meer weten. Zoo één spreuk hier wordt geëerd, dan is het. 
dat kennis macht is. 

Het is een verheugend feit. Een onwetend volk beweegt zich in 
dezen tijd als een blinde in een opeen gepakte menigte. Intusschen, 
er moet, waar wij de opening eener ftoo^eschool bijwonen, met 
den meest mogelijken nadruk aan worden toegevoegd, dat kennis 
en wetenschap twee zijn en dat, hoe onmisbaar kennis mag zijn 
voor allerlei praktische doeleinden, het eerst wetenschap is, die 
op zichzelve waarde heeft voor een individu en voor een volk. 
Kennis is er altijd terwille van iets anders, zoo niet, dan is zij 
waardeloos; wetenschap is een waarde, een verrijking van den 
geest in zichzelve. 

Vraag mij nu niet een nauwkeurige omschrijving van wat weten-
schap is. Ik zou haar niet kunnen geven en ik betwijfel of iemand 
het zou kunnen. De wetenschap van de wetenschap behoort tot 
het allermoeilijkste, maar dit is wel zeker, wetenschap wil iets 
anders dan weten alleen. Z e wil begrijpen, verstaan. Zij zoekt 
naar eenheid, naar een verband tusschen denkvormen en ver-
schijnselen, dat de menschelijke geest legt. Alle wetenschap is 
scheppend. Met onuitputtelijk geduld moeten de verschijnselen 
worden nagegaan, al maar meer kennis worden bijeen gegaard; 
tot wetenschap wordt zij eerst, indien die verschijnselen den grond-
slag vormen van een theorie, indien die kennis materiaal wordt 
voor een begrijpen, een verklaren, dat iets anders is dan een 
enkel opnemen. Denkt even over de letterlijke beteekenis van 
deze woorden na; begrijpen: een vatten, zich eigen maken; ver-
klaren: een helder maken, licht brengen, waar duisternis leek te 
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zijn. De woorden al wijzen naar het scheppende element van den 
menschelijken geest. 

Indien onze tijd — en dat ruim genomen negentiende en twin-
tigste eeuw te zamen — één kant van den geest heeft ontwikkeld, 
dan is het deze. Het is het wetenschappelijk werk, de wetenschappe-
lijke methode, voor iedere wetenschap weder anders, waarin hij 
meer dan in iets anders zijn kracht heeft gezocht. In het religieuze 
slap, in het aesthetische beneden wat andere tijden en andere lan-
den hebben voortgebracht, heeft de westersche cultuur van heden 
in de wetenschap haar krachtigsten adelbrief. 

W i j hebben dit, waar hier een hoogeschool zal worden geopend, 
in het oog gehouden. Ik zeg het met alle bescheidenheid, maar 
ook met allen nadruk. 

Met alle bescheidenheid. — W e beseffen volkomen, dat ons 
werken klein is en onbelangrijk, wanneer we over de waarde der 
•wetenschap spreken, maar die bescheidenheid mag ons niet ver-
hinderen te begrijpen, dat dezelfde methode, die de groote figuren 
der wetenschap bij hunne scheppingen volgden, ook de onze be-
hoort te zijn. Maar ook met allen nadruk. Men zou Indië moeilijk 
slechter dienst kunnen bewijzen, dan door voor universitair onder-
wijs met iets anders, iets minders dan wetenschappelijk onderwijs 
tevreden te zijn. Dat heeft, meen ik, de Technische hoogeschool 
te Bandoeng begrepen. Dat hebben ook wij ons voor oogen te 
stellen, nu wij als tweede ons in de rij van instellingen van hooger 
onderwijs gaan plaatsen. 

Hooger onderwijs draagt een eigen, een van alle onderwijs 
zich onderscheidend karakter. Van alle onderwijs, het wordt de 
laatste jaren meer en meer ingezien, moet zelf-werkzaamheid van 
den leerling de kern vormen. Alleen die kennis bevrucht den 
geest, die niet maar gemakkelijk is overgenomen, maar die zelf is 
veroverd. Dit geldt niet het minst voor het hooger onderwijs. De 
tijd is voorbij, dat memoreeren van een vlijtig neergepend dictaat 
het einddoel van den student was. O p het college moet de student 
door voortdurend vragen tot zelf nadenken gedwongen worden, 
bij privatissima en zg. seminaar-colleges neemt die werkzaamheid 
een steeds grooter plaats in, bij de eigen studie moeten hem de 
wegen gewezen worden, waarlangs hij zelf zonder directe leiding 
moet trachten de stof meester te worden. Maar niet hierin zit het 
kenmerkende van het hooger onderwijs; waardoor het zich van 
andere takken onderscheidt is, dat de hoogleeraar zelf een zoeker 
moet zijn, dat hij niet maar alleen overlevert, maar zelf in zijn vak 
moet arbeiden, ook op het college. De studenten moeten dat zoe-
ken, dat worstelen met de problemen uit eigen aanschouwing ken-
nen, zij moeten daaraan mede arbeiden, al was het alleen door 
hunne bereidheid de meeningen van hun leermeester te aanvaarden 
of door hun critiek, die zij er tegenover stellen. Dat opent iets in 
hun geest, zij zien iets wat hun vroeger vreemd was, er wordt 

21 
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iets in hun wakker, hun geest groeit. Daarop en niet op parate 
kennis komt het aan. Die kennis is nuttig en noodig, zonder haar 
is wetenschap niet mogelijk, maar slechts indien de student op 
de hoogeschool iets van 'de wetenschappelijke methode heeft ge-
zien, neemt hij iets van haar mede, dat tot een waarde voor zijn 
leven is geworden. 

Wetenschappelijk werken, dat is wat een inrichting voor hooger 
onderwijs brengt. Zij doet dat in het onderwijs, ook in de gelegen-
heid voor zelfstudie, die zij voor mannen van wetenschap schept. 
Het is een dwaasheid, de beteekenis van een hoogeschool af te 
meten naar het aantal studenten of die van een hoogleeraar naar 
het aantal college-uren. Deze hoogeschool mag over den toeloop 
van leerlingen in het eerste jaar waarlijk niet klagen, maar al 
zou het getal ingeschrevenen nog grooter worden dan het is, niet 
daarin zit haar beteekenis. Die hangt voor een groot deel af van 
de personen van de leiders. Het is daarom van zoo eminent ge-
wicht voor de Rechtshoogeschool, dat zij in een figuur van de 
ervaring, den paedagogischen aanleg en de wetenschappelijke be-
teekenis van V a n Kan, haar eersten leider heeft gevonden. 

Alles wat waarde heeft in het geestelijke, straalt die waarde uit 
in zijn omgeving. En door haar leerlingen èn door den eigen 
arbeid harer voorgangers kan een hoogeschool tot een zegen 
worden voor het land. Indien de Rechtshoogeschool zulk een cen-
trum van licht mocht worden, zou heel Indië er mee gebaat zijn. 

En zij moet dat worden, mijne Heeren docenten. 

Tot nu toe sprak ik over de Rechtshoogeschool. als hoogeschool. 
Ik had er gaarne nog meer over gezegd, maar ik moet mij be-
korten en ik moet nog stil staan bij het feit, dat het een faculteit 
van rec/itsgeleerdheid is, die hier is gesticht. 

Die stichting voldoet niet alleen aan een begeerte naar weten, 
ook naar een begeerte naar recht. Zij valt in een tijd van crisis 
voor recht en rechtswetenschap beide. 

Voor het recht. Is er ooit een tijd geweest, die meer reden gaf 
dan de onze om de vraag te stellen, of er wel zoo iets als recht 
bestaat? Nu ja, er zijn wetten, er zijn regels, maar zijn dat niet 
regels, die gelden juist zoolang als een machthebber dat wil en 
die verbroken worden als die machthebber naar grooter macht 
grijpt? Is het recht niet in den grooten machtsstrijd, dien de wereld 
overal vertoont een armelijke schijn, waarmede brave lieden zich 
paaien, hoogstens een strijdmiddel van den zwakke, dat hem weinig 
baat, als de sterkere zijn wil gaat doorzetten? Ik mag niet uitvoerig 
worden, ik noem U slechts enkele klanken: wereldoorlog — Rus-
land — de zg. vrede — de overheersching van het economisch 
motief — de zoo droevig zwakke positie van het volkenrecht en gij 
gevoelt allen wat ik bedoel. W o r d t het recht niet in den machts-
strijd van volkeren en klassen en individuen tot een aanfluiting? 
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Waarl i jk , er is een overweldigend feitenmateriaal om vragen als 
deze op te werpen en toch... En toch, we weten, dat het niet waar 
is. Twijfelingen als deze zijn waarlijk niet nieuw. Toch heeft geen 
der verheerlijkers van Macht ze consequent durven doordenken. 
Zelfs hij, die dat het sterkst deed en er heel een staatstheorie op 
bouwde, Macchiavelli, moest ten slotte het recht als richtsnoer 
erkennen en voor zich inroepen. Sterker echter dan deze overweging 
zegt ons onze innerlijke overtuiging, dat er een behooren is, dat 
den mensch tot zekere dingen verplicht en dat daaruit voor de 
samenleving de eischen van recht noodzakelijkerwijze voortvloeit. 
De wijsbegeerte van onzen tijd heeft weder een plaats veroverd 
voor deze intuïtieve overtuiging in het systeem van het menschelijk 
denken. W e mogen thans weder uitspreken, wat de menschen eigen-
lijk altijd hebben geweten, dat aan die spontane overtuiging even-
veel, wellicht meerdere waarde toekomt dan aan welk logisch betoog 
ook. De behoefte aan recht heeft God zelf in ons hart gelegd. 

Het is waarlijk geen toeval, dat die behoefte het sterkst spreekt, 
als allerwege aan de beteekenis van het recht wordt getwijfeld. 
Als iedere waarheid in het geestelijke is ook de waarheid, dat er 
een recht is ten slotte paradoxaal. 

Het is deze overtuiging, die bewust of onbewust ten grondslag 
ligt aan den wensch naar een instelling van rechtswetenschap. 
W a n t mèt de overtuiging dat recht de verhouding der menschen 
moet beheerschen, is nog zoo bitter weinig gezegd. Immers, wàt 
zal het recht zijn? Hoe moet het worden gevonden? Welke fac-
toren bepalen het? Hoe kan het worden doorgezet? De eene vraag 
na de andere rijst. 

Bij de beantwoording daarvan is, het mag wereldvragen betref-
fen als het leggen der fundamenten van het volkenrecht of de 
beslissing van futiele geschillen tusschen twee buren, de hulp der 
rechtswetenschap onontbeerlijk. 

Zoolang men de rechtswetenschap enkel tot taak geeft de wet-
telijke regels uit te leggen en te systematiseeren, is haar positie 
bij het zoeken van recht een ondergeschikte. Maar met die opvat-
ting hebben wij thans wel ten eenenmale gebroken. Dit is de 
crisis der rechtswetenschap, waarop ik straks doelde. Wets inter-
pretatie zelf is al iets anders dan verwerking van het al bestaande, 
er zit reeds iets scheppends in, zij kan tot resultaten leiden, waar-
aan de wetgever nooit heeft gedacht. Maar bovendien, er is heel 
veel recht, dat geheel buiten de wet om is gegroeid of dat slechts 
in enkele weinig zeggende woorden der wet een aanknoopings-
punt vindt. Niet alleen de wet, ook rechtspraak en bestuurs-
handelingen vormen het recht, maar zij kunnen daarbij de voor-
lichting niet missen van de wetenschap. Eenerzijds verzamelt en 
rangschikt deze de feiten zoowel van de rechtsvorming zelf als 
die welke voor haar verdere ontwikkeling noodzakelijk zijn. Ander-
zijds toetst zij deze aan de algemeene en tenslotte aan de eigen 
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rechtsovertuiging van den onderzoeker. Zoodra het recht zelf on-
zeker wordt, zoodra naar nieuw recht wordt gezocht, zien wij de 
rechtswetenschap in beweging en dit is thans het geval. N a a r alle 
zijden wordt gezocht op het gebied der wetenschap van het recht. 

Ziet men dezen kant van haar beteekenis, dan is het duidelijk, 
dat ieder land zijn eigen rechtswetenschappelijk centrum behoeft. 
W a n t wat zal voor dezen arbeid noodig zijn. Vooreers t kennis der 
feitelijke verhoudingen, waarin de rechtsregel moet gelden. Immers 
een rechtsregel onderscheidt zich in de eerste plaats hierin van 
een zedelijk oordeel, dat hij verwerkelijking nastreeft en zonder 
die geen zin heeft. De zedelijke imperatief geldt ook, indien hij 
niet wordt gevolgd, de rechtsregel verliest zijn zin, indien hij geen 
ingang vindt of buiten gebruik geraakt. Een rechtsregel is een regel 
die geldt in een gemeenschap. Alleen nauwkeurige kennis van alle 
gegevens, ethnologische, sociologische, economische maakt moge-
lijk met eenige kans van slagen te beoordeelen of een regel ingang 
zal vinden. In het algemeen kan die kennis slechts in het land 
zelve worden verworven. Er zijn uitzonderingen, die deze bewering 
schijnen tegen te spreken, maar die uitzondering, het geniale in-
zicht in een land van een die het nimmer bezocht, bevestigt ook 
hier den regel. Om recht aan een volk te kunnen aanbevelen, moet 
men dat volk kennen, niet alleen uit boeken, ook in het werkelijke 
leven. 

Uit de kennis van feiten alleen komt men echter nooit tot een 
regel, daarvoor is noodig, dat hij die hem aanprijst of oplegt ook 
van de noodzakelijkheid doordrongen is, dat hij behoort te worden 
gevolgd. Dit is een beslissing naar eigen zedelijk- oordeel. Maar 
ook hier verschilt het recht van de ethiek, daar, weder omdat 
het rechtsoordeel een gemeenschapsoordeel is, alleen dàt recht 
mag heeten, dat althans in hoofdzaak door de betrokkenen wordt 
aanvaard. Zedelijk kan het mij onverschillig zijn hoe anderen 
denken, voor het recht mag ik dat niet negeeren. E r is een wis-
selwerking tusschen het eigen rechtsoordeel van hen, die recht 
vormen en dat van hen, voor wie hun regels zullen gelden. Dat 
laatste is alleen te kennen in het land zelf. He t is niet te regis-
treeren, niet statistisch te berekenen, allerminst uit op zichzelf 
staande uitlatingen van de publieke opinie af te leiden. Ook van 
deze zijde gezien is rechtsstudie in het land zelf van het recht, 
een eisch. 

W a n n e e r wij alle gedachten aan het adatrecht voor een oogenblik 
terzijde laten en enkel denken aan het uit Neder land geïmporteerde 
recht, dan zal dit Nederlandsche recht, zelfs in de regels, die 
gelijkluidend zijn aan die van het Moederland, maar zeker waar 
die regelingen verschillen of waar wij ons bevinden op het gebied 
waar ongeschreven recht heerscht, eerst afdoende wetenschappelijk 
kunnen worden bewerkt en dus ook zich eerst behoorlijk kunnen 
ontwikkelen, indien het gebeurt in verband met Indische toestan-
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den en Indische opvattingen. Daardoor eerst krijgt het eigen stem-
pel. E n dit kan alleen in Indië zelf geschieden. 

Maa r het spreekt van zelf, dat we de gedachte aan adatrecht 
geen oogenblik terzijde mogen laten. In dubbele mate geldt daar 
wat ik zeide, geldt dit als we rekening houden met de betrek-
kingen tusschen de verschillende bevolkingsgroepen hier te lande. 
Sinds onder V a n Vollenhoven's leiding het adatrecht voor de 
wetenschap is blootgelegd, weten we dat de inheemsche bevolking 
een eigen rijk rechtsleven heeft. Maar we weten ook, dat de 
ontwikkeling daarvan in deze omstandigheden niet aan een rustigen 
groei kan worden overgelaten. T e snel hebben op sommig gebied 
de economische veranderingen ingegrepen, te veel reeds hebben 
Westersche opvattingen zich doen gevoelen, te zeer heeft Indië 
er behoefte aan en ook recht op om in het wereldverkeer zijn 
plaats in te nemen, dan dat dit mogelijk zou zijn. Er is reeds op 
sommige punten een Wes te r sch element in het recht gekomen, er 
zal waarschijnlijk nog meer komen, wellicht zal er ook weer van 
verdwijnen. M a a r zij die leiding moeten geven, zullen met de 
uiterste voorzichtigheid moeten tewerk gaan. 

Ik zeide zooeven, dat bij het zoeken van recht met de rechts-
overtuiging der betrokkenen rekening moet worden gehouden. 
Overal zien we, dat daarbij de meening van de eene groep tegen 
die van de andere botst, dat wa t de een voor recht houdt, den 
ander verwerpelijk voorkomt. Overal is het afwegen, het vinden 
van den juisten maatstaf moeilijk. Maar van een fundamenteel 
anderen aard worden die moeilijkheden als religieuse overtuiging, 
ras, historie, zedelijke en maatschappelijke opvattingen en econo-
mische toestanden zoo uiteen loopen als hier. Dan wordt het de 
vraag; één recht of meerdere en ontstaat, indien het laatste wordt 
aanvaard, de moeilijkheid van de regeling der gemengde verhou-
dingen. Dan zal, als een instituut uit het moederland wordt inge-
voerd, het voor ieder onderdeel noodzakelijk zijn zich af te vragen, 
of die invoering niet tevens een wijziging moet zijn. De rechts-
geschiedenis toont, dat geen volk een recht van een ander over-
neemt, zonder het soms onbewust en geleidelijk, maar niettemin 
grondig te wijzigen. Dan zal met vallen en opstaan telkens naar 
een compromis moeten worden gezocht, offers moeten worden 
gebracht van de eene en van de andere zijde tot uit allerlei 
proeven eindelijk de goede regel zich vormt. Dan leert de W e s -
tersche jurist den eerbied voor het overgeleverde en kan hij zien, 
hoe juist hij met zijn methode en kennis dat overgeleverde in 
aanpassing aan den eigen geest van dat recht met slechts enkele 
wijzigingen kan behouden om zijn verderen groei te waarborgen. 

Recht zoekt overal evenwicht, evenwicht tusschen belangen, 
tusschen strijdende voorstellingen, tusschen wat zedelijk wordt ge-
eischt en feitelijk kan worden bereikt, tusschen logische conse-
quentie, die het geheel en concrete billijkheid die het geval ziet, 
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Moeilijker dan elders zal het hier zijn te vinden. Sterker zijn 
hier de tegenstellingen. Daarvoor is arbeid in het land zelf en zoo 
mogelijk door mannen van het land zelve broodnoodig. Uiterst 
belangrijk uit wetenschappelijk oogpunt is de strijd om nieuw 
recht, die hier wordt gestreden, maar de jurist kan zich niet tot 
het aanzien van dien strijd bepalen, slechts hij is een goed rechts-
geleerde, die zich in het gewoel begeeft, dezen strijd meestrijdt, 
die lijdt onder de teleurstelling en zich over de overwinning 
verheugt. 

Het is duidelijk, dat uit dit alles volgt, dat een land, dat rechts-
ontwikkeling wil, ook wetenschappelijke beoefening van dat recht 
in het land zelf moet verlangen. E n dan nog dit. Rechtsweten-
schap eischt niet alleen begrip van regels en kennis of zelfs 
begrip van feiten, zij vraagt ook een verstaan van hen, voor wie 
die regels zijn bestemd. Dat verstaan is nog iets anders dan alleen 
een begrijpen. Het sluit een gevoelselement in zich. W i e een volk 
bij het zoeken naar recht wil voorlichten, moet een goed verstaander 
van dat volk zijn. Ook hierin is de liefde de meeste. 

Dit, dames en heeren, zijn enkele van de vele gedachten, die mij 
bestormen, als ik aan de beteekenis der Rechtshoogeschool denk. 

Zij brengen wel met zich, mijne heeren docenten, dat U w taak 
een ongelooflijk zware zal zijn. He t is gelukkig, dat de wetenschap 
bescheidenheid leert, het onderwijs geduld. Zonde r deze beide is 
zulk een taak niet te aanvaarden en niet te vervullen. W e weten, 
dat als we van onze idealen een klein deel verwezenlijken, als 
er enkele studenten zijn, bij wie we iets bereiken, als van onzen 
wetenschappelijken arbeid althans iets vruchtdragend is, we blijde 
mogen zijn. Teleurstellingen zullen U niet bespaard blijven. Voor 
Indië kan U w werk van onberekenbaar nut zijn; of het dat zijn 
zal, ligt niet in onze hand. W e hebben het rustig werkend af te 
wachten. Mag ik U daarbij nog één ding in herinnering brengen? 
Gij weet het wel, maar het is goed, dat het nog eens wordt 
uitgesproken. Alleen als gij U geheel geeft aan U w leerlingen, 
daarin niet U zelven, enkel hen en de zaak zoekt, zult gij iets 
bereiken. Ook hier geldt: Zoo wie zijn leven zal willen behouden, 
die zal het verliezen, maar die het verliezen wil, zal het behouden. 

Dames en Heeren studenten, mijn slotwoord is voor U. Ik heb 
het reeds gezegd, van U wordt in de eerste plaats arbeid gevraagd. 
Daarnaast nog één ding, weest niet voorbarig, oordeelt niet te 
haastig. Stelt U open voor wat gij hoort. Trach t U iets er van 
eigen te maken, dan verlaat gij rijker de Hoogeschool dan gij er 
kwaamt, en wat ook Uw toekomst moge zijn, daarmede zult gij 
U w land van dienst kunnen zijn. 

Thans Excellentie, aan het slot gekomen van mijn rede, wend 
ik mij weder tot U. 

Evenwicht zoekt het recht, zeide ik. Da t eischt een gezag, dat 
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in den strijd om het recht het beslissende woord spreekt. Dat 
gezagswoord behoeven wij, om ons werk te kunnen aanvangen. 
Mag ik Uwe Excellentie, als drager van het gezag, dat deze Rechts-
hoogeschool in het leven riep, verzoeken thans tot de plechtige 
opening te willen overgaan. 



52. R E D E V O E R I N G U I T G E S P R O K E N T E R H E R D E N K I N G 
V A N H E T D R I E H O N D E R D J A R I G B E S T A A N D E R 

I N S T E L L I N G V A N H O O G E R O N D E R W I J S 
T E A M S T E R D A M O P 28 JUNI 1932 

V a n heinde en ver zijt Gij samengestroomd om met ons het 
oogenblik van herdenking van het driehonderdjarig bestaan van 
onze instelling van hooger onderwijs te beleven. Aan mij is de 
taak de beteekenis van dit oogenblik voor U te ontvouwen. 

Het is een herdenking; wij slaan onze blikken terug op het 
verleden, t rachten het meest treffende daarin ons voor oogen te 
roepen. Denkt niet, dat ik U een kroniek van de lotgevallen der 
instelling in de afgeloopen eeuwen zal voordragen. Ik hoop U w 
aandacht te kunnen vasthouden — moest ik ook maar eenigszins 
naar de volledigheid van een kroniekschrijver streven, ik verloor 
haar zeker. En ook een geschiedenis, die het belangrijkste samen-
vat, uit de veelheid der kronieken het materiaal put om het beeld 
te ontwerpen der instelling in haar ontwikkeling, hebt Gij van 
mij niet te verwachten. Mijn doel is bescheidener, het is U enkele 
data te herinneren, het kenmerkende daarvan voor ons aan te 
wijzen, om ons duidelijk te maken, wàt en waarom wij herdenken. 
De scheiding van de eeuwjaren zelf doet die data aan de hand: 
1632, de oprichting — 1732 de nog maar zwakke opleving na 
ernstige inzinking — 1832 de bescheiden bloei in behagelijke te-
vredenheid. Ik moet er echter een vierde jaartal bijvoegen, omdat 
het plotseling een zoo sterke wending in het bestaan onzer in-
stelling bracht, dat zijn beteekenis bijna met de oprichting zelf op 
één lijn mag worden gesteld: 1877, de verheffing tot Universiteit. 

Eerst dus de oprichting. 8 Januari 1632 opende Vossius het 
Athenaeum met een rede: „De Utilitate Historiae", den 9den volgde 
Barlaeus met de meer geroemde, zij het niet beter gekende, over 
den Mercator Sapiens. W a t bracht tot de oprichting? Raadplegen 
we de annalen, dan is het niet dan een overweging van nuchtere 
zorg. Het Leidsche studentenleven van dien tijd was niet zonder 
gevaren voor de jeugd, het scheen beter, de jonge mannen er wat 
later heen te zenden dan gebruikelijk was. men kon hen nog 
eenigen tijd thuis voorbereiden, dat was veiliger. Een opleiding na 
de school foor de Universiteit scheen gewenscht. Daarvan zou 
ook een breedere schaar kunnen profiteeren, die de Universiteit 
niet zou bezoeken. 

Doch met dit uitgesproken motief is de oprichting geenszins 
gekenmerkt. W i j moeten het feit in breeder kader plaatsen. Daar 
is vooreerst dat van den godsdienstigen en politieken strijd dier 
dagen. Daarin kan de stichting van het Athenaeum worden gezien 
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als uiting van het verzet van Remonstrantsch en Libertijnsch ge-
zinde Regenten tegen het Contra-Remonstrantsche Leiden. Toch 
mag hierop niet te veel nadruk worden gelegd. Zeker , de tijd was 
voorbij, dat Pauw over Amsterdam heerschte, zijn tegenstanders, 
de „rekkelijken" en de „politieken", zaten op het kussen. V a n 
Baerle had om zijn neigingen tot het Remonstrantisme zijn leer-
stoel te Leiden moeten verlaten; Vossius was, al was hij bij zijn 
benoeming te Amsterdam weder Leidsch hoogleeraar, toch terug-
gezet. Het Calvinistisch Zwitserland speurde onraad en protesteer-
de tegen de nieuwe instelling. Dat alles wijst op de plaats van 
de stichting in de religieuse en politieke tegenstellingen. M a a r 
sterk gemarkeerd is die toch niet. V a n een duidelijk partijstandpunt 
kan niet gesproken worden. W e l bleef Pauw weg van de inaugu-
reele redevoeringen, maar zijn medestanders kwamen, ook van 
de predikanten waren er, tot van Baerle's verwondering, aan-
wezig. Reeds in 1635 behoorde tot de Cura toren een man van 
uitgesproken Contra-Remonstrantsche overtuiging, Gerri t Schaep. 
Toen de Remonstranten tot de stichting van een eigen Seminarium 
overgingen, werd dit wel te Amsterdam gevestigd, maar van het 
Athenaeum was het geheel los; dat bleef het eeuwen. Eindelijk, 
wat het meest spreekt: een beroep van Grotius, waarop Hooft 
aandrong, durfde men niet aan. Het Athenaeum had stellig niet 
een felle kleur — als moment in den strijd der geesten heeft de 
oprichting slechts gering belang. 

Wi j moeten haar van een andere zijde benaderen, willen wij 
het feit goed verstaan in zijn historische beteekenis. W i j moeten 
het zien als de levensuiting van een geslacht, dat naar alle zijden 
om zich greep in de wereld, dat zich sterk voelde in een toe-
stroomende macht en rijkdom en nu ook de geestelijke schatten 
begeerde, die het weten kon brengen. „De polsen joegen en de 
harten gingen aan", van Looy's woord over dien tijd geldt voor 
elk gebied. Het Humanisme beloofde vervulling van dien drang. 
Het was de vereering voor een weten, dat al wat maar in heden 
en verleden gekend kan worden, dat is voor deze opvatting al wat 
in boeken te vinden is, trachtte te grijpen en vast te houden — 
tegelijk de vereering voor de versiering van het leven door wat 
die wetenschap van de schoonheid van den tijd, waarnaar men 
boven alles opzag, van de klassieke Oudheid, kon leeren. De 
regenten, die het Athenaeum stichtten, hebben niet naar een 
tweetal paedagogen uitgezien, die de hun toevertrouwde jonge-
lieden zoo verstandig mogelijk zouden leiden, doch zij begeerden 
klinkende namen, die ook hun wat zouden brengen. Daarom waren 
van Baerle en Vossius hun mannen. V a n Baerle, de dichter van 
Latijnsche verzen, de beste van zijn tijd naar men zeide, de philosoof 
ook — indien men dat woord neemt in den zin van moralist en 
kenner van Cicero. Vossius, historicus èn philoloog, theoloog èn 
classicus, de man van het boek. Het boek is het symbool dezer 



330 P. SCHOLTEN 

wetenschap. „Al wat in boeken steekt is in da t hoofd gevaren", 
zei Vondel immers van hem. Zijn groote bibliotheek typeer t hem: 
zij werd op 24.000 deelen geschat; hij ontvangt extra 'verhuiskosten, 
omdat zijn boekenschat zoo uitgebreid is. 

Van Baerle heeft zijn lastgevers zonder eenigen twijfel begrepen, 
toen hij tot onderwerp van zijn inaugureele rede den Mercator 
Sapiens koos; dat is stellig niet de koopman, die de wetenschap 
zou dienen in ónzen zin, maar dat is wél de koopman, die deel 
begeert aan heel het leven, ook aan dat dier boeken, aan de over-
denkingen en bespiegelingen der geleerden. Jacob de Graeff, een 
der burgemeesters van 1632, was zulk een man, koopman èn ver-
zamelaar van oudheden, regent èn man van belangstelling in de 
klassieken. In iets later tijd Jan Six, de voorvader van onzen 
overleden ambtgenoot, een ander. 

Vossius beroemt zich na zijn verhuizing van Leiden naar Am-
sterdam in zijn brieven eenige malen op de qualiteit zijner hoorders; 
het zijn er aanvankelijk wat meer, later wat minder dan daarginds, 
maar het zijn naast de jongeren mannen van gezag in de stad, 
de docti viri, de primarii cives, grandaevi, venerabiles v i r i 1 ) . Voor 
zijn omgang, schrijft hij een ander maal, vond hij bij hen volkomen 
compensatie voor het gemis zijner ambtgenooten. M e n kan er zeker 
van zijn, dat de conversatie vooral over geleerde onderwerpen liep. 

Door geheel Holland ging dezelfde drang, doch nergens was 
hij zoo sterk als in Amsterdam. Er zat s tadstrots ook in de stich-
ting van het Athenaeum. Spraken Hooft en Vondel hem niet on-
omwonden uit, in hun lofdichten op dat feit? Vondel — de man 
van dezen trots. 

,,Aan d'Aemstel en het IJ daar doet zich heerlijk open 
Zij, die als Keizerin de kroon draagt van Europe" . 

In tal van gedichten hooren wij het geluid van dien trots. Hij 
vervulde ook de geleerden, Van Baerle en Voss ius beiden ge-
tuigen van hun bewondering. V a n Baerle vraagt als hij over een 
onderwerp voor zijn inaugureele rede peinst, wat hij het meeste 
in de stad zal prijzen, die hij met blijdschap nu ook zijn stad noemt. 

Een zeventiende-eeuwer was èèrst burger van zijn stad, en dan 
ook nog inwoner zijner provincie — van een Nederlanderschap 
kon nog moeilijk worden gesproken. Eerst Amsterdammer, dan 
Hollander — de republiek was voor de meesten niet meer dan 
een statenbond. Amsterdam als stad kon niet langer buiten dat-
gene, wat haar stand in de wereld eischte. Da t was niet een op-
leidingsschool voor bepaalde ambten, zelfs niet een Universiteit 
— al voorzag Vossius reeds, dat het daar misschien eens van 
komen zou — maar het was een centrum van geleerdheid en oud-

l ) Epistulac 106, 162. 



REDE AMSTERDAM 28 JUNI 1932 331 

heidsbeoefening, die de stad verder zou voeren op haar tocht 
naar roem en macht. De publieke, voor ieder toegankelijke voor-
lezing, was dan ook de hoofdzaak van de werkzaamheid der hooge-
school. Zij bleef het tot diep in de 18e eeuw. 

De regenten van Amsterdam begrepen de behoeften van hun 
tijd. Z e stonden er zelf midden in. Er is van den regentenstand 
der 17e eeuw veel kwaads gezegd, niet ten onrechte: er was cor-
ruptie, kleinzieligheid te over. Doch we mogen op een oogenblik 
als dit, toch ook wel dankbaar gedenken, dat zij de regeerkunst 
in den besten zin verstonden: gezag wisten te oefenen en leiding 
te geven, waar het noodig was. En de koopmansstand, die toen 
toch de krachtigst levende was in het gemeene-best, stond ach-
ter hen. 

Doch de glorie van 1632 bleef niet lang. Barlaeus stierf in 1648. 
Vossius in 1649. Hun opvolgers waren niet van gelijke statuur. 
De spanning kon niet duren. Er lag overmoed in de houding van 
de stad. T e n slotte is de economische welvaart in voortdurende 
schommeling, de vaste ondergrond, dien zij in 1632 scheen te ge-
ven, wankelde en de geestelijke kracht van het Amsterdamsch 
humanisme reikte niet zoo heel ver. Het leefde waarlijk, was breed 
en rijk — heel diep ging het niet. Het diepste, het beste van dezen 
tijd, lag elders, het Humanisme heeft het niet begrepen. Van den 
geest van Rembrandt heeft het niets. W e mogen aannemen, dat 
de jonge Rembrandt in 1632 bewonderend zal hebben opgezien 
naar den kring van het Athenaeum, al stond hij er zelf buiten — 
de oudere was van geheel anderen geest. Geestelijk leven, dat 
geen diepgang heeft, verslapt spoedig. 

Zien wij wat er honderd jaar later van is geworden. 
Toen , in 1732, spreekt op het eeuwfeest d'Orville. 
Hij herinnert aan het feit, dat hij zelf en zijn eenige ambtgenoot, 

de jurist Sieben, vóór twee jaar zijn benoemd. Overigens is er nog 
slechts één lector. Soetens. Deze doceert wiskunde. Er was een 
tijd, dat er acht of negen hoogleeraren waren (1690) philosophen, 
juristen, historici, een medicus, een theoloog — doch zij gingen 
of stierven en opvolgers werden niet benoemd. De belangstelling 
bij het stadsbestuur is sterk verflauwd. Het is nóg het klassieke 
Humanisme dat men wil dienen, doch de ware liefde is voorbij. 
D'Orvil le vermeldt het feit, dat honderd jaar vioeger 1200 leer-
lingen de Latijnsche scholen van Amsterdam bezochten, hij ver-
wacht, dat zijn hoorders er van zullen opzien, het is immers zoo 
anders geworden. E n als wij hem zelf stellen tegenover zijn voor-
gangers, dan is hij als zij de man van klassieke beschaving, van 
smaak en eruditie, maar dan heeft hij, en dat geldt ook van den 
lateren meer bekenden Burmannus, toch niets van de sterke liefde 
voor weten en onderwijs, niets van de doceergave van een Vossius. 
He t is gedistingeerd — maar het is toch wel heel zwak. Gelijk Am-
sterdam is gedaald, is ook de beteekenis van het Athenaeum ver-
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minderd. De traditie bleef en zij werd niet zonder zwier door 
Burman gedragen, maar wij zien niet veel, dat een lateren toe-
schouwer kan boeien. 

W è l brengt de tweede helft der 18de eeuw wat leven, wat 
uitbreiding, — maar groot is het verschil toch niet. Wi j kunnen niet 
stilstaan; als we ons verder spoeden naar het tweede eeuwfeest, 
de rij der professoren langs, dan brengen we even een groet aan 
den jurist Cras, die ongetwijfeld een docent van beteekenis ge-
weest moet zijn. Anders brengt men niet telkens weer de be-
gaafdste zijner leerlingen tot het verdedigen van dissertaties, die 
niet met een doctoraat of eenige andere eer worden beloond en 
die nog voor de kennis van de rechtswetenschap van die dagen 
van belang zijn. Aan Van Swinden ook — den patriotschen politi-
cus èn man van wetenschap, als wiskundige en psysicus met eere 
genoemd, aan Camper, den anatoom, maar kort aan het Athenaeum 
verbonden, aan den philoloog Wyt tenbach en nog anderen. 

Wi j moeten komen tot het derde jaar, dat ik U noemde: 1832. 
Ik heette het, dat van den bescheiden bloei in behagelijke tevreden-
heid. Het is David Jacob van Lennep, die het typeert. Het is die 
gelijkmatigheid der deftige rust, die ons het meest treft, als we 
zien naar den man en het tijdvak, ook naar het Athenaeum. 

Van Lennep had toch wel wat meegemaakt. Geboren in 1774 
uit een regentenfamilie, jong hoogleeraar had hij alle oorlogen 
van Patriottentijd en Revolutie, Bataafsche Republiek en Fransche 
overheersching beleefd, de smadelijke vernedering van zijn land — 
de economische neergang van heel den tijd, van Amsterdam in 
het bijzonder. Nog was het rijk omstreeks 1780, was het een 
middelpunt voor den handel, zij het meer voor den geldhandel 
dan voor scheepvaart en verkeer — wat was er van gebleven bij 
het herstel? Niets dan verarming, kwijnende handel, haast geen 
scheepvaart en bedeeling op groote schaal. Doch, dat alles schokt 
de menschen van toen niet. Er was een inzinking, ook in energie, 
een berusting. Het is niet de berusting, "die de kaken op elkaar 
klemt, die tegenslag opneemt en verwerkt, het is de berusting, die 
door den tegenslag eenvoudig niet wordt geraakt. V a n denzelfden 
geest was Van Lennep. W e spraken van de schokken op politiek 
en economisch gebied, die hij beleefde, er waren er ook op geeste-
lijk: de verlichting, die ook zijn jeugd had beschenen, taande — er 
was de bloei van het Duitsche idealisme, de restauratie en het 
nieuwe godsdienstige leven, het Réveil. Dat alles ging hem voorbij. 
Hij doceerde als vroeger philologie en historie, hij deed het als hij 
het in zijn jeugd gedaan had; zijn dictaten werden nauwgezet 
bijgewerkt, doch van iets nieuws brengen was geen sprake. Zijn 
kennis was stellig uitgebreid; hij gaf klassieken uit, zooals dat 
voor hem gedaan was, dichtte, hield redevoeringen, beheerde in-
tusschen zijn landgoed en nam deel aan het bestuur der provincie. 
In alles voornaam, rustig, beheerscht, vormelijk en toch eenvoudig, 
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„deftig" zeide men in dien tijd. Er zit in zulk een figuur iets com-
pleets — doch als we naar wetenschap, naar geestelijk leven vragen, 
dan missen we toch een bewogenheid, een drang en hartstocht, 
dan doet dit alles ons ten slotte als doodsch aan. 

Als V a n Lennep was het Athenaeum. Hij representeert het in 
alle opzichten. Zijn naam in de stad, zijn gezag droeg dit van de 
Hoogeschool. W a s het niet vooral zijn werk geweest, naast dat 
van V a n Swinden, dat het in den Franschen tijd werd gespaard? 
N u „bloeide" het. Het aantal studenten was toegenomen, dat der 
hoogleeraren gegroeid, er waren mannen van naam onder: de 
beide Vroliks, Den Tex, Tilanus; met de Seminaria der Kerk-
genootschappen was een band gelegd waardoor men een eenheid 
ging vormen. Het begon op een kleine Universiteit te gelijken. 
Trouwens de Universiteiten waren nog niet zoo heel veel grooter. 
Doch was er geestelijk leven? Is er één strooming op eenig gebied 
van wetenschap, die, ik zeg niet voorgangers — die zijn ten allen 
tijde zeldzaam — maar vertegenwoordigers had aan het Athenaeum? 
Ik vrees, dat wij er vergeefs naar zouden zoeken. Doch, we mogen 
niet onbillijk worden: aan de Universiteiten was het niet anders. 
He t was niet alleen Amsterdam, het was Holland, waarover de 
slaap was gevallen. Er waren stellig aan de Universiteiten niet 
velen, die met Van Lennep op één lijn gesteld konden worden, 
laat staan zijn meerderen moeten heeten. Twee zou ik er kunnen 
noemen; een oudere, Van Heusde, in Utrecht, de wijsgeer, die 
Plato en Christendom poogde te vereenigen in een synthese, die 
wij Platonisch noch Christelijk zouden noemen, doch die toch een 
zekere draagkracht had. En dan Thorbecke in Leiden. Dat was 
iets nieuws. Doch hij was eerst zooeven uit Gent terug, begon 
pas. Beiden waren bij de viering van 1832 als oud-leerlingen van 
het Athenaeum aanwezig. Had het de belangrijkste figuren der 
universitaire wereld niet onder zijn hoogleeraren, het mocht hen 
onder zijn discipelen scharen. 

Een Universiteit in het klein — dat is het Athenaeum tot 1877. 
Publieke colleges worden niet meer gegeven — een factor van 
beteekenis in het stadsleven is de hoogeschool niet meer. Er zijn 
lessen voor studenten, die of later naar de Universiteit vertrekken 
en de school als overgang beschouwen — in den geest van de 
stichters dus — of hier blijven en alleen aan de Universiteit 
examens afleggen. Mannen van beteekenis bleven aan de school 
verbonden, al was voor de belangrijkste figuur van het Amsterdam 
dier dagen, voor Isaac da Costa, geen plaats. Het liberalisme had 
spoedig zijn grenzen als het tegenover „een zoon der duisternis" 
stond. Als jurist mag ik van die mannen van beteekenis wellicht 
twee juristen noemen: De Bosch Kemper en Martinus des Amorie 
van der Hoeven. Zij behoorden beiden tot de niet genoeg erkenden 
van hun tijd: Kemper werd door Thorbecke gepasseerd voor een 
Leidschen leerstoel, hij schold hem een boekengeleerde. Dat wàs 
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de Bosch Kemper, maar lag in zijn breede beschouwingen niet iets 
van een kijk, dien de tijdgenooten misten? W a s zijn We tenschap 
der Samenleving niet de aankondiging van een nieuwen tak van 
wetenschap, de Sociologie, die de scherpzinnige, maar beperkte vak-
genooten niet zagen? En Martinus — wie zijn beteekenis voor 
Amsterdam en speciaal voor de studenten wil kennen, moet Quack 
lezen. Die leermeester hield dézen leerling levenslang gevangen. 
Hier was even een opflikkering — een schittering, waar diepte 
achter scheen te liggen. Zijn Felix-lezingen over waarlijk niet een-
voudige onderwerpen, trokken volle zalen. Zou hij nieuwe wegen 
wijzen aan wijsbegeerte en samenleving? En daardoor het Athe-
naeum de opstuwende leiding geven in Amsterdam? Het bleek 
spoedig illusie. Er was niet genoeg spankracht — de man zonk 
neer, verwaarloosde zelfs zijn gewonen arbeid, eindigde tragisch. 

Er waren onder de hoogleeraren nog andere mannen, die wat 
beduidden, doch dezen zochten spoedig hun toevlucht in Leiden. 
Een Universiteit, die niet examineeren mocht, bleek een onding, 
zij kón zich niet ontplooien. W i e opleidt moet zélf de verantwoor-
ding voor de rijpheid zijner leerlingen dragen. De leerling heeft er 
belang bij, door zijn leermeester te worden ondervraagd. Bovendien 
— het Gemeentebestuur was karig: hulpmiddelen en outillage lie-
ten alles te wenschen. Zoo kon het niet langer. Omstreeks 1870 
werd de overtuiging algemeen: óf opheffing of verheffen tot Uni-
versiteit. 

Tot het laatste drong het Athenaeum zelf, drongen ook krachten 
in de stad. Er was een opleving ook in het economische. Amsterdam 
eischte een betere verbinding met de zee — er kwam weer stuw-
kracht in het bedrijf. Ons lijkt het nog doodsch — het was een 
ontwaken, als we het met een zestig jaar vroeger vergelijken. Niet 
met schelle leuzen, maar met stille volharding werd op een Univer-
siteit aangestuurd. Het was nu het oogenblik: de herziening der 
Hooger Onderwijswet was aan de orde, zij moest de gelegenheid 
geven. In 1876 kwam de beslissing. Grootsch was de strijd niet, die 
gevoerd werd. De Regeering wilde niet meewerken, hoewel Heems-
kerk, die de leiding had, oud-Amsterdammer was. Drie Universi-
teiten is genoeg voor het land, heette het. Leiden liet zich niet 
van zijn breedste zijde kennen, het verzette zich fel. De overwinning 
was min of meer aan toeval te danken. Het bestaan der Groning-
sche Universiteit was bedreigd, voorstanders van Groningen en 
Amsterdam vereenigden zich in een do-ut-des politiek, samen be-
haalden zij de victorie. Dit alles doet klein aan. Voor het inzicht, 
dat Amsterdam, juist omdat het Amsterdam is een Universiteit 
móést hebben, bleek weinig plaats. Nederland bleef provinciaal. 

Amsterdam was dat niet — toen eenmaal de zaak beklonken 
was. De Universiteit werd dadelijk grootsch en krachtig opgezet. 
Men zocht eerste rangs leerkrachten, bleek tot offers voor klinieken 
en laboratoria bereid. De Universiteit was met haar opening de 
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gelijke van haar zusters te Leiden, Utrecht en Groningen. 
Die Universiteit was in alle opzichten de Universiteit van de 

tweede helft der 19e eeuw: niet meer de inrichting tot verlichting 
van de intellectueel meest belangstellenden, maar de plaats van 
beoefening der wetenschap en opleiding tot bepaalde beroepen, 
die wetenschappelijke voorbereiding eischen. Het is niet meer het 
boek — het is het laboratorium, dat haar typeert. Niet meer het 
weten van het reeds eenmaal gekende waarnaar wordt gestreefd, 
maar het begrijpen en samenvatten van wat waarneming en experi-
ment leerden. De natuurwetenschap heeft de leiding. En als om 
met één slag dit duidelijk te doen uitkomen, heeft de Universiteit 
dadelijk bij de opening mannen aan zich verbonden, die tot de 
allereersten behoorden der natuurwetenschap van hun tijd: V a n 
der W a a l s , V a n 't Hoff, Hugo de Vries. De eersten zijn heen-
gegaan, de laatste leeft nog hoogbejaard te Lunteren, wij brengen 
hem onze eerbiedige hulde. 

Waarl i jk , wel mogen wij den greep gelukkig prijzen, er dank-
baar voor zijn. De Universiteit kreeg door hen haar plaats in het 
wetenschappelijk leven van dien tijd — van hen ging er kracht 
uit tot jongeren, die de wetenschap dienden, het volk tot nut 
waren. 

Doch niet alleen de Faculteit der wis- en natuurkunde was sterk 
bezet, ook de anderen waren niet de mindere der Rijksuniversiteiten. 
M a g ik van elk één naam noemen. V a n de theologen Hoekstra, 
van de juristen Asser, van de medici Stokvis, van de litteraturen 
Allard Pierson. Gaarne had ik hen en in hen den tijd getypeerd, 
doch het uur dringt. Ik moet verder. 

Over de geschiedenis na 1877 zwijg ik, zij ligt te dicht bij, om 
reeds ,,geschiedenis" te zijn. Wi j hebben na den terugblik, dien wij 
sloegen op het verleden, ons op het heden te bezinnen. Hoe staan 
wij thans in het maatschappelijk leven? Als Universiteit van Am-
sterdam. Dat sluit drie dingen in zich: als Stedelijke Universiteit, 
als Nederlandsche Universiteit, als Universiteit. Over alle drie nog 
een enkel woord. 

Vooreerst dus de Universiteit als Universiteit van Amsterdam. 
Z o o voelen wij het: wij zijn van de stad — de stad is van ons. 
Amsterdam heeft een geheel eigen positie in het land. Het is de 
stad van Nederland. Niet omdat het de volkrijkste is, niet omdat 
het hoofdstad heet, maar omdat het stedelijk samenleven, dat een 
samenhoorigheid schept op een bepaald gebied, nergens zoo sterk 
is als hier. Stedelijk samenleven is er niet als de polsslag niet 
wordt gevoeld van het bedrijvige leven, dat in onzen tijd alleen 
in de groote stad thuis is, niet zonder de traditie ook, die alleen 
aan de oudere eigen is. De „stad" met haar geconcentreerd en 
daardoor zoo bewogen leven is van onze tegenwoordige Wes te r -
sche cultuur een integreerend deel. Een stad is dan slechts „stad", 
indien zij zich door eigen karakter onderscheidt. Amsterdam doet 
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dat, een karakter dat zich uit in haar bouw, in haar werken, in 
den geest, die er van uitgaat en haar bewoners vervult. V a n het 
oude steden-schoon ging veel verloren, doch nóg is het levend 
op gracht en burgwal, onze tijd schept er nieuw naast . Het be-
drijf ebde, de ligging heeft maar weinig natuurlijke voordeden, 
toch houdt Amsterdam stand, vernieuwt zich telkens, blijft een 
kracht in de Europeesche maatschappij . Doch al spoedig wordt een 
stad tot markt en strijdperk van botsende belangen alleen, blijft 
zij niet aan alle zijden zich openstellen voor het beste wat de 
cultuur van den tijd biedt. Da t heeft Amsterdam begrepen. En 
daar ligt de waarde der Universiteit. 

Het is waarlijk geen kleinigheid, indien een stad met een toch 
slechts beperkt budget, een stad waar niet meer de rijkdommen 
zich ophoopen — wie een vermogen heeft ontvlucht haar in den 
regel - - een stad, die binnen haar muren telkens weer de moei-
lijkste vragen van socialen aard moet oplossen, jarenlang met on-
bekrompen hand de gelden voor de Universiteit voteert. 

Dat heeft Amsterdam gedaan. W^ij erkennen het met groote 
dankbaarheid. Wij voelen ons met alle vezelen gebonden aan de 
stad, strijden met haar in den moeilijken strijd om het bestaan, 
die ook zij in deze tijden moet voeren. De Universiteit gevoelt zich 
tegenover de Stad verplicht. Iets van haar schuld heeft zij willen 
afdoen door U, Burgemeester De Vlugt , het eere-doctoraat in de 
rechtsgeleerdheid aan te bieden. Het is de dank der Stedelijke in-
richting aan haar moeder. Doch het is tegelijk de erkenning van 
Uw verdiensten voor haar en daarmee voor de wetenschap. Im-
mers als we van de Stad spreken, denken we altijd aan personen, 
wisselende personen wel is waar, doch die steeds iets van hun 
persoonlijkheid in het werk leggen. Amsterdam zou zonder U niet 
voor de Universiteit geweest zijn, wat het geweest is. U w aan-
houdende zorg voor de belangen van Hooger Onderwijs en W e -
tenschap, in de Universiteit belichaamd, toont hoezeer Gij als Re-
geerder de beteekenis der wetenschap in de huidige samenleving 
hebt gezien en hebt weten te handhaven. 

Het was de handel, die Amsterdam groot maakte, die het 
Athenaeum in het leven riep. V a n de beteekenis van den handel 
bleef de Universiteit vervuld, zij toonde het door de stichting der 
Handelsfaculteit, die aan haar initiatief was te danken. Tot de 
beroepen, die wetenschappelijke voorbereiding voor allen die er. 
in werken eischen, behoort de handel niet en zal hij wel nimmer 
behooren, wel tot die, waarin voor een deel der leidende figuren 
die voorbereiding van groote beteekenis is. Bovendien, of mis-
schien vóór alles, de wetenschappen der samenleving, de Staat-
huishoudkunde voorop, vragen om zulk een plaats in onzen tegen-
woordigen tijd, dat de min of meer ondergeschikte positie in een 
juridische faculteit haar niet kan bevredigen. Dà t drong tot de 
stichting der Handelsfaculteit. Rotterdam was voorgegaan, we 
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moeten het erkennen, de handel zélf had daar het besef waarop 
ik doelde: wij poogden de nieuwe faculteit in wijder verband te 
plaatsen. Het lag geheel in de lijn van Amsterdam. Toch kwam 
de Universiteit daardoor nog niet in die nauwe aanraking met 
den Amsterdamschen handel waarop zij had gehoopt. De banden 
der Universiteit met andere centra van geestelijk leven in de stad 
moeten worden versterkt. W i j doen een stap in die richting door 
het eeredoctoraat in de handelswetenschappen aan den heer E. 
Heldring verleend. Doch deze erkenning van den handel door de 
wetenschap zou niet mogelijk geweest zijn, indien niet in het werk 
van den aldus geëerde de erkenning van de wetenschap door den 
handel was voorafgegaan. In den tijd van den Mercator Sapiens 
zocht de koopman de wetenschap tot vulling van zijn snipperuren, 
tot verrijking van zijn geestelijk leven ook — nu heeft het inzicht 
baan gebroken, dat in zijn werk zelf de wetenschap niet kan worden 
ontbeerd, dat handel en bedrijf de kennis der regelmatigheden 
en verbanden, die de wetenschap aanwijst, behoeven. U w arbeid 
als Voorzitter der Kamer van Koophandel, Mijnheer Heldring, had 
zoodanige wetenschappelijke beteekenis, dat de Senaat op voor-
dracht der Faculteit van Handelswetenschappen niet heeft geaar-
zeld hem met de hoogste eer, waarover hij beschikt, te bekronen. 

Er is nog een eeredoctoraat, dat een speciaal Amsterdamsch 
karakter draagt en ik dus hier moet releveeren. Het is dat van 
den heer Henr i Polak. Zeker , zijn onvermoeide strijd voor het 
natuurschoon en de daarin gebleken kennis en inzicht rechtvaar-
digen het volledig en iets specifieks Amsterdamsch zit daarin nu 
juist niet — eerder is het in den soortgelijken arbeid voor het steden-
schoon te vinden. Doch er is nog iets anders. Als een groote-stads-
Universiteit zich in deze tijden bewust wil zijn van haar band met 
andere centra van cultureel leven, dan heeft zij die niet alleen 
in den groothandel, ook in de vakbeweging te zoeken. Beschouw, 
Mijnheer Polak, U w eere-doctoraat mede als erkenning van de 
maatschappelijke beteekenis van de beweging, waarin Gij U w 
levenstaak hebt gevonden, bovenal van U w zorg, om haar op we-
tenschappelijken grondslag te bouwen en voor verbreiding der we-
tenschap onder de arbeiders te zorgen. Ook van U w werk kan 
gezegd worden, dat het zonder Amsterdam niet kan worden ge-
dacht. 

Doch voelen wij ons Universiteit van Amsterdam, wij zijn daar-
naast, of liever daarom, mede een der Nederlandsche Universiteiten. 
De tegenstelling stad-land bestaat en mag niet worden weggedoe-
zeld; zij mag echter nog minder op de spits worden gevoerd. Ten 
slotte heeft Amsterdam alleen beteekenis in en mèt het land, waar-
van het niet ten onrechte het hart is genoemd. Wi j meenen in ons 
feest een feest te mogen zien van het Nederlandsche volk, den 
Nederlandschen stam, waarvan we ons deel weten. De Amsterdam-
mers zijn trouw aan hun Universiteit verplicht, doch een Universi-

22 
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teit, die alleen door Amsterdammers zou worden bezocht, ware 
dwaasheid en een ergernis. Wi j behoeven den stroom van studen-
ten uit het land. Wi j behoeven óók ons contact met de Rijks-
universiteiten en de op confessioneelen grondslag gestichte instellin-
gen, ook de zorg van de Lands-Regeering, want het hooger onder-
wijs kan alleen dan tot zijn recht komen, indien het voor het ge-
heele land, met eerbiediging van ieders eigen karakter en belangen, 
als eenheid wordt gezien. Hier liggen, ik weet het, moeilijkheden 
van allerlei aard, ik zwijg er van, maar ik moet van de behoefte 
aan de eenheid en centraal gezag getuigen, omdat ik, bij alle liefde 
tot ónze Universiteit, zelfs den schijn van locale eng-hartigheid 
wil afweren. 

Ik kom tot mijn slotwoord. W i j herdenken dezen dag als Univer-
siteit, als instelling gewijd aan wetenschap en hooger onderwijs. 
Wi j zijn de zusterinstellingen uit binnen- en buitenland dankbaar, 
die tot ons zijn gekomen, om met ons dezen dag te vieren. Het is 
de dienst van wetenschap en hooger onderwijs, die ons bindt, die 
bij alle verschil ons elkaar doet begrijpen. 

Van de wetenschap. Ik herinnerde aan de tegenstelling tusschen 
de humanistische wetenschap der 17de eeuw en de natuurweten-
schap der 19de. De mannen van wetenschap zijn niet meer de 
schitterende sprekers, die rijkhandig uit den schat hunner kennis 
ui tdeden — het zijn de geduldige wroeters, die naar bijzonderheden 
speuren en die bijzonderheden haar plaats in het geheel moeten 
aanwijzen. In het geheel — vergis ik mij, als ik zeg, dat juist dat 
geheel in onze dagen weder meer de aandacht vraagt? Mijn per-
soonlijke overtuiging is, dat een wetenschap, die in specialistendom 
verzinkt, dood loopt; wie door de boomen het bosch niet meer 
ziet, verdwaalt onherroepelijk. W i j hebben weder de eenheid, het 
geheel, te zoeken. Doch een herdenkingsrede is niet de gelegenheid 
voor een partij kiezen in den strijd om den aard der wetenschap. 
Maar dit mag ik wel zeggen. W a a r i n Gij, mijne collega's uit bin-
nen- en buitenland, ook met mij moogt verschillen, in één ding 
weet ik, dat Gij met mij overeenkomt: wetenschap is slechts moge-
lijk, indien de verschijnselen, die zich aan haar voordoen, van alle 
zijden met pijnlijke nauwgezetheid worden bezien, indien de resul-
taten minutieus worden afgewogen, de conclusies voorzichtig wor-
den getrokken. W é l hem — wien daarbij plotseling een licht op-
gaat, waardoor nieuw inzicht in wijder gebied geopend wordt, 
waardoor hij in het geheel iets nieuws kan voegen. Het is slechts 
weinigen gegeven. Of dat nieuws mag worden geponeerd, het is 
voor iederen wetenschappelijken werker ten slotte gewetensvraag. 

Bekend is Lessing's woord over de keus tusschen de waarheid 
en het zoeken der waarheid. Stelde de Voorzienigheid hem voor 
deze, hij zou de waarheid afwijzen en het zoeken verkiezen. Velen 
hebben het hem nagezegd. Naar mijn meening is dat oppervlakkig-
heid, het zoeken heeft geen zin, indien niet de overtuiging bestaat, 
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dat er iets gevonden kàn worden. Van het zoeken is het bestaan 
der waarheid en de mogelijkheid haar te kennen de noodzakelijke 
veronderstelling. Doch wèl kunnen wij erkennen, dat wij in deze 
bedeeling in ons zoeken de waarheid benaderen, nimmer bereiken. 
Iedere man van wetenschap werkt aan een oneindige taak, bouwt 
mede aan een gebouw, dat nimmer gereed komt, waarin integen-
deel jongere geslachten dikwijls weer afbreken wat vorige tot 
stand brachten. Tegelijk doet hij dat in de overtuiging, dat hij 
verder bouwt, hij gebruikt wat zijn voorgangers vonden, staat op 
hun schouders en leeft in de zekerheid, dat zoo al niet door hem, 
dan toch door anderen de wetenschap wordt voortgezet. Het is 
de onbluschbaar in den mensch levende drang naar waarheid, dien 
hij uit. Tegenover zijn mede-mensch is daarmee zijn werk verant-
woord. Daar toe de mogelijkheid te scheppen is in de eerste plaats 
de taak der Universiteit. Dit te bedenken is noodzakelijk, doch 
het brengt een gevaar met zich, het gevaar van overschatting der 
wetenschap. 

Dat is een gevaar voor den man van wetenschap, het is ook het 
gevaar voor de Universiteit. En juist mede daarom, is de verbinding 
van hooger onderwijs en wetenschap zoo gelukkig. Een Universi-
teit is ook de instelling van onderwijs. Als ik nog even het belang 
der verbinding van wetenschap en hooger onderwijs mag aangeven, 
zooals ik die zie, dan is het in de eerste plaats dit, dat daardoor 
de wetenschap zich bewust wordt , dat zij niet meer op zich zelf 
staat, maar in het geheel van het menschelijk leven een plaats 
heeft in te nemen, dat zij, die onvoorwaardelijk knechtschap vraagt, 
op haar beurt moet weten te dienen. Wetenschap om de weten-
schap leidt licht tot afgodendienst — men vergeet, dat de mensch 
bij wetenschap alleen evenmin leeft als bij brood alleen —, gaat 
onder in intellectueele zelfverheerlijking. De verbinding met het 
onderwijs dwingt tot de overweging, voor welke maatschappelijke 
beroepen wetenschappelijke voorbereiding moet worden verlangd, 
wat moet onderwezen. Dit doet den samenhang van wetenschap 
en samenleving zien, het dwingt ons tot de overweging, hoe moet 
worden onderwezen, een vraag waaraan nog maar al te weinig 
aandacht wordt gewijd. 

Staat men daarbij stil, dan blijkt al spoedig, dat niet alleen de 
man van wetenschap, of de wetenschap als deel van heel het 
geestelijk leven, maar dat óók de wetenschap op zich zelf bij haar 
gebondenheid aan hooger onderwijs is gebaat. Aan hooger onder-
wijs wel te verstaan, dat is dat onderwijs, dat den student in het 
werk van den hoogleeraar betrekt. Wetenschap laat zich niet als 
een gereed gemaakt en keurig verpakt geschenk overdragen, zij is 
immer in wording. Die docent bereikt het meest, die den leerling 
eigen strijd en twijfel laat zien, hem de methode toont waarlangs 
hij tot opheffing van dien twijfel wil komen of is gekomen. De 
leerling, die dat in de gehoorzaal meeleeft, neemt meer mede van 
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de Universiteit dan parate kennis. Het kan een schat voor zijn 
leven zijn. En de leermeester gevoelt eigen inzicht rijpen door 
den drang tot mededeeling. In de les ziet hij het gebrekkige beter 
dan in de studeerkamer, zijn wetenschappelijk werk groeit al 
doceerend. 

Zoo arbeidden de besten onzer voorgangers, ons tot voorbeeld. 
Zoo wetenschap en onderwijs, in haar beide de menschheid, te 

dienen is de taak der Universiteit. En omdat die taak een belang-
rijke is en verhevene, mag een Universiteit zich de weelde van een 
eeuwfeest veroorloven. Een weelde vooral in dezen tijd. Gij hebt 
mij over de crisis geen woord hooren zeggen: zij was niet een 
oogenblik uit mijn gedachte. Waa ro m ik ondanks haar onze viering 
geoorloofd acht, hoordet Gij. Zij maakt echter, dat ik niet met 
een schallende juichtoon mag eindigen. Toch wil ik het ook niet in 
mineur doen. Zeker: politieke en economische onzekerheid maakt 
thans meer dan ooit duidelijk, dat alle menschelijke instellingen 
vergankelijk zijn, dat de toekomst niet in onze handen ligt. Zij 
berust bij Hooger Macht. Doch voor dit inzicht kunnen wij dank-
baar zijn, het behoedt ons voor zelfverheffing. Het belet ons niet, 
om met volle bewustzijn van onze afhankelijkheid, de hoop uit te 
spreken, dat de Universiteit van Amsterdam in lengte van jaren 
mag bloeien, ten bate van hooger onderwijs en wetenschap. 

Ik heb gezegd. 

Na de promotie der eere-doctoren en nadat de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de Burgemeester van 
Amsterdam, de vertegenwoordigers van binnen- en buitenlandsche 
Academies en Universiteiten alsmede de vertegenwoordiger der 
studenten van Amsterdam het woord hadden gevoerd, werd de 
plechtigheid gesloten met de volgende woorden: 

Een laatste plicht rest mij voor dezen middag. Het is de aan-
genaamste van alle. Namens de Universiteit moet ik U allen dank 
zeggen. Ik doe dit van ganscher harte. 

Dank voor Uw aller belangstelling, in het bijzonder aan Z .K.H, 
voor zijn zeer gewaardeerde tegenwoordigheid. Dank ook aan de 
Regeering voor haar aanwezigheid en voor het geschenk, dat zij 
de Universiteit heeft aangeboden. Wij zijn door dat huldeblijk 
ten zeerste getroffen. Tusschen de Regeering en onze Universiteit 
bestaan slechts indirecte betrekkingen; dat de Regeering niettemin 
onze beteekenis zoo hoog aanslaat, dat zij ons in dezen tijd heeft 
willen eeren met een geschenk, vervult ons met blijde voldoening. 
In de keuze van dit geschenk is zij wel bijzonder gelukkig geweest. 
De beelden van Barlaeus en Vossius zullen de herinnering levendig 
houden aan de oprichting van het Athenaeum, doch zij zullen ook 
doen denken aan dezen dag en getuigen van de belangstelling van 
de Regeering des Lands van 1932 in de Stedelijke instelling. Zulk 
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een geschenk versterkt de banden. Dankbaar zijn wij, Mijnheer 
de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen , Uwe 
Excellentie ook voor de woorden, die Gij hebt gesproken, voor de 
mededeeling van de onderscheidingen, die H . M . de Koningin wel 
heeft willen verkenen. Lof en hulde verplichten. Allen, wie zij te 
beurt vielen, dat is ten slotte de geheele Universiteit, die in hen 
werd geëerd, zullen dit in het oog houden. 

Dank aan den Voorzitter van Curatoren voor zijn gelukwensch. 
Het vertrouwen van Curatoren en Gemeentebestuur, van de Ge-
meente in haar geheel, dat den Senaat geschraagd heeft tot heden 
en dat weder uit U w woorden spreekt, hopen wij ook in de toe-
komst niet te beschamen. 

Dank aan den Voorzitter van de Koninklijke Akademie voor zijn 
woorden. Voor de erkenning van onze plaats in de wetenschappe-
lijke wereld van Nederland uit zoo bevoegde mond zijn wij zeer 
gevoelig. Die wereld is ten slotte één. Het kwam zoo duidelijk uit 
in U w e woorden, Mijnheer de Rector van Leiden, namens de 
Nederlandsche Universiteiten en Hoogescholen gesproken. Er is 
wel eens eenige rivaliteit tusschen de Universiteiten — hoe zou 
het anders kunnen? — doch ten slotte dienen wij te zamen het-
zelfde belang. Dat houdt ons samen. Niet ten onrechte spreken wij 
van zuster-instellingen; voor Uwe getuigenis van deze zusterlijke 
gezindheid danken wij U zeer. 

Messieurs les représentants du haut enseignement et de la science 
à l 'étranger, j 'espère, aujourd'hui même, avoir l'occasion de m'adres-
ser plus particulièrement à vous, afin d'exprimer la joie que nous 
éprouvons à vous voir ici. Puisse, en ce moment, une simple parole 
suffire à vous assurer de la profonde émotion que nous causent les 
témoignages de sympathie, en paroles et en cadeaux, dont vous 
nous avez comblés. Il m'est impossible de vous remercier tous en 
personne, et pas même par nations; veuillez donc prendre chacun 
votre part dans l'expression collective de notre profonde gratitude. 

Nur eine der Universitâten darf ich mit Namen nennen; es ist 
die Hamburgische. Sie ehrte uns, indem sie unsren Kuratoriums-
prâsidenten zum Ehrenmitglied des Sénats ernannte. W i r sind der 
Universitât, die mehr als andere als unsre Schwester betrachtet 
werden darf für die Ehre besonders erkenntlich. Herr Dr. de Vlugt 
schliesst sich unsrem Dankeswort an. 

Dank voorts aan allen die ons met geschenken overlaadden. 
Gisteren in de Senaatszitting werden er ons vele aangeboden; de 
dagbladen hebben ze voor Ü opgesomd, ik kan er nog aan toe-
voegen, dat de beeldhouwer Falise ons een beeld toezegde van Mr. 
G. van Tienhoven, die zoo veel deed bij de verheffing van het 
Athenaeum tot Universiteit. 

En ten slotte. Dank aan de studenten. Hoezeer het mij lief was, 
mij tot hen te wenden, tot wie ik sprak, het nauwst aan het hart 
ligt mij het woord tot U, Dames en Heeren Studenten. U zijn wij 
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wel in het bijzonder dank schuldig voor het beeld, dat ons ge-
schonken werd. Het beeld der bezinning. Aan ieder wetenschappe-
lijk werk moet de bezinning vooraf gaan, de bezinning begeleidt 
het, zonder bezinning is het resultaat niet dan een haastige greep. 
En de bezinning na het werk kan tot de wijsheid leiden, die boven 
de wetenschap uit voert. Wijsheid zult Gij behoeven. Voor ieder 
is zij begeerlijk, maar voor U, die opgegroeid zijt in dezen zwaren 
tijd, die mede leiding zult geven aan een toekomst, die waarlijk niet 
licht zal zijn, is zij onontbeerlijk. De Universiteit is onmachtig om 
U die levenswijsheid te leeren, ze is een gave Gods, doch dit is 
zeker: slechts hem valt zij ten deel, die zich overgeeft aan de taak, 
die voor hem ligt. Voor U, Dames en Heeren Studenten, ligt die 
taak aan de Universiteit in Uw studeeren en student zijn. Herden-
ken heeft geen zin, wanneer wij ten slotte niet in de toekomst zien. 
Gij zijt die toekomst. Mag ik in dit plechtig oogenblik de Universi-
teit, die ons zoo lief is, aan U opdragen? Snel komt de dag, dat 
zij niet meer van ons, dat zij van U zal zijn. Draagt haar hoog op 
Uw handen verder door de tijden, blijft haar trouw. 

En hiermede verklaar ik deze plechtigheid voor geëindigd. 



53. REDEVOERING GEHOUDEN TER GELEGENHEID 
VAN HET VIJFTIGJARIG BESTAAN DER 

AMSTERDAMSCHE UNIVERSITEITS-VEREENIGING 
OP 18 DECEMBER 1939 

Dames en Heeren! 

Namens het Bestuur van de Amsterdamsche Universiteits-
Vereeniging open ik deze vergadering en ik heet l i allen hartelijk 
welkom. Mag ik beginnen met den dank der Universiteits-
Vereeniging uit te spreken voor het bloemstuk, dat de dames van 
het Bestuur en den krans, dien de gezamenlijke studentenvereni-
gingen de Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging hebben aan-
geboden? Wij stellen deze bewijzen van medeleven van die zijden 
werkelijk op hoogen prijs! 

Dames en Heeren! De Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging 
heeft U uitgenoodigd hier aanwezig te willen zijn, omdat zij heden 
haar vijftigsten verjaardag herdenkt. Nu is het zeker gebruikelijk, 
dat men bij een verjaardag gelukwenschen aanbiedt. De Amster-
damsche Universiteits-Vereeniging zal dan ook gaarne uw geluk-
wenschen in ontvangst nemen. Maar wij wenschen van dit gebruik 
toch eenigszins af te wijken, doordat wij niet in de eerste plaats 
geschenken krijgen, maar geschenken aanbieden. En ik wensch 
daarbij namens de meer genoemde Vereeniging enkele woorden 
te spreken — wat misschien niet geheel en al in stijl is — over 
deze vereeniging zelf. 

Dat gij mij als waarnemend voorzitter en als oud-voorzitter van 
de Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging deze vergadering 
ziet leiden, vindt zijn oorzaak daarin, dat de Voorzitter van de 
Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging zeer tot zijn leedwezen 
verhinderd is hier aanwezig te zijn. Wel is hij er, maar toch is hij 
er eigenlijk niet, omdat hij op het oogenblik aan deze tafel heeft 
plaats genomen als Rector Magnificus, en niet als voorzitter van 
de Vereeniging, en het voor hem niet wel mogelijk zou zijn de 
beide kwaliteiten, die van gever, die de Vereeniging straks hoopt 
aan te nemen, en die van ontvanger, namens de Amsterdamsche 
Universiteit, in zich te vereenigen. 

Dames en Heeren, het is voor mij een groot voorrecht deze 
plechtigheid te mogen leiden. Wanneer ik hier een oogenblik rond-
kijk en de opstelling van deze zaal in oogenschouw neem, dan 
komt onwillekeurig in mij op de herinnering aan den eersten dag 
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van het lustrum van 1932, toen deze Aula op ongeveer dezelfde 
wijze was ingericht, een opstelling, die de Aula een ander aspect 
geeft dan gewoonlijk. Die dag, bij den aanvang van het lustrum, 
was voor de Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging aanleiding 
enkele geschenken aan te bieden, en een der eerste geschenken, 
die ik als Rector in ontvangst had te nemen, was het geschenk, 
dat de Vereeniging destijds bij monde van den heer S. P . van 
Eeghen aan de Universiteit aanbood, deze hamer, dien ik het 
groote genoegen heb vandaag weer te mogen hanteeren. E n ik 
geloof, dat wij door de herinnering daaraan wat meer genaderd 
zijn tot het punt, waar wij komen moesten, nl. de herdenking van 
vandaag. In dat geschenk nl., dat onze Vereeniging toen aan de 
Amsterdamsche Universiteit schonk, werden wij herinnerd aan de 
oprichting en de functie van de Amsterdamsche Universiteits-
Vereeniging. De heer V a n Eeghen voerde daarbij het woord als 
oudste bestuurslid en als eenig overgeblevene van de oprichters 
van de Vereeniging. Ik zeide, dat door deze geheele handeling de 
Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging werd getypeerd, omdat 
de aanbieding geschiedde door een van haar oprichters, en wel 
door den heer S. P. van Eeghen, die door zijn zeer markante en 
voorname persoonlijkheid duidelijk het type was van den Amster-
dammer, die met een warm hart voelt voor en medeleeft met de 
belangen van de Amsterdamsche Universiteit! 

Laat ik U een oogenblik mogen herinneren aan de oprichting 
van de Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging. Als ik dat doe, 
dan maak ik daarbij dankbaar gebruik van de gegevens, die daar-
omtrent zijn bijeengebracht in de zoo keurige bijdrage, die door 
ons oudste bestuurslid in dienstjaren, den heer mr. H. K. W e s t e n -
dorp, thans gezeten aan mijn rechterhand, is geschreven in het 
Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amster-
dam, verschenen in 1932. Daar vindt U tal van gegevens en 
bijzonderheden, waarvan ik er nu enkele zal releveeren; indien een 
uwer er meer van zou willen weten, dan kan ik hem niet genoeg 
aanbevelen deze bijdrage nog eens na te lezen. 

De schrijver brengt dan in herinnering, dat de oorspronkelijke 
aanleiding tot de oprichting van de Amsterdamsche Universiteits-
Vereeniging in September 1889 is geweest, dat de Universiteit be-
hoefte had aan een groote gehoorzaal, een Aula, verbonden aan het 
Universiteitsgebouw. Er werd een commissie van beheer gevormd 
voor het daartoe gestichte fonds, en de voorzitter van die com-
missie was de toenmalige hoogleeraar Prof. Dr. J. C. Mat thes . 
Deze commissie heeft getracht, zooals te doen gebruikelijk is, zoo-
veel mogelijk gelden bijeen te brengen. Maar terwijl zij daarmede 
bezig was, kwam er onverwacht een aanzienlijke gift binnen ten 
bedrage van f 40.000, en wel van den heer R. Lehmann, en met dit 
bedrag was de bouw van de Aula verzekerd. Toen heeft intusschen 
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een deel van de commissie besloten voorloopig bijeen te blijven en 
zich in het belang van de Universiteit een ander doel te stellen, 
nl. de vorming van een fonds tot bevordering der belangen van de 
Gemeentelijke Universiteit. Dit comité bestond uit 7 leden. Hier-
mede was de Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging geboren! 

In 1890 telde de Vereeniging reeds 240 leden en zij begon 
haar nieuwe werkzaamheden met een kapitaal van ƒ 7.400, dat 
thans is aangegroeid tot meer dan ƒ 100.000. Zij stelde zich een 
drieledig doel. 

In de eerste plaats beoogde zij aan de Universiteit te verschaffen 
— hetzij door schenking, hetzij door het verleenen van geldelijken 
steun bij aankoop — noodzakelijk geachte hulpmiddelen bij het 
onderwijs, waarin het budget van de Gemeente zelf niet kon voor-
zien, al thans niet voorzag. Bij de oprichting van de Vereeniging 
heeft men zich daarvan een zeer grootscheepsche voorstelling ge-
maakt. Men heeft zelfs gemeend, dat het nog eens zoo ver zou 
komen, dat de hoogleeraren, ja, hun salaris van de Gemeente zou-
den ontvangen, maar dat de verdere onkosten door de Universiteits-
Vereeniging zouden worden gedragen. Deze meening is mede uit-
gesproken door een man, dien men toch allerminst van naïveteit 
zou kunnen verdenken, nl. het bestuurslid Prof. Mr. T . M. C. 
Asser; gezien den loop der gebeurtenissen, was dit toch een groote 
naïveteit, die wij thans niet zonder een glimlach kunnen aanhooren, 
wanneer men nagaat, welke kosten de Universiteit thans meebrengt. 

Intusschen heeft de Vereeniging toch zeer veel kunnen doen 
door de middelen bijeen te brengen, waarmede men de Universiteit 
bij gebleken noodzakelijkheid meer dan eens bij de aanschaffing 
van bepaalde hulpmiddelen heeft kunnen bijspringen of wel geheel 
helpen. Wannee r men nagaat de lange lijst van bijdragen aan 
hulpmiddelen bij het onderwijs, die door de Vereeniging in den 
loop der jaren zijn verstrekt — een lijst die ik hier vóór mij heb 
liggen, maar die ik U niet zal voorlezen — dan krijgt men eenig 
inzicht in het groote nut, dat dit deel van het werk der Vereeniging 
voor het onderwijs aan onze Universiteit heeft afgeworpen. 

In de tweede plaats stelde de Vereeniging zich een doel, waar-
van het geschenk, waarover ik zooeven sprak, nl. de hamer, dien 
ik heden hanteer, een werkelijk symbool is. Er zijn nu eenmaal 
een aantal benoodigdheden van zoodanig karakter, dat men moeilijk 
kan eischen, dat zij worden bekostigd uit de gemeentekas. Men 
kan ze opvatten als luxe, als iets dat niet noodzakelijk is, maar 
dat toch bijdraagt tot de vorming van de sfeer, die voor het goede 
werken van onze Universiteit zoo noodig, ja onmisbaar is. Het gaat 
toch inderdaad niet aan, dat een vergadering van professoren, van 
Rector en Assessoren en Senaat wordt gepraesideerd met een 
hamertje zonder eenig cachet, zooals men dat in iedere willekeurige 
vereeniging ook aantreft! Daarom is het zoo goed, dat een enkele 
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maal een geschenk wordt aangeboden, waarin het karakter en de 
sfeer van de Universiteit zich uitspreken. 

In de derde plaats stelt de Amsterdamsche Universiteits-Vereeni-
ging zich ten doel het toekennen van persoonlijke toelagen aan 
werkers van de Universiteit, aan hoogleeraren, lectoren, privaat-
docenten, die in het belang der wetenschap of der Universiteit een 
reis moeten ondernemen en de daarvoor benoodigde gelden niet 
op andere wijze kunnen vinden. 

Dames en Heeren! Dit alles doet de Amsterdamsche Universi-
teits-Vereeniging. Daarnaast heeft zij echter nog een ander doel, 
dat in de latere jaren een veel kleinere plaats is gaan innemen, nl. 
het verstrekken van beurzen aan studenten. Dat dit werk in de 
latere jaren een zooveel kleinere plaats is gaan innemen, is aan 
twee oorzaken toe te schrijven. In de eerste plaats is de Gemeente 
zelf voor een groot deel in deze materie gaan voorzien. In de tweede 
plaats hebben wij de beschikking gekregen over de rente van een 
5-tal fondsen, wier doel ongeveer parallel loopt met het onze en 
waarvan het beheer nu aan het bestuur der Universiteits-Vereeni-
ging is opgedragen, nl. het ,,Studiefonds Prof. Dr. Max Conrat", 
het „Studiefonds Gouda-de Vries", het „WJlhelm Brandtfonds", het 
„Wilmerinkfonds", en het „Studiefonds Dr. J. Blomberg". In ver-
band daarmede heeft de Universiteits-Vereeniging zich van dit 
terrein min of meer teruggetrokken. Maar ik mag er wel bij zeggen, 
dat de werkzaamheid van het bestuur er daardoor zeker niet min-
der op is geworden, want het heeft hier veel mee te doen; voor-
zitter, penningmeester en secretaris is de taak opgelegd er voor te 
zorgen, dat de beurzen en gelden terecht komen in handen van 
degenen, voor wie ze in werkelijkheid bestemd zijn. 

Dames en Heeren! Wannee r ik nu deze drie werkzaamheden 
van de Universiteits-Vereeniging zou mogen samenvatten, dan 
zou ik dit willen doen in dezen zin, dat zij alle drie typeerend zijn 
voor de vriendschap, die de Amsterdamsche Universiteits-Vereeni-
ging toedraagt aan de Gemeentelijke Universiteit. Onze Vereeni-
ging neemt in het leven van de Universiteit van Amsterdam de 
plaats in, die de vriend kan innemen in het persoonlijke leven 
van den mensch. En gelijk onze vriendschappen kunnen zijn van 
groote waarde voor ons persoonlijk leven, omdat men daardoor 
krijgt de noodige warmte, en, terwijl men anders misschien zou 
vervallen tot eenzaamheid, het leven rijker, wellicht ook dieper 
wordt, zoo wenscht onze Vereeniging ten aanzien van de Amster-
damsche Gemeentelijke Universiteit diezelfde functie te vervullen. 
Zij tracht ook de vrienden van de Universiteit samen te brengen 
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en zij zoekt die vrienden in twee groepen. In de eerste plaats in 
de groep van de Amsterdammers. In de tweede plaats in de groep 
van de oud-alumni van de Universiteit zelf. 

Ik geloof, dat het van groote beteekenis zou zijn, als in Amster-
dam nog veel meer beseft werd, wat de Universiteit voor de stad 
Amsterdam beteekent. Amsterdam is niet alleen de zetel van handel 
en bedrijf, maar ook een centrum van cultuur. Gij allen hebt U 
wel afgevraagd, of er nog wel reden is in deze tijden, nu zulke 
benauwende dingen ons allen vervullen, nog te denken en te 
spreken over de Universiteit en zich bezig te houden met dingen, 
die ons allen, vergeleken met hetgeen er in de wereld om ons heen 
voorvalt, zoo klein voorkomen. Daarom moet ik antwoorden, dat 
het van groote beteekenis is, dat men juist in dezen tijd begrijpt, 
wat de waarde van de wetenschap is, dat de wetenschap o.a. 
daarin haar waarde vindt, dat zij is de dienaresse van de waarheid. 
En nu wij zien, dat in de wereld de waarheid eigenlijk geen waarde 
meer heeft, nu wij zien, dat er régimes bestaan, die van de waar-
heid niet meer willen weten, de waarheid niet meer willen zoeken 
en kennen, nu is het juist onze hooge plicht, overal voor de waar-
heid te strijden. En wil men voor de waarheid strijden, Dames 
en Heeren, dan moet men ook de wetenschap dienen, zooals Am-
sterdam begrijpt, dat de wetenschap gediend moet worden, zooals 
dat aan onze Universiteit geschiedt. En daarom heeft de Amster-
damsche Universiteits-Vereeniging het recht den Amsterdammers 
te vragen: Steunt ons in ons nuttige en onontbeerlijke werk! Helaas 
doet men dit nog veel te weinig. 

Ook de tweede groep, die van de oud-leerlingen van de Univer-
siteit van Amsterdam, is nog veel te klein. Het is reeds vele 
malen gezegd en ik moet het hier herhalen: Het moest zoo worden, 
dat elke oud-leerling van de Universiteit van zelf lid wordt van de 
Universiteits-Vereeniging, opdat de Vereeniging sterker worde en 
zij de vriendschap, die zij koestert voor de Universiteit, nog meer 
in daden kan toonen. Het is van groot belang, dat de Universiteit 
is een zoo sterk mogelijke instelling in het geheele Amsterdamsche 
leven. En daartoe moeten wij allen onze handen ineenslaan. 

En het is niet alleen van beteekenis voor Amsterdam, maar ook 
voor het geheele land, dat een gedeelte der studenten in Amster-
dam zijn opleiding kan genieten. Al mogen wij dan ook niet recht-
streeks deelnemen aan de leiding van de maatschappij, het is toch 
van veel belang, dat wij de geestelijke leiders helpen vormen, waar-
aan de maatschappij behoefte heeft. Wij hopen, dat de Universiteit 
die zal kunnen blijven leveren. En het is niet van belang ontbloot, 
dat een deel hunner in het knooppunt van het land, in het warme 
leven van een grote stad, die zich sterk laat gelden, zijn opleiding 
heeft genoten. En wij hopen, dat zij, die dit voorrecht zijn deel-
achtig geworden, daarvan zoo vervuld zullen zijn, dat zij zich ook 
later nog Amsterdammer zullen blijven voelen en zich daarom 
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geroepen zullen achten, de Amsterdamsche Universitei ts-Vereeni-
ging te blijven steunen. 

Onze taak tegenover de gemeente Amsterdam is dus een taak 
van groote vriendschap, en wij meenen die inderdaad te vervullen. 
Bij het lustrum, dat wij gehad hebben en waaraan ik hieronder 
nog zal herinneren, heeft Prof. Huizinga, als voorzitter van de 
Koninklijke Akademie, gezegd, dat Amsterdam, toen het het 
Athenaeum Illustre stichtte, er een dimensie bij kreeg. Indien men 
zich van de beteekenis hiervan doordringt, dan zal men begrijpen, 
dat inderdaad een vereeniging, die de belangen van de Amster-
damsche Universiteit bevordert, aller steun waardig is. 

Dames en Heeren! Als vrienden van de Universi tei ts-Vereeni-
ging, en dus van de Universiteit, zijn wij vandaag bij elkaar. E n 
het is voor onze Vereeniging een bijzonder voorrecht de Universiteit 
bij de vriendschap, die zij haar steeds heeft betoond, vandaag 
haar hulde te betuigen. Zij wil dit op twee wijzen doen. In de eerste 
plaats door een persoonlijk eerbewijs. 

De Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging wil nl. vandaag 
aan den Burgemeester van Amsterdam het eerelidmaatschap van 
deze Vereeniging aanbieden. 

Zooals U weet, heeft onze Vereeniging tot nu toe maar één 
eerelid en dat is Mr. Dr. A. Baron Roëll. W i j hebben ons er in 
verheugd den heer Röell gedurende de vele jaren, dat hij als 
curator daadwerkelijk aan de leiding van de Universiteit deel had, 
vaak te hooren getuigen van het warme hart, dat hij de Universiteit 
toedroeg. Het verheugde ons, dat wij hem, alumnus van Leiden, 
die Leidenaar bleef, ook voor ons hadden gewonnen. W i j verblijden 
ons thans opnieuw aan een burgemeester van Amsterdam het 
eerelidmaatschap van onze Vereeniging te mogen aanbieden. 

Mijnheer de Burgemeester! Toen U bij het driehonderd jarig 
feest het eeredoctoraat ten deel viel, hebt gij er op gewezen, dat 
gij, toen gij Burgemeester van Amsterdam werd, U er ter dege re-
kenschap van hebt gegeven, dat gij ook tegenover de Universiteit 
uw plicht zoudt moeten doen. 

Gij zeidet toen, dat U een eer werd bewezen, terwijl U w taak 
nog niet was afgeloopen en het nog niet de tijd was U w werk te 
overzien. Nog is het de tijd niet — maar wij kunnen thans toch 
weer zeggen, wat gij zelf toen zeide: gij hebt getoond, dat de 
Universiteit Uw liefde had. 

Wi j allen hebben ons er in verheugd, dat gij bereid werdt be-
vonden in deze zware tijden de leiding van het gemeentebestuur 
van Amsterdam'opnieuw op uw schouders te laden. W i j weten, 
dat, hoe zeer gij ook door uw persoonlijke sympathieën U verwant 
voeldei aan de Vrije Universiteit, gij als Burgemeester steeds in 
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de eerste plaats hebt gedacht aan de Gemeentelijke Universiteit 
en voor die instelling een zoo groote belangstelling aan den dag 
hebt gelegd, dat wij, vrienden van de Universiteit, U daarvoor 
niet dankbaar genoeg kunnen zijn. Steeds hebt gij open oog en 
open oor gehad: open oor voor ieder, die tot U kwam om te spre-
ken over de belangen van de Universiteit, open oog voor de vele 
zijden van een instelling als de Universiteit, voor welke gij steeds 
hebt trachten te bereiken, wat in het geheel van het bestuur van 
deze groote stad bereikbaar was . 

Wij , vrienden van de Universiteit, beschouwen het dan ook als 
een groote eer U in onze Vereeniging deze eereplaats te mogen 
aanbieden en U te mogen benoemen tot eerelid van onze Vereeni-
ging, als stoffelijk bewijs waarvan ik U thans deze oorkonde moge 
overhandigen, door alle bestuursleden onderteekend. Deze oor-
konde herinnert aan den doktersbul. Moge zij, als deze, onder de 
vele bewijzen van genegenheid, die U in de laatste jaren te beurt 
zijn gevallen, een plaats verkrijgen. 

Dames en Heeren! Behalve het eerelidmaatschap aan den Presi-
dent-Curator, heb ik nog een tweede geschenk aan te bieden aan 
de Universiteit, en dat is een dubbel geschenk. 

In de eerste plaats dan een schilderij van V a n der W a a y , dat 
herinnert aan het werk van de Universiteit. Het is getiteld: ,,Na 
de promotie", en zou nog beter kunnen heeten: „Na de rede" of 
,,Na de rectorale rede" . Het dateert uit den tijd toen de Amster-
damsche Universiteits-Vereeniging werd opgericht, en stelt voor 
een stoet van hoogleeraren, die deze Aula verlaten. Wi j meenden 
geen karakteristieker geschenk te kunnen aanbieden dan dit. De 
vriendschap drukt zich wel meer uit in geschenken, die misschien 
niet strikt noodzakelijk zijn, maar die toch door hun aard de goede 
verstandhouding sterk bevorderen. Dit is een schilderij, dat o.i. in 
de Amsterdamsche Universiteit thuis behoort. 

Toen het Athenaeum Illustre werd opgericht, werd de eerste 
rector, Gerardus Joannes Vossius, door den schout Grotenhuys 
van zijn woning afgehaald en geleid naar de Agnietenkapel, waar 
de Universiteit was gevestigd. Op dit schilderij kan het nage-
slacht zien hoe het aan het eind van de 19de eeuw aan de Am-
sterdamsche Universiteit toeging. Die stoet van hoogleeraren, die 
de Aula verlaten, beweegt zich met die zekere nonchalance, die 
daarbij gewoonlijk pleegt voor te komen, niet zoo statig als Vossius 
waarschijnlijk schreed en sommigen van U het misschien wel zou-
den wenschen. Zij karakteriseert dezen tijd en U ziet op het 
schilderij wel vele zeer karakteristieke koppen van de mannen, die 
toen de toonaangevende figuren aan de Universiteit en in de 
wetenschap in het algemeen waren. 

Wi j hopen, dat dit schilderij voor onze Universiteit van betee-
kenis moge zijn. 
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Daarnaast , mijnheer de Rector, bieden wij de Universiteit een 
tweede geschenk aan, en dit niet alleen om de vriendschap te on-
derhouden, maar een geschenk, dat rechtstreeks ligt op het terrein 
van ons werk, nl. het Publicatiefonds. Het is voor de stille werkers 
van de wetenschap niet altijd gemakkelijk hun werk gepubliceerd 
te krijgen. Maar een wetenschappelijk werk, dat niet gepubliceerd 
wordt, blijft dood. Daarom was het gewenscht, dat er een fonds 
werd gevormd, waarmede wij thans een bescheiden begin hebben 
gemaakt, waaruit de uitgave van dergelijk werk zou kunnen worden 
mogelijk gemaakt of bevorderd. Dat fonds zal worden beheerd 
door Voorzitter, Secretaris en Penningmeester van de Amsterdam-
sche Universiteits-Vereeniging en den Rector Magnificus en den 
Secretaris van den Academischen Senaat, die gezamenlijk zullen 
beslissen, welke werken eventueel met hulp van het fonds zullen 
worden gepubliceerd. Dat zullen dan zijn werken uit de werk-
plaats van deze Universiteit, die op deze wijze de verbreiding zullen 
kunnen vinden, waarop het harde wetenschappelijke onderzoek van 
hun auteurs hun aanspraak geeft. 

Door onze geschenken hopen wij het werk van de Universiteit 
op tweeërlei wijze te kunnen steunen. Naar buiten door ons Publi-
catiefonds, naar binnen door dit schilderij ,,De rectoraatsrede" van 
Prof. Van der W a a y , een kunst-historisch document, tot welks 
onthulling ik thans moge overgaan. 

Mijnheer de Rector! Dit zijn dan de geschenken, die de Amster-
damsche Universiteits-Vereeniging onze Universiteit heden wilde 
aanbieden. Wij hopen, dat gij ze, namens de Universiteit, zult willen 
aanvaarden, als uitingen van vriendschap, die wij de Universiteit 
toedragen! 

Dames en Heeren! Wij hopen, dat gij in deze beide geschenken 
tevens wilt zien belichaamd onze overtuiging omtrent de beteekenis 
van de Universiteit in het leven van Amsterdam en in het weten-
schappelijk leven, de waarde van de wetenschap voor het leven en 
onzen plicht voor de wetenschap en de waarheid te blijven werken, 
ook in dit tijdsgewricht! 

Ik heb gezegd! 
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