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

GRONDSLAG.*)

Jhr. M r . G. W . van der Does.
D e inhoud van onze nationale gedachte. D e n H a a g Leopold.
H e t behoort tot de weinige verheugende dingen van dezen tijd
dat de nationale eenheid sterker dan in jaren wordt gevoeld. H e t
is noodig, dat zij ook beter w o r d t begrepen. V a n der Does heeft
daartoe een poging gedaan. Hij stelt ons den man voor oogen
in wien die eenheid is belichaamd: W i l l e m van Oranje; hij wil
h a a r in een formule samenvatten: ,,De N e d e r l a n d s c h e natie als
instrument G o d s " . Onvoorwaardelijk erken ik den een en het ander
— toch heb ik ten aanzien der wijze, w a a r o p zij hier zijn bezien,
mijne twijfelingen en bedenkingen.
D e historische zijde laat ik rusten. Alleen dit: V o o r mij is dit
Willem-beeld nog te liberaal, heeft het te veel van een zoo veelzijdig mogelijk waardeeren, is daarbij den Roomschen te groote
concessie gedaan. O n z e opstand tegen Spanje w a s zeker niet alleen
maar hij w a s toch ook, ja hij was vanuit het heden gezien in de
eerste plaats, geloofsstrijd. Die beteekenis komt in deze beschouwing van W i l l e m niet tot haar recht.
E n toch moeten wij, ook al erkennen wij, dat in de traditioneele
voorstelling der 19e eeuwsche schoolboekjes veel onw^aarachtigs
w a s 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 h a n d 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
H o l l a n d ' s leiding w a s geweest. D a t kunnen wij niet toegeven.
N e e n dat w a s géén fout. Z o n d e r dat w a s menschelijker wijze gesproken de bestaansmogelijkheid van den protestantschen eeredienst verloren geweest. T o t dien prijs h a d d e n wij niet, de Roomschen wel de eenheid van alle N e d e r l a n d e n gekocht willen zien.
D a a r blijft een verschil in geschiedenis-waardeering, ook in geschiedenis-beschouwing.
Ik vermeld dit, omdat ik dit ook voor den kijk op het heden
van belang acht. W i j beleven weer onze volkseenheid, wij zoeken
h a a r 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 neerleggen. Maar nu moet het niet zoo worden, dat het Protestantisme
op zijn beurt niet meer zou zijn dan een hoogstens geduld element,
dat er eigenlijk niet had moeten zijn, omdat het de eenheid brak.
De Roomsch Katholieken willen zich zelf blijven in de eenheid,
willen niet de minderen zijn: dat is hun recht, maar ons recht is
ook ons zelf te zijn en te blijven.
Gaan wij in de richting van van der Does, dan is het gevaar
groot, dat wij in een schijn-eenheid het eigenlijke verliezen. Juist
als in de provinciale verschillen een eenheid moet worden gezocht,
moet ook ten aanzien der levensbeschouwing het recht worden gevindiceerd volledig, zonder eenige concessie, bij het eigene te volharden.
Van der Does ziet een mogelijke eenheid van grondslag in erkenning van God'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 verborgen 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 God's woord in dezen te leeren kennen, wij kunnen
vanuit dat licht richtsnoeren pogen te vinden, die historie en maatschappelijk leven aan de hand doen, maar wij zijn ons bewust,
dat niet wij met beslistheid kunnen zeggen dat het een wel en
het andere niet van twee gegeven mogelijkheden van God gewild
is — althans het anderen niet kunnen bewijzen. Wordt leiding
niet een leeg woord, wanneer wij daarin het gemeenschappelijke
met anderen zien?
En de andere formuleering, die van der Does van zijn gedachten
geeft: het Nederlandsche volk als instrument Gods heeft even
groote gevaren. W^ederom, ik onderschrijf dit volkomen. Maar als
wij deze gedachten ook maar een oogenblik losmaken van haar
Christelijken geloofsgrondslag, wordt zij dan niet allerbedenkelijkst houvast voor hoera-patriotisme? Is de gedachte niet enkel

VOLKSEENHEID EN HAAR GRONDSLAG

105

waar als wij toegeven — wat God ons besparen moge — dat Hij
dat instrument ook kan verwerpen? Het kan in Gods leiding liggen,
dat volken ondergaan. Een der vele blasphemieen van het huidige
Duitsche regiem is, dat het van het ,,eeuwige" Duitschland spreekt.
Dan wordt vaderland een afgod, het instrument gezet op de
plaats, die den Schepper toekomt. Moeten wij dus niet deze termen
bewaren voor ons Christelijk spraakgebruik? En zelfs daar ligt
het gevaar voor de deur, hoe licht meenen wij niet een, maar het
instrument te zijn, het uitverkoren volk. En waarop zou deze aanmatiging steunen?
Van der Does' werkje zie ik als nog te veel gebonden aan de
gedachte dat eenheid wordt gevonden door den grootsten gemeenen
deeler in zekere beschouwingen bloot te leggen, dus door abstraheering. Met deze abstractie komen wij niet verder, integendeel,
zij leidt ons op den verkeerden weg.
Wil dit nu zeggen, dat wij niet moeten pogen met de Roomsch
Katholieken tot verstandhouding te komen in vragen van nationaliteitsbesef? Geenszins. Met den schrijver van het hier besproken
boekje acht ik die allernoodzakelijkst. Wij raken de eenheid, die
wij voelen, maar waarnaar wij tegelijk streven, dadelijk weer kwijt,
als we niet pogen ze ook te verstaan. Doch dat kan alleen door
twee dingen. Vooreerst door afkeer van wat wij niet willen. Samen
strijden brengt nauwer bijeen dan discussie en in de gedachtenwisseling 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 gepoogd het eigene aan de Franschen ten geschenke te geven. Het
is ons niet gelukt. Mogen wij er niet leiding in zien? Met de
Fransche revolutie werd dit proces acuut, het kreeg eerst in 1813
een — nog niet heel sterk — tegenwicht en moet nog altijd worden
onderdrukt. In de 19e eeuw was de invloed van den Duitschen
geest al groeiende. Daar ligt thans het groote gevaar. Onze wetenschap, onze techniek, ons maatschappelijk en politiek leven moest
sinds 1870 onder Duitschen invloed komen. Wij hebben hier, als
tegenover den Franschen, een plicht van dankbaarheid, doch staan
wij nu niet voor de kans ons weder te willen vergooien, nu naar
't Oosten? Onze sociaal-democratie was geheel Duitsch georiënteerd; is het niet beangstigend dat de nieuwe stroomingen, die
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mede aan de bestrijding van deze richting haar reden van bestaan
ontleenen, nog veel Duitscher zijn dan zij? Ik houd het voor een
der bedenkelijkste dingen in den toestand van ons volk, dat de
beweging die ons tot nationalisme oproept, niet nationaal, niet
Nederlandsch, maar in wezen en vormen door en door Duitsch is.
Daartegen moeten wij pal staan. Het Nederlandsche te zoeken in
alle volkslagen, in alle deelen van ons volk, het is dure plicht. Dit
gezamenlijk handhaven kan ons binden.
Voor ons is een dergelijk werk alleen mogelijk uit ons Christelijk besef, gelijk het door de Christelijke Kerk der eeuwen en niet
in de laatste plaats door de Reformatie is gevormd. Meenen anderen
het op andere wijze te kunnen dat is hun zaak. Geheel verstaan
doen wij het niet, omdat zij immers den grondslag missen, die wij
noodzakelijk achten. Maar we kunnen' samen spreken, ieder van
eigen standpunt. 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: RoomschKatholiek en Protestant zijn elkaar nader — ook in begrijpen —
dan een van beide aan de neutraliteit van het agnosticisme. Juist
als zij elkaar bestrijden, zijn zij misschien het naast.
Het gaat in de zaak der volkseenheid als elders: verdoezeling
van grenzen dient nergens toe, het zoeken van gemeenschap in
abstracties, die alle gemeen zijn, is een uitdrijven van de ware
gemeenschap. De eenheid aanvaarden, waar zij als feit wordt beleefd en die beleving bezien en versterken uit onze eigen Christelijke overtuiging dat is voor ons de eenig mogelijke weg.
Ik zou dit ook zoo kunnen zeggen: van der Does zoekt een
eenheid in een Christendom boven geloofsverdeeldheid, zelfs in
een theïstische religiositeit van vage algemeenheid —• ik meen, dat
de eenheid door ons alleen kan worden begrepen, indien wij op
eigen erf trachten te verstaan, waarin zij is gelegen.

33. ER S T A A T G E S C H R E V E N , ER IS GESCHIED. *)
Wie zich wil bezinnen op de verhouding van Christendom en
Staat wordt van zelf voor de figuur van Groen van Prinsterer geplaatst. Er mogen uiterlijke aanleidingen zijn om ons met hem
bezig te houden: de herinnering aan zijn sterfdag zestig jaar geleden; 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 Green's beteekenis
ook nog voor het heden.
Men zou de vraag kunnen stellen — en Kraemer heeft haai
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 vooreerst 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 onbevredigend 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 geschied! een fundament tegen elk schutgevaarte, een wortel tegen
lederen 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'•^) herinnert de schrijver
nog éénmaal aan deze woorden, houdt hij ze nog aan zijn tegenstanders als een belijdenis voor.
*)
Staat,
1)
2)

J

Christen en burger", opstellen over de verhouding van Christendom
1937.
In het „Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur" van 1936.
Blz. 167.

en
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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. Wij beginnen daarbij met
het: ,,Daar is geschied". Niet omdat het of voor Groen of 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. Maar
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, dat 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 oogpunt 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 God's leiding in verband met 's menschen houding tegenover
de Openbaring. Het is eenerzijds de onderwerping aan de ondoorgrondelijke 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 mensch 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 proefschrift ^) duidelijk aangetoond,
hoe beide opvattingen dooreen liggen in Stahl's legitimiteitsleer.
De vorst heeft macht omdat hij vorst is — onafhankelijk van de
1) De grond van het overheidsgezag in de anti-revolutionnaire Staatsleer (1911).
Waarom 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 schittert"-'). Bij Groen leidt deze blik op de geschiedenis vooral tot een inzicht in onze, vaderlandsche historie:
de band tusschen Nederland en Oranje is een band door God geknoopt; 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 religieuse: ,,Notre nationalité historique est religieuse dans toute la
force du terme, elle est, simplement et uniquement, Ie résultat de
la foi. Notre Etat n'a pas d'autre raison d'etre que la religion.
Il est né de la Réforme. C'est une creation de l'Evangile dans sa
lutte contre un culte idolatre". ^)
Blijft Nederland trouw aan deze roeping, dan bloeit het; verzaakt het haar, dan komt verval en neergang. De geschiedenis
van de 17e en de 18e eeuw dienen Groen tot bewijs van deze
stelling. ^)
Trachten wij door critische beschouwing dezer gedachte ons
eigen standpunt te bepalen, dan moet een enkele opmerking voorafgaan. 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 theocratisch staatsstelsel, de Hervormers hebben dit verstoord; een
historisch continue staatsontwikkeling zien zij niet. Het voortschrijden 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 wordt ^).
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
1) Maurice et Barnevelt blz. CXXX.
^) Blz. 6.
3) Maurice et Barnevelt blz. CXXX (citaat uit Handboek der Geschiedenis).
*) Geschich'.e der Rechtsphilosophie blz. 76 vlg.
5) 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 aangaande de verhouding van Staat en geschiedenis is. En die elementen zijn er zeker. De legitimiteitsleer, de gedachte van de historisch van God geroepen Overheid, is stellig Roomsch van oorsprong, 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. ledere andere legitimiteit dan deze toont de
breuk, zij begint ergens illegitiem. ledere 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 RoomschKatholieke 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 aanwijzing 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. Van
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 zoo
met het Roomsche denken zekeren samenhang. Dit toont zich vooral hierin, dat de geschiedenis voor Groen vóór alles verwezenlijking 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 stemmen 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 maatschappelijke machten, die dit alles in het leven riepen. Ook wij
moeten aan dat gebeuren beteekenis toekennen voor ons maatschappelijk en staatkundig leven, het geeft ook ons een richtsnoer
voor ons handelen, juist omdat het krachtens God's wil zoo gebeurd 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 geschieden na al wat er gebeurd is en in verband met wat nog óm
ons gebeurt. Elke situatie heeft ei^en eischen; die moeten we trachten 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. Wij 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 beteekenis, dat zij nog lang niet zijn verwerkt. Daar vinden we ook
1)

Vgl. daarvoor de dissertatie van F. I. Fokkema 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 omstandigheden 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 Nederland 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 verproletariseering 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 wereldoorlog, 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
philosophie, 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 gevaar 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 hèèl 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 overtuiging, dat Hij het gebeuren zoo heeft geleid. God in de geschiedenis is vooreerst God in het heden. ^)
Het oordeelen naar den eisch van het oogenblik behoedt ons
voor verstarring, voor het conservatisme van het behoud öm 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. Wel een grondig kennen van de feiten,
een openstaan voor wat zij lederen dag weer brengen, een bereidwilligheid 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 be1) Vgl. Barth, Die theologische Voraussetzung kirchlicher Gestaltung
blz. 10/11.

(1935)
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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 gebeuren, 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 verwerkelijking 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 gewijzigd. Het is voortdurend in verandering, nu eens heel langzaam voortschrijdend dan in sterke beweging, doch in die verandering blijft het altijd gebonden aan wat het was. Voor het
recht is het historisch gewordene, de traditie een waarde, die het
niet kan missen èn het kan zich naar zijn aard alleen langs den
rechtsweg zelf verder ontwikkelen.
Het recht is dus aan de historie gebonden. ledere bestaande
toestand in staat en maatschappij heeft op een gedachten of gewenschten 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 antirevolutionnair. 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 bijzonder 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 beteekenissen 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 bezwaren daarvan, het gevaarlijke en harde toegeven, dit zoo mogelijk
vermijden, maar in beginsel is het dan geen kwaad. Voor de anti-
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revolutionnaire 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 gehandhaafd. 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 hierin één van geest, om beurten hun afgrijselijk spel er mee spelen.
W i e daarvan meer wil weten leze eens de Reflexions 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.^)
De anti-revolutionnair meent, dat tegen ieder revolutionnair verzet 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 verheerlijking 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 beoordeelaar wat hij wèl, wat niet ter zake vindt — bij het zoeken

1) Vgl. Anema, Grondslag en karakter van de Italiaansch-fascistische staatsleer
(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 noodzakelijk, maar die het werkelijke recht een zijner essentieele elementen ontneemt. W i e een veroordeelde uit de gevangenis bevrijdt,
tast niet alleen het gezag van den rechter aan, maar ook het recht.
Werpt 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. Wie 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.

1? En

Inderdaad, het fait accompli moét worden aanvaard. Ook de
revolutionnair gevestigde orde wordt rechtsorde. W^at 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, omdat ook deze orde, op onrecht gebouwd, ook deze wellicht hoogst
onrechtvaardige overheid ons door God is opgelegd. Een aanvaarding, waarbij de vraag op de lippen komt, of zij niet als geesel is
bedoeld. Wie met geweld in Rusland het bolsjewisme of in Duitschland Hitler zou pogen te verjagen, pleegt revolutie. Het is nu eenmaal iedere rationalistische rechtsleer ten spijt wèl 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 voortvloeiden.
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 scheiden? Komen wij zoo niet toch tot een scheiding en leeren de his-

116

P. SCHOLTEN

torische voorbeelden, die men ons tegenwerpt, niet oók, dat revolutie geoorloofd kan 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 rechtsregel. 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 letterlijk twee kwaden, dat wij verplicht zijn het kwaad te doen om
erger te voorkomen. Het is er precies mee als met den oorlog,
ledere oorlog, of sterker nog ook iedere afw^eer 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 gewelddadige onderdrukking van opstand met machinegeweren geboden
zijn. Zoo kan ook revolutie geboden zijn. Zij liggen — zoo gezien 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 intuïtief oordeelen de beslissing zou brengen. Die afweging is noodzakelijk, maar niet anders dan voorbereiding. Wij
mogen alleen indien wij geroepen zijn; als wij het niet revolutiemaken als zonde, als grovere zonde zien. Zóo kan de toestand
worden. Het kan zijn, dat een lijdelijk toezien ons niet meer mogelijk is. Bedenk, dat ook lijdelijk verzet als het massaal wordt revolutie 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 tusschen 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 óok, evenals het grijpen naar het zwaard, het verzet
tegen de macht kan gebieden. Maar nooit kan dit zijn rechtvaardiging vinden in het onrecht van het gezag alleen. W i e er toe overgaat, 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
litteratuur der 16e eeuw, die waarlijk wel met het probleem óok
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in de practijk had te worstelen, toont ons met hoe 'n behoedzaamheid 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 Gerechtigheid".
Zoo zien we de beide zijden van de beteekenis der geschiedenis
elkaar bepalen. Het heden is het historisch bepaalde, aan de historisch 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. Wie 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 ^) te erkennen dat het anti-revolutionnaire niet absoluut
mag zijn. Wordt 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 ge1) 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. Wij moeten steeds opnieuw beginnen.
II.
Op 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 tegenstanders. 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 Fruin. ^) Het
bewijst, dat het meer een geschiedenisphilosophie dan een staatkundig 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 menschheid 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 geschiedenis 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"-), niet, dat dit insluit, dat er niet is 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 wetenschappelijke waarheid; dat het ideaal niet is, te weten, hoe het nu precies
is gebeurd. Fruin ziet oök niet, dat de beperking, die in den aangehaalden zin ligt, precies evenzeer voor hem en zijn geestverwanten als voor Groen en de zijnen geldt. Tegelijk schrijft hij:
,,Wee den geschiedschrijver, die eigen kerkgeloof voor het zuiver
geloof houdt" ^) — 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" ,,wetenschappelijk" 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 relativiteit niet ziet.
Nieuwere geschiedenisphilosophie is sterker dan Fruin doordrongen 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 vooroordeel, immers met een bepaalde psychologische instelling omtrent
de waarachtigheid van getuigenissen en de betrouwbaarheid van gegevens, 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. ledere geschiedbeschouwing grijpt terug op iets, dat
buiten haar zelf ligt. Als iedere wetenschap heeft de geschiedenis
haar ,,eschaton" zooals Van der Leeuw'') 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. Wij verzetten 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 dat zag Fruin niet, zien nog velen niet, die
meenen dat het met vaststelling van feiten en aanwijzing van
1) t, a. p. IX, blz. 292.
2) Vgl. Huizinga Over een definitie van het begrip geschiedenis (1929) blz. 6.
3) 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 opvatting tegenover de liberale, nog veelal heerschende beschouwingen te verdedigen, maar daarmede is over het punt, waarom het
gaat, nog maar heel weinig gezegd. Het was voor Groen noodzakelijk 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 worden gezien, dat Jezus Christus de zin is der geschiedenis. Dat
beamen ook wij. Hier raken wij de kern van ons Christelijk geloof, hier kunnen we niet anders dan getuigen. Het is onaantastbaar, 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 afleiden 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 Christendom was — het zout der aarde". Maar wat was voor hem de
Hervorming? De draagster van het beginsel der vrijheid. ,,De vrijheid, 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 overtuiging". In die vrijheid heeft het Staatsrecht gedeeld. ,,De Revolutie in Frankrijk heeft geen andere vrijheid bedoeld dan de Hervorming voor andere natiën had bewerkt" .') Het is een beschouwing waartegen wij zoo krachtig mogelijk ons verzetten. Wetenschappelijk 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 vond 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 gebondenheid aan het Woord Gods. Zulk een vrijheid is een andere dan die
i)

t. a, p. blz. 160/1.
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van Rousseau, een andere ook dan het ,,ni Dieu ni maïtre", waartoe
de Fransche revolutie kwam. W e kunnen Fruin verwijten, dat
hij nalaat zijn vrijheidsbegrip te omschrijven, dat hij zelf niet aangeeft, 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 discussie 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.
Wordt 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 zonder ook maar de
minste concessie, onder volledige handhaving van eigen uitgangspunt, van ónze opvatting van den zin der geschiedenis, dus dadelijk 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 God'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 gehouden, 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 waarheid. 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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Wij 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 moeilijkheid, 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, geoorloofd? W e moeten daar nader bij stil staan.
De verklaring, dat wij God's leiding herkennen in bepaald geschiedgebeuren, 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 bewijsbaar 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. Nóch den Roomsche
noch 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 wereldgebeuren 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 overwonnen. Dat alles kan ook anderen te beurt vallen.^) De ootmoed ontbreekt, als wij zoo God's leiding meenen te mogen narekenen.
Wanneer wij trachten te bepalen, wat het dan wel beduidt,
doen wij goed ons eerst te bezinnen op God's leiding in ons persoonlijk leven. Er is geen Christen, die daarvan niet weet, al moet
hier dadelijk aan worden toegevoegd dat het ook Christelijk is,
met den uitersten schroom tegenover zulke ervaringen te staan
en er niet met derden over te spreken, tenzij het ter wille van
>•) 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 gebeurtenis 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. Wij leven onder dat Woord 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. Van 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 nóg wel waarde, maar een
waarde van andere, lagere orde, een hulp, een steunsel, zij verbleekt, 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 misverstaan, nu ik over de leiding van een volk wil spreken. Men begrijpt
echter dat ik niet meer wilde geven dan enkele gedachten, waaraan 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 medemensch, 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 gebondenheid aan den naaste, naar voren.
Immers de waarheid voor het geloof, dat God's leiding in bepaalde 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 onderkent. 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 opwekking, 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 Wortes Gottes durch Menschen, zegt Barth. ^) 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 gegeven, er zich in doet gevoelen. Zij toont de betrekkelijke waarde
van het volk, de natie, voor de Kerk: betrekkelijk omdat de eenheid met geloofsgenooten aan de andere zijde der grenzen van
hooger waarde is dan de scheiding naar die grenzen, immers ook
daar 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 opstand 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 tegenover 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 cijfermateriaal over de ontkerkelijking, dat de socioloog U tegenwerpt,
zij kan in een discussie met hem niet worden gehanteerd. Wordt
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
1) 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 Grocn's verklaring vond ik kort geleden in een aardig boekje
van Etienne Gilson, den kenner bij uitnemendheid van de Middeleeuwsche philosophie: ,,c'est a l'Eglise que la nation frangaise elle
même doit sa naissance". ^) 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 Welt genesen." En het is nog
erger, omdat wij ons geloof er bij sleepen. En als het een waarheid 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 verkondigden, 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 voorhouden, 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 volkskerk, oók 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 opgesloten, 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 afgeleiden 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
^)

Pour un ordre catholique blz. 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 verhouding 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 geschiedenis der Kerk. Als zij geschiedenis heeft, is zij niet eeuwige
waarheid. De Waarheid 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. Weder raken wij aan een
der moeilijkste problemen, dat van de waarde van den tijd. Weder
bepalen wij ons tot deze aanwijzing. Voor ons is het genoeg, dat
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. ^)
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 zoó, 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 waarheid voor het geloof, wij zien haar niet meer als waarheid krachtens 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. Wèl 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. Wie er aan voorbijgaat zonder zich daarvan rekenschap te geven, heeft groote kans
te falen, handelt zachtst gesproken lichtvaardig. Een van de mach1) 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 w^at 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. W a t niet verhindert,
dat de Kerk deze ten slotte kan afwijzen. Altijd dreigt weer oèk
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 hedendaagsche 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 geweest 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.
W a n t 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", zeiden wij. Immers als wij het uitspreken, wordt de geheele geschiedenis 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 onderzoek, gelijk aan iedere psychologische ontleding, de historische ontkenning 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 onderzoek 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
God'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 God'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 f oor 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 en de geschiedenis van dit volk, zijn wet en zijn lofzangen
en wijsheid. Ook dit alles wijst op Hem, moet van uit God's Openbaring 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 Testament te spreken. W a t is dit anders dan een verzameling — zij het
dan een belangrijke en merkwaardige verzameling — van kronieken, 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
1) Vgl. Barth, Credo blz. 99: Hoe komt Pontius Pilatus in het Credo?
2) Geciteerd naar J. H. Scholten, De Leer der Herv. Kerk I blz. 238.
3) Barth, Dogmatik (Ie druk) I, 340.
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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 gedachten en voorstellingen, kan niet acsthetisch of moreel het een
boven het andere plaatsen. Het is alles juist. De Joodsche geschriften zijn oók zulke gegevens voor de geschiedenis van een volk,
zulke resten Oostersche cultuur, zij verdienen oók uit dat oogpunt
de volle aandacht. Buiten het geloof gezien zijn zij niet anders.
Elke vergoddelijking der schriften op zich zelf moet worden afgewezen. ^) Maar voor óns 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 Woord niet openbaren. Hij staat
daar in eerbiedig wachten tegenover, hij is immers reeds zoó vervuld met wat wèl tot hem spreekt.
Zoo gezien sluit het ,,daar staat geschreven" nog een ander
,,er is geschied" in. Het is de Canonvorming. Waarom juist déze
geschriften, niet andere? W e weten, dat de canon van het Nieuwe
Testament niet zonder strijd tot stand is gekomen, dat er aanvankelijk 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 concilie'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 onbe1) Vgl. Haitjema, Het woord Gods in de moderne cultuur biz. 117 vlg.
1) Vgl. Haitjema 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. Wij 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 onbegrijpelijk, 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, historische of redelijke, of wil men spiritueele, pneumatische uitlegging
van dit woord. Nu is zij dit alles ook, maar zij is tegelijk een verkondiging, doch dit is zij alleen, als zij in den Bijbel God's Woord
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 beschouwingen in strijd kwam, toen hij in de discussie hier te lande wel
wat snel het beroep op ,.het is geschied" zoo heftig verwierp.'-)
Wij begrijpen zijn vrees, dat daardoor aan het ,,er staat geschreven"
te kort zou worden gedaan. Het Woord 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^etsinterpretatie is iets anders dan vaststelling van de bedoeling van
den auteur der wet, de aesthetische interpretatie van een dichtwerk 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 geschriften. In de exegese tracht men den Bijbel als Openbaring God's
te verstaan, daardoor wordt het historische onderzoek, dat zooveel mogelijk den zin, die de woorden voor den auteur hadden,
tracht te benaderen — een altijd en hier wel in het bijzonder bezwaarlijk werk — naar achteren geschoven. Maar het blijft noodzakelijk. 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 die 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
Woord in dat woord te verstaan. De exegese dient de prediking.
1) 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. ^)
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 maatschappij.
Eén ding zal daarbij wel dadelijk duidelijk zijn. De bijbel mag
nooit als een wetboek worden gehanteerd, waarbij de teksten wetsartikelen 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. Tot 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 miskent, dat de toepassing altijd gericht is op en daardoor weer afhankelijk van een bepaald concreet gebeuren, dat in den algemeenen
regel nooit geheel opgaat. Ik kan hier niet uitvoerig over zijn, verwijs 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.^) 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
biz. 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 Bijbelwoord 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 oök geschreven, waardoor de verzoeking teruggewezen werd (Mattheus IV : 7). Het ware te wenschen, 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 beginselen afleiden die we dan weer uitwerken in ons voorgelegde verhoudingen. 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 wat we op grond van God's Woord op een oogenblik 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 heerschershouding 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 Vil : 9 ) . Is het niet deze intellectueele
heerschershouding, die Nederlandsche Christenen telkens weer
aangenomen hebben, als zij met ,,Christelijke beginselen" een
„Christelijke Staat" en ,,Christelijk recht" bouwden? Ik mag niet
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oordeelcn, maar dat juist Christenen zich altijd weer de aangehaalde woorden voor tot hen gezegd moeten rekenen, staat vast.
Wij hebben voortdurend te bedenken, dat wij naar God's Woord
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 tantum creditam, quia certitudo conclusionis non excedit certitudinem
principiorum. ^) 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 richtsnoer uit afleiden, voor 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", -) het gaat met onze conclusie's voor het kerkelijk en maatschappelijk leven van dit oogenblik niet anders dan
met de dogmatiek voor de Kerk in haar geheel. Alle spreken óver
God's gebod is niet spreken over God's gebod indien het niet tegelijk 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 hetzelfde geldt wat voor de geschiedenis waar is: dat zij ten slotte
voert tot — of in den beginne uitgaat van, dit maakt geen verschil —, 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, sociologisch 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 uitgangspunt blijkt te zijn. In het recht is dat de gerechtigheid. Zien wij
1) Geciteerd naar v. d. Leeuw t. a. p. blz. 104.
-) Barth. Credo blz. 85.
3) Vgl. ook Barth, Ethik blz. 82.
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den staat in verband met het recht, dan is het voor den staet 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 philosophic van
velerlei gading. Tégen die zelfde idealistische philosophic 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 gevormde ,,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 medestanders 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 afwijzen, 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 eigenmachtigheid, grijpen boven onze kracht. Gaan we dat doen, dan gaan we
óf — 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 Bijbelsche
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 theoretisch 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?^)
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.'•^) Daarmee wordt de deur geopend, die ons — maar ook alleen óns —
leidt tot den Bijbel. W e kunnen ons dat bewust worden, omkeeren
en met het licht dat daar 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
1) Dooyeweerd's werk sUat op zich zelf. Het verdient afzonderlijke bespreking.
Zijn plaats kan hier niet worden aangegeven.
2) 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. Wij 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. Wij staan sterk,
zoolang wij ons beperken tot de aanwijzing der elementen, die zij
krachtens hun idealistischen of materialistischen kijk in dat gebied trachten binnen te brengen, zoolang wij deze als niet wetenschappelijk verantwoord afwijzen. Maar ónze visie is, dat is duidelijk, evenmin voor wetenschappelijke verwerking vatbaar. Wij
kunnen wetenschappelijk niet meer doen dan het gebied begrenzen,
waarbinnen allen kunnen samenwerken, waarbinnen geen Babylonische spraakverwarring bestaat.
Doch hiermee is slechts een klein deel gezegd van hetgeen gezegd moet worden. Wij moeten het standpunt verlaten der wetenschap, ons onder God's Woord 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 Leeuw') 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 wetenschappelijk 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 gegevens. 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 theologische rechts- en staatsleer, die in opzet en wezen iets anders is
dan een wijsgeerige. Ook een Christen kan een wijsgeerige rechtsleer 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 zooeven aan. Zij is een arbeid van de school. Voor de Kerk — ook
voor het wetenschappelijk werk binnen de Kerk — is de taak een
1) 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 Wet, de verhouding van W e t en Evangehe, haar opheffing 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 tóch 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.
Wil de ethiek theologische ethiek zijn, dan zal, Barth heeft het
in zijn Ethik^) met een onomstootelijke kracht betoogd, altijd weer
het gebod Gods als concreet gebod moeten worden gehoord. ledere
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 relatieve beteekenis van het algemeen gebod moeten handhaven en
nader aanwijzen. Immers in de rechtsgedachte zelf ligt die algemeenheid, omdat het recht altijd den enkeling in gemeenschap treft.
Barth zelf erkent, dat het algemeen gebod richting kan geven, ^)
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 tegelijk 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 trachten 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".
ledere trouwbreuk, hoe begrijpelijk ook, is veroordeeld. W i e in
geloof zich voor deze dingen gesteld ziet, weet, dat God dit hem
zegt. Weer 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 verklaring, ook niet een eenvoudige onderwerping aan toepasselijke
1) Blz. 68 vlg.
2) Blz. 76.
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bijbelteksten maar een beantwoording in geloof, in het licht van
het ,,er staat geschreven", eischen. ')
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. Wij 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 óver de rechts- en staats-verhoudingen,
maar voor die verhoudingen zelf te zeggen kan hebben.
Daarvoor moet vaststaan, dat 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 Woord is. Het is mijn overtuiging
dat 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 moeilijkheden. Een woord, dat nooit een program is, dat in verantwoordelijkheid tegenover en gebondenheid aan God moet worden gesproken. 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
1) Wie Brunner's beschouwingen over deze onderwerpen in zijn Gebot und
die Ordnungen leest, vindt stellig veel wat hem baat kan geven; als geheel bevredigen 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 ie bezien.

138

P. SCHOLTEN

leden, geloofs-gebod, een richtsnoer dat de Kerk bij haar licht hun
in handen geeft.
De Kerk is de draagster en verkondigster van Gods Woord.
Zij mag niet wetgever worden, geen ordening van het leven beoogen. Haar geboden zijn anders in aard dan de staatsgeboden.
Maar 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 jn
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 geweest". ledere scheiding een kwaad, iedere scheiding echtbreuk;
het kan 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 driehoeksverhoudingen, 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 individueel meent is alleen van belang als voorbereiding van de kerkelijke
uitspraak. De Kerk moet hopen, en mag 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 kunnen in dit
opzicht van de Anglicaansche leeren.
Doet zij het, zij zal het altijd doen in onderwerping aan wat
geschreven staat. Daar zoekt zij haar licht, zij kan 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 bedenkelijk 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 maatschappelijk program op te stellen. Van zulk een program weet zij
niets. Het zijn maaksels van de menschen, waarbuiten zij nu eenmaal niet kunnen, maar die in de directe verhouding tot God, waarover 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 mogelijk 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 staatswege geschiedt. En de zorg voor den werkelooze mag geen armenzorg 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 leegheid, 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 mag 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 de Kerk daarover tot haar leden heeft te zeggen, öf 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 worden, 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 geweerkolf de hersens inslaat of in gif-gas doet stikken. Er staat geschreven: Gij zult niet dooden en Hebt Uw vijanden lief. Er is
een woord over den vrede onder de menschen. Ik las onlangs toevalligerwijze 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 oorlogsnood 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 Waarheid" 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 tegenover 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
wat zij als uitstraling der eene Waarheid 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 verkondigt. 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 algemeenheid van het woord niet meer 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
dan, 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 maatschappelijke, 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
oók tegen de overheid, dan is dat niet maar een gratuite mededeeling, die deze ook naast zich neer kan leggen. Zijn de overheidspersonen 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 verplicht 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. Weet 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
kan niet de concrete beslissing treffen; nü 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 dan 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 geloofsmoed heeft — en wat is geloof zonder moed? — zal haar de kracht
wel gegeven worden. Wederom, dat kan geen vraag zijn van overleg, van bespreking. Een predikant of een ouderling, een kerkeraad 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 oók
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 Waarheid, die zij draagt. Heeft zij niet te getuigen, dan zwijgt
zij, hoe pijnlijk het moge zijn, dat zij zwijgt in den nood der menschen. 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
Woord (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 beroep op het ,,daar staat geschreven" daar 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 maatschappelijke 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 opgesloten. 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 Woord 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 getuigenis 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 uitspraak, 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 tegenspraak. En zoo te handelen valt niet zwaar, omdat het immers
niet 2ÓO is in deze dingen der wet, dat wat als God's Woord 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 verstandelijk 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 huwelijk 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 doorgedrongen 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 meet 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 noodzakelijkheid 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 echtscheidingsvraag, 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 partijen 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 strijdwijze 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 bepaald oogenblik als politieke partij organiseeren. Als men maar
ziet, dat het dan niet meer is dan een samenkomen van gelijkgezinden, 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 wenschelijk 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 verkondiging 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 mag verlangen. 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 Christenheid, werd belemmerd in haar verkondiging van God's Woord
aan het kind. Zoo kunnen wij den aanvang van den schoolstrijd
beschouwen. Dat mocht zij niet dulden; daartegen was het samenstrijden 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 Christelijke (protestant-Christelijke) partijen') 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, dat 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 Woord Gods hoort, op wetgeving en staatkundig
leven. Gaat het daarom, dan is het Christendom in den aanval,
het poogt het v/ereldsch leven met zijn zuurdeesem te doordringen.
Nu moeten we letten op de andere zijde: de Kerk kan in de verdediging moeten komen van eigen terrein. In de verhouding tusschen 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. Dat
heeft Augustinus meer dan ééns begrepen. De neiging èn den individueelen mensch èn allen te samen geheel voor zich op te eischen
heeft de Staat ten allen tijde. ledere Staat heeft de kiem in zich
van wat men heden ten dage ,,totaliteit" noemt. De Kerk harerzijds 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 samenleven laat zij liggen. Alleen kan zij daarin niets op den duur eerbiedigen 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 vastgelegd. Is dat geschied, dan is er vrede tusschen Staat en Kerk.

1) Over de Roomsch-Katholieke spreek ik niet, bij haar ligt de zaak anders. De
R K . 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 geschiedde de aanval openlijk, tegelijk zóó krachtig, dat de Kerk
scheen te bezwijken, voor zij zich zelfs gereed kon maken tot verweer; 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.
Daar verklaarde de totale Staat, dat de Kerk hem lief was en hij
haar belangen zou verzorgen. Alleen het moest de Kerk zijn zöo
als de Staat hem begeerde. En zoo kan de Kerk niet zijn, zij kan
zich niet schikken, haar Heer is een andere, dan de Staat. Zij zelve
moet weten wat zij te verkondigen heeft, wat daarvoor aan organisatie en bestaansmiddelen noodzakelijk is. Zie naar den strijd der
Bekenntniss-Kirche. ^) De Kerk werd bedreigd in hare verkondiging (Oud-Testament), in hare verhouding tot haar eigen leden
(niet-Arische Christenen), in haar organisatie. Aanvankelijk meende men, dat de afweer •— hoe zwaar hij was, welke opofferingen hij
eischte — kon geschieden zonder aan den Staat zelf en zijn wenschen te raken. De ervaring leert het tegendeel. W i e daarvan
overtuigd wil worden, leze eens het laatste boekje van Hans Asmussen.^) Hier is een man, die den nieuwen staatsvorm van zijn
land, als ik mij niet vergis, aanvankelijk met blijdschap heeft begroet,
die hem nog 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 verlangd, als aan den Führer 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! Wie als
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 vijandschap. 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 juister^) 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 werkelijkheid 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. ^) Het kan zijn, 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 maatschappelijk 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 wèl 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 DE 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 e n souciaient peu. L'Etat souvcrain pouvait dieter sa volonté en loi a ses sujets; le droit, la volonté du législateur, — 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^onnant ou même sachant qu'avec ces formules: ,,le droit, la volonté
du législateur", ,,l'Etat souverain", tout n'etait pas dit en matière
de theorie 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 la des formules convenues, qu'on ne
discutait pas. Tout cela a bien change; les doutes se sont élevées
de tous cótés.
Et d'abord eest l'interprétation de la loi elle-même qui fait douter
de 1'exactitude d'une identification de la loi avec la volonté du
législateur. On avait interprété les Codes pendant tout le XlXe
siècle, mais on s'était peu rendu compte de la methode que l'on
pratiquait. Mais maintenant en se retournant et en donnant un
aper?u des diverses methodes d'interprétation, les théoriciens constataient non seulement qu'il y avait peu d'ordre et d'unité dans
toutes ces methodes, mais encore que le fondement même du travail
de la jurisprudence d'un siècle n'avait pas la solidité naguère incontestée. 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 attcintes.
Le législateur est un organe de l'Etat, on le sait, mais eet 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 done 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 a eux que nous devons chercher? Je ne crois pas que
ce soit la 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 psyciiologique,
mais qui ne peuvent en aucune maniere y être assimilés.
Ce sont la, je crois, des vérités acquises en theorie du droit: mais
alors que devient la these selon laquelle Ie droit c'est la loi, c'est-adire la volonté émanante de certaines personnes, investies de l'autorite legislative dans l'Etat? La volonté d'une abstraction, qu'est-ce
que eest? et qu'est-ce encore qu'une volonté qui sera interprétée
d'une maniere dont son auteur n'a jamais pu avoir Ie moindre
soupgon?
Je ne relève que les doutes qui s'imposent a une observation
superficielle; mais si l'on tache d'approfondir les questions d'interprétation, alors on découvre toute une série de facteurs, entièrement
étrangers a la volonté du législateur, des réalités sociales et des
convictions personnelles de justice, qui contribuent a l'interprétation
de la loi et, par la a revolution du droit.
D'ailleurs, l'interprétation de la loi n'est pas Ie seul obstacle qui
puisse mettre en doute la theorie traditionnelle. Il y a des attaques
plus sérieuses encore et des plus importantes. Une partie des relations sociales, relève d'un droit extra-étatique émanant des groupements nés spontanément entre les intéresses. Si, de nos jours, on
décrit Ie droit ouvrier, Ie droit étatique, certes, y tient sa place; mais
les conventions collectives, les règlements des organisations ouvrières, lui font concurrence croissante. Ce droit se forme et se maintient 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, Ie droit ouvrier: une bonne portion de la vie économique,
les relations entre producteurs et industriels, a la tendance a suivre
Ie même cours. Si ce droit s'est formé a cóté du droit étatique, est,
comme on dit, autonome, comment soutenir encore la these que
l'Etat, en souverain, dispose du droit selon son bon plaisir?
Voila assez de raisons, je pense, pour douter des theories traditionnelles. Et encore je n'insiste pas sur la plus importante d'entre
elles, sur celle dont la doctrine s'est Ie 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 theorie pour faire rentrer Ie droit international dans Ie schema traditionnel de la souveraineté de l'Etat.
Pour faire comprendre ces difficultés, je n'ai qu'a rappeler la construction si artificielle de l'auto-limitation, construction défendue
cependant par des juristes de grande renommée.
Dans tout Ie domaine de la theorie du droit on voit ainsi l'Etat
refoulé et son absolue souveraineté réfutée. Les théoriciens se rap-

L' A U T O R I T E DE L ' E T A T

151

prochent de I'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 maniere magistrale
dans les livres si riches en informations et en idees 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 theorie toute nouvelle
de droit, la theorie du droit social. Je me borne a quelques points
qui sont essentiels pour notre sujet. M. Gurvitch oppose Ie droit
social au droit individuel. Le droit social, que Ion retrouve dans
tous les phénomènes ci-dessus signalés, est un droit de communauté, qui se dégage directement d'une collectivité donnée pour
en regier la vie intérieure. Le droit individuel est un droit de coordination. Le droit social eest le droit de communion comme totalité,
comme unite — le droit individuel est le droit des relations entre
individus coordonnés. Le type du droit individuel est le droit contractuel. Le droit étatique forme une partie du droit social qui se
distingue par la contrainte inconditionnée et ineluctable que I'Etat
exerce sur ses sujets. II se distingue du droit social en general 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 comprend un droit de subordination, qui selon M. Gurvitch n'est qu'une
deformation et une perversion du droit d'intégration sociale. Le role
reconnu a I'Etat par ce système est bien modeste, si nous le comparons aux opinions traditionnelles. L'Etat, nous dit M. Gurvitch, est
comme un petit lac perdu dans I'immense mer du droit, qui I'entoure
de tous cótés. Notons encore que son autorité n'y joue aucun
role, ou plutöt si elle se fait encore valoir, ce n'est pas en réalité
conformément au droit, mais en deformation 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 a retenir.
Les livres de M. Gurvitch ne sont pas les seuls ou Ton trouve
cette dévalorisation de I'Etat. Toute une école de sociologues et
de juristes accepte des opinions analogues. J'ai cite I'auteur frangais
seulement parce que nulle part la theorie nouvelle n'a été élaborée
d'une maniere aussi développée et aussi penetrante que chez lui.
A cóté de lui je veux nommer l'auteur d'un livre remarquable a mon
avis, paru cette année: le professeur hongrois M. Barna Horvath ^.
M. Horvath reconnalt 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), a laquelle appartient l'avenir. Et, pour lui
comme pour M. Gurvitch, l'autorité, le pouvoir n'est pas un element

^) Barna Horvath, Rechtsoiiologie,
Probleme der Cesellschafislehre
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 cites désirent libérer Ie droit de l'étreinte de l'Etat
et de sa souveraineté. Pour être droit, Ie droit doit se développer
en liberté.
L'observation des faits sociaux nous avait, il y a quelques années,
révelé d'une fagon frappante Ie même phénomène: Ie déclin de
l'autorité des organes de l'Etat. On pouvait l'observer partout dans
l'Europe occidentale; Ie parlement, suprème autorité dans les démocraties de ce temps, tendait a perdre sa situation, Ie 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 theorie: l'opinion
publique ne donnait plus aux hommes d'Etat l'importance que Ie
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 presidents ou des ministres, mais des capitalistes, des
grands industriels et des banquiers.
J'ai parlé de la theorie du passé récent; en tenant compte des
faits j'ai change de conclusion: je ne dis plus que ces jours-ci nous
raontrent Ie phénomène du déclin de l'Etat, j'ai dit que c'était Ie
cas pendant les années qui ont suivi la guerre. La réalité a change
depuis quelque temps. La Russie a commence; ce pays qui institua
Ie régime du prophete de la mort prochaine de l'Etat, — K. Marx
— a donné a l'Etat un pouvoir dans la vie particuliere que nul age
n'a peut-être connu, pouvoir certainement étranger aux derniers
siècles. L'Italie a suivi; Ie 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 Ie 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 considerable 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 arrive, 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 ^." L'Etat tend a absorber la vie des peuples et
celle des individus. La crise économique actuelle a beaucoup relevé
1) Voyez Ie 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 generation précédente
n'avait jamais rêvé, elle a force l'Etat a se mêler des affaires, ce
pue Ie liberalisme d'une période passée lui défendait absolument.
Tout a change, semble-t-il. Loin de s'éteindre, l'Etat s'est soudain relevé.
Est-ce une renaissance temporaire, comme on Ie voit dans la vie
physique, une oscillation de la flamme avant de s'éteindre? Ou bien
est-ce Ie commencement d'une vie nouvelle,une reaction contre un
rejet injuste? Ce n'est pas a moi de répondre a ces questions primordiales pour la vie sociale et politique de ce moment. Je ne veux que
faire quelques remarques de théoricien du droit sur ce phénomène
si interessant en Ie combinant avec les nouvelles theories passées
en revue.
En tant que théoricien je crois devoir commencer par poser Ie
problème, qui, a mon sens, est a la base de ces mouvements politiques
comme des theories 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 I'ame humaine a besoin, elle I'a oubliée;
se croyant perdue maintenant dans les exces de ses liberies elle
appelle la force. L'autorité est chose intime de I'esprit, I'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. II n'y a rien dont I'homme de ce
temps ait plus besoin que d'une restauration de l'autorité.
On oppose le droit a l'autorité. Toute I'oeuvre de M. Gurvitch
repose sur cette opposition. Chez lui droit et subordination s'excluent. 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 fa^on trop intellectuelle. Le droit est pour eux un
système de régies dont, par une procédure tout a fait intellectuelle et
logique, on peut déduire la conclusion pour chaque cas reel. Grave
erreur a mon avis. Même si les régies qu'on applique sont formulécs
d'une maniere precise, c'est toujours le choix qui decide de l'application de telle regie 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 methode
d'interprétation nous conduit toujours a un moment oü ce n'est plus
le raisonnement mais la conviction intime, la conscience, qui decide.
Le droit c'est le rationnel; mais dans tout droit „in concreto", dans
toute decision il y a un moment irrationnel. Ce moment prend une
place de plus en plus grande a mesure que les régies appliquées sont
formulées d'une fagon moins precise. Dans le droit non-écrit il a
une importance autre encore que dans les formules des codifications.
Toute decision juridique qui repose d'un cöté sur les régies, 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 impose. Ce fondement ne peut être trouvé ailleurs
que dans l'autorité de celui qui fait ce choix. On Ie voit a degré
minime dans un simple arbitrage entre deux particuliers. lis ont un
différend, ils décident a Ie 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 Ie juge, l'administrateur, enfin Ie magistrat.
Tout droit demande une organisation. A men sens il est inexact
de parier de droit dans les groupements non organises, ce sont
plutót les moeurs que l'on désigne parfois par ce nom. Le droit
demande une organisation, parce que le droit demande a être
maintenu, a être transpose en réalité. Cela n'est pas possible sans
l'autorité, sans l'autorité qui formule les régies, sans l'autorité
surtout qui tranche les différends.
Le droit n'est pas seulement le domaine de la pensee, c'est aussi
le domaine de Facte. A la fin de tout raisonnement dans la vie, en
morale mais aussi en droit, il y a Facte. Du moment que nous acceptons que le droit exige Fobéissance, que la regie de droit soit une
régie que nous devons suivre, même quand nous ne l'approuvons
pas, nous devons accepter aussi la nécessité de Fobéissance a l'autorité 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 Firrationnel, de la
logique juridique et de la decision non déduite des precedents logiques, de la régie et de l'autorité.
Cette autorité ne peut être maintenue sans la force; l'autorité
devient toujours pouvoir. Il y a la un danger parce qu'en faisant
usage de la contrainte elle risque de perdre l'autorité elle-même; il
y a la 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 a fait d'accord — mais entre la régie de droit et la force il y a l'autorité qui
decide ce qui est droit dans tel cas concret. Dans la vie sociale
beaucoup d'autorités n'ont aucun moyen de contrainte a leur disposition, dans le droit l'autorité sans moyen d'exécuter ses jugements
se perd et le droit qu'elle impose cesse d'etre 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: Fassujettissement a I'Etat est involon-
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taire en origine, involontaire en essence. Je sais bien que souvent
nous sommes forces d'adhérer a 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 a l'Etat, c'est
une nécessité, qui determine notre volonté — notre naissance nous
incorpore dans un Etat sans aucune activité de notre part. Toute
idéé de choix est exclue, aussi bien qu'en ce qui touche nos parents
et notre familie. Notre être même a les caractères de l'Etat, qui est
Ie nótre. Il est vrai, qu'au sein de l'Etat vivent les naturalises, qui
ent adopté un Etat autre que celui de leur naissance, mais la naturalisation, 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 a l'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 Ie droit, est une donnée qu'il doit accepter.
Sans nier que de nos jours I'idée de race se manie d'une maniere un
peu ridicule, on doit reconnaïtre que les qualités biologiques forment Ie fondement de la nation. Mais, I'idée de nation n'a une signification en droit que si elle a passé du domaine de la biologie a celui
de l'histoire. Une nation se forme historiquement, évoluant et
acceptant des elements étrangers, elle devient Etat. Comme l'Etat
elle est liée a une certaine partie de la surface de la terre. Pour
l'Etat la donnée biologique et historique joue un róle inconnu aux
autres groupements. On peut approuver ou regretter Ie 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 Ie fait de cette croissance, ni la vérité de ces fondements. Quant
a moi, je crois que si l'on reconnaït la vérité relative des idees nationalistes tant pour la vie politique que pour la theorie, on peut combattre avec plus de force les exagérations, dont I'influence est funeste
sur toute la vie sociale de ce temps-ci. Une theorie, qui ne tient pas
ccmpte de ces faits, risque de perdre contact avec la vie réelle.
D'ailleurs, l'Etat ne se distingue pas seulement par ses fondements 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 inconditionnée et M. Horvath parle de la souveraineté de l'Etat en matière de
guerre, de finances, de domaines (Kriegs-, Finanz-, Gebiets- Hoheit). Mais ces auteurs ne parviennent pas a tirer les consequences
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 a I'autre.
Si cela veut dire que l'Etat est lie 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
these. Pendant toute ma vie scientifique, je I'ai défendue. Mais en
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reconnaissant a I'Etat le monopole de la contrainte inconditionnée,
on lui reconnait logiquement le droit de commander ses sujets comme
nul autre ne pourrait le faire, on reconnait sa souveraineté. Je dois
reconnaïtre beaucoup d'autorités dans la vie sociale, et le caractère
de l'autorité elle-même force a 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 maniere 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 differences quantitatives se transforment en une difference qualitative. Cette difference s'exprime par
le mot de souveraineté. Sans cette souveraineté le fait de la contrainte inconditionnée de I'Etat ne peut se comprendre. II devrait
être rejeté; dès qu'on accepte, on doit avouer que I'Etat en droit a
une position particuliere, qui la distingue de tout autre groupement
social et que le droit étatique a, je ne dis pas la suprematie, mais
bien une certaine supériorité sur tout autre ordre.
Je m'expliquerai la-dessus.
II nous faut constater encore une autre qualité de I'Etat. Dans
tout groupement les membres du groupe sont lies 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-étre tres différentes entre elles, a toujours un
but spécial, — et plus ou moins determine. L'Etat se distingue par la
généralité absolue de son but; voila pourquoi il est impossible d'en
donner une definition. 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 dü parier
de son caractère general.
Il convient de comparer cette notion de l'Etat a celle de la propriété. On n'a jamais donné une bonne definition de la propriété.
Quant a moi, je crois qu'il est impossible d'en trouver une ^. 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 a une telle classification et definition. lei, comme en matière d'Etat, il y a eu confusion
de cette généralité avec la caractère suppose absolu de la propriété. 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 a la propriété sacrée de la Revolution frangaise. C'est
a tort que certains juristes s'opposent a 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.
1)

Cf. P. Scholten, Algemeen Deel dans C. Asser, Handleiding, p. 20.
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Mais, en rejetant Ie 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 a 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 Ie droit. Ceci est
vrai, que nous observions l'Etat du point du vue ideal ou reel. Idéalement c'est notre conscience, qui peut nous obliger a refuser l'obéissance a 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 plutót obéir a Dieu qu'aux hommes. Tout droit a son fondement
dans ce qui doit être (,,das Sollen" en allemand) et ne peut commander ce que la conscience defend absolument. Mais tout droit est
lie par sa positivité aux phénomènes sociaux aussi: si la regie prescrite par l'Etat nc peut se maintenir dans la vie sociale elle tombe.
Le moment vient ou elle cesse d'etre droit. La puissance de l'Etat ne
peut pas briser tons 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 I'ordre étatique n'a pas de suprematie 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 legal. L'Etat peut chercher a dominer la vie sociale par
ses regies; parfois il y réussit, parfois il est vaincu par la resistance
de cette vie et par celle du droit que cette vie s'est formée elle-même.
L'histoire du droit et I'observation quotidienne sont la pour nous
I'apprendre. Et le droit étatique, en prétendant a la suprematie, se
heurte encore a une autre resistance. Tout droit étatique est limité
par le droit international. L'Etat a ses frontières, que le droit ne
connaït pas. Tout Etat doit se limiter a 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. II peut s'occuper de tout sujet. Nul ordre ne peut
l'éliminer. Dans la lutte des competences, le droit étatique a toujours raison prima facie. C'est la consequence de sa généralité; il
n'y a pas de limites, dressées par le but de I'organisation ou par
son caractère restreint. Le droit étatique peut se heurter a la conviction morale d'un individu; il peut, a la longue, ceder aux exigences sociales; il recommencera toujours a demander l'obéissance
complete.
Voila la difference de l'autorité de l'Etat et de toute autre. Si
une organisation quelconque, une union, un syndicat nous imposent
une regie de droit nous pouvons lui demander de légitimer ses
pretentions. Elles doivent prouver qu'elles sont restées dans les
competences qu'on leur a conferees. L'Etat n'a pas besoin de cette
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legitimation, étant legitime par le seul fait qu'il est souverain. C'est
a nous, a ceux qui s'opposent, qu'incombe la tache de prouver que
telle regie 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, tres rare.
Dans la vie sociale la preuve incombe encore a celui qui pretend que
la regie de I'Etat est inacceptable. II ne peut, en principe, faire
appel au fait qu'une organisation a commandé le contraire, ou que
ie nouveau précepte s'écarte de l'opinion généralement reque. Toute
opposition commence par être suspecte; ce n'est qu'a 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 exemples. Pour démontrer la maniere dont les prescriptions de l'Etat se
font valoir dans le domaine du droit, je commence par choisir ime
partie du droit que l'on tient souvent pour droit étatique mais qui,
en vérité n'est determine 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 cause 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 régies 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 régie de droit indépendante, cette régie
est re^ue dans le droit commun. La elle a son application particuliere,
mais cette application subit l'influence de celle des autres régies,,
souvent elle n'a pour effet qu'une petite deviation du droit relatif a
la même matiére. Mais il se peut aussi que cette nouvelle régie
prenne une influence que personne n'avait prévue a sa promulgation.
Pensez a l'influence que peut exercer une régie en matiére de faute
délictuelle, si elle pose un principe tout nouveau (celui de responsabilité pour risque par exemple).
Bien que les prescriptions de l'Etat en une telle matiére 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 I'importance que les réglements de roulage ont a 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'immiscer dans la vie industrielle et commerciale d'une maniere inconnue
encore il y a quelques années.
Prenons un exemple dans la legislation des Pays-Bas. Le gouvernement a déja dans certaines branches, force les entrepreneurs a
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 Ie droit d'annuler certaines conventions
entre entrepreneurs (cartels) ou de declarer une telle convention
obligatoire a l'égard des personnes qui n'y ont pas été parties.
Toute une partie de Ia vie sociale qui, auparavant, était régie exclusivement par Ie droit social des groupements, plus ou moins autonomes, passera sous Ie controle du pouvoir étatique. On discute
l'opportunité de ces mesures; mais personne ne nie que ces régies
soient du droit du moment qu'elles auront trouvé l'approbation de Ia
puissance legislative. 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 régies, et qu'après un certain
temps il en reste peu de chose dans la vie réelle; on peut penscr
échapper a leur contrainte. Mais a 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 commer^ants
qui doivent les considérer comme du droit. Prima facie, en principe,
elles sont droit parce qu'elles émanent de I'Etat et de son autorité
legislative. L'autorité de I'Etat est présumée, de par son essence
même avoir formule Ia vraie régie de droit, présomption que nulle
autre autorité ne peut invoquer.
Pour comprendre I'importance de Ia généralité de cette autorité
il faut I'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 eet intérêt commun, il est difficile de Ie découvrir.
On ne peut même pas en donner une description positive. Seules
quelques indications negatives 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 these. 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 Ie gouvernement protégé 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 Ie nie pas. Mais en
opposition avec l'intérêt de ces associations professionnelles, d'cntrepreneurs ou de travailleurs, se dressera toujours l'intérêt des consommateurs, de ceux qui ne sont pas organises et qui ne pourront
pas être organises comme tels, parce qu'ils ne forment pas un cercle
ferme, parce que, consommateurs, nous Ie sommes tous tour a tour.
Le seul représentant de l'intérêt des consommateurs est et sera
I'Etat. Le lien qui les unit est indéfini. C'est Ia généralité de cet
intérêt qui, par nécessité, conduit I'Etat a Ie prendre a cceur. Si les
associations professionnelles et leur organisation du travail et de la
production ont l'avenir — I'Etat, a cause des consommateurs, reven-
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diquera sa place dans cette construction. C'est a lui de dire, toujours
et comme tel, les paroles décisives.
Je prie Ie lecteur d'observer que j'ai parlé de l'autorité de l'Etat,
et non pas de l'autorité dans l'Etat. Pour Ie moment je ne discute
pas la forme de l'autorité. Dans tout Etat, — autocratie, aristocratie,
democratie — il y a autorité. La maniere dont elle s'est formée est,
en principe, indifférente. Pourvu qu'on l'accepte, que même dans
la democratie, si quelqu'un en est chargé, l'autorité soit indépendante des personnes qui l'ont instituée. La democratie 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 quelle perd cette faculté elle cesse d'etre autorité. L'anarchie
vient, Ie peuple en cueille les fruits. Le choix entre les formes d'autorité est toujours fonction de la situation historique concrete; le
théoricien n'a pas le droit d'affirmer qu'une seule de ces formes, la
democratie par exemple, soit conforme aux régies 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 a son tour.
Il est a mon avis absolument nécessaire que la theorie du droit
s'occupe de nouveau de l'autorité. Si elle ne le fait pas, elle reste
impuissante a l'encontre des opinions courantes, lesquelles ont tendance a se courber de plus en plus sous les pouvoirs arbitraires.
Nous autres, les partisans du droit, nous sommes réduits a la
defensive. Naguère on croyait pouvoir réduire toute la vie sociale et
politique au droit et a ses régies. 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 pouvoir. Nous devons combattre cette tendance avec toutes les forces
dont nous disposons. Il y a la une erreur de principe du même ordre
que celle des défenseurs de la souveraineté du droit: on donne trop
de poids a l'un des deux elements 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 reconnaitre dependant du droit va
toujours plus loin et, en se voyant libre de tout lien, tombe presque
nécessairement dans les exces. L'histoire nous I'apprend, I'histoire
et la vie actuelle de nos jours.
La vie sociale repose toujours sur deux fondements: le droit et
l'autorité. La theorie éprouve les difficultés a comprendre celle-ci,
comme les hommes d'action ont de la peine a reconnaitre celui-la.
La theorie refuse d'accepter ce qui est irrationnel comme la pratique a horreur des raisonnements rationnels. L'un ne peut, néanmoins, exister sans l'autre.
Quaat a nous théoriciens du droit, nous comprenons difficilement
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comment quelque chose de si irrationnel, de si contingent que l'autorité donnée dans tel ou tel Etat a tel ou tel moment, peut se maintenir envers Ie droit et tenir lieu de droit a son tour. Pour ma part
je ne peux Ie comprende que si j'élève Ie problème au niveau de ma
conviction religieuse. Rationnellement je dois bien accepter les deux
moments, indépendants et pourtant ayant une influence réciproque,
Ie droit et l'autorité, mais je ne peux les concilier. Je ne peux jamais
réduire complètement l'un a l'autre. Toute synthese, comme celle
de la theorie hégélienne, me paraJt prématurée et sans fondement
suffisant.
Seule la foi chrétienne nous donne — non pas une notion complete
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 theories du droit depuis Rousseau jusqu'a nos jours, est
une attitude de Thomme digne. On ne peut comprendre l'autorité
si l'on ne prend comme point de depart de tout raisonnement la
relation entre l'homme et Dieu. L'obéissance a Dieu, qui est Ie principe de toute la sagesse ', oblige Ie croyant a accepter tant les
principes de droit et les consequences, qui par tous les moyens dont
dispose la science, en seront déduites dans la situation historique
du moment, que cette situation même comme donnée immediate, et
l'autorité des personnes, qui y occupent les fonctions de magistral.
Il y a dans Ie Nouveau Testament trois sentences décisives pour
notre problème. Il a été dit: ,,Que toute personne soit sujette aux
puissances supérieures (Rom. XIII, 1) —^ la reconnaissance de
l'autorité... Puis... il faut obéir plutót a Dieu qu'aux hommes (Act.
V, 29) — sa limitation finale." Enfin: ,,Rendez done a Cesar les
choses qui sont de César et a Dieu celles, qui sont de Dieu (Matth.
XXII, 21)." Voila pour moi Ie fondement de toute la theorie de
l'autorité.

1) Prov., I, 17.
11

35. H E T G O E D R E C H T DER 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 genoeg, 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 dagboek 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 gebleven.
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 tegenstelling 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^ie Gods' eisch moet volgen kunnen vragen als deze nooit weerhouden. 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. Op 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 opdringen wat in zijn wezen er vreemd aan is. Het is het evolutiegeloof ook in het geestelijke dat aan die voorstellingen ten grondslag ligt, een geloof dat door de historie met name door de godsdienstgeschiedenis volkomen wordt gelogenstraft. Is één der wereldgodsdiensten voor het overgroote deel der volkeren die het aanhangen of aanhingen iets anders geweest dan invoer van buiten?
Een godsdienst ontstaat niet door ontwikkeling. Dat 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 ontwikkelen en dan tot iets godsdienstig geheel anders kunnen komen
dan ze waren, miskent hun eigenaardigheid als godsdienstige voorstellingen.
Maar, zegt men, de Indonesiër heeft in het godsdienstige iets,
een ,,eeuwigheidsbesef", gelijk het in het zoo even aangehaalde
dagbladartikel wordt genoemd, dat aan Westerlingen veelal ontbreekt. Over de laatsten spreken we nu niet, maar het eeuwigheidsbesef van den primitieven bewoner van Celebes of Borneo? Het
doet goed juist in dezen tijd, nu het in sommigen kringen weer bijzonder 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 vatbaarheid voor aanraking van God's genade zou willen noemen. Maar
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, gebrekkig 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 opleving 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 daarvóór ligt, het
is zooveel moeilijker dan over te nemen wat het Westen 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. Wij Christenen hebben de
overtuiging dat alleen het Christendom die vernieuwing kan brengen. 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 gerechtigd 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 overtuiging spreken. Integendeel we kunnen alleen door over dit alles
te praten de kern doen zien, maar we hebben altijd door te bedenken 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 kerkvormen, 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 bescheiden 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 KOLONIALE

VERANTWOORDELIJKHEID.*)

Het is wel een buitengewoon zware taak waarvoor de regeering
van Ned. Indië zich in onzen tijd geplaatst ziet. Het is zeker in het
algemeen niet gemakkelijk te regeeren in deze tijden, maar het is
dat stellig niet in een kolonie, waar alle maatschappelijke tegenstellingen 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 rechtvaardiging 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 daarentegen 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 dividenden.
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. Wij 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. ledere macht zal zich altijd weer
*)

Algemeen Weekblad
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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 tegenwoordig, 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 probleem 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
is — wie dat niet gevoelt, mist ernst. Maar 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
rec/i^shandhaving. 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 verdedigbaar 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 ontwikkeling 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 onoplosbare 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 begint 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 West.
Als we daaraan denken, is het om te duizelen. Maar ook, als
we dat alles terzijde laten, is het wel uiterst moeilijk voor de concrete 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 verantwoordelijk 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 moeilijkheden, 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 aandient. 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 voor oogen wordt gehouden, is Nederland zedelijk verantwoord tegenover Indië. Dat
moeten wij allen bedenken.

37. H E T GEVAAR IN INDIË. *)
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 nationaal besef maar al te licht een voedingsbodem voor zijn doeleinden
kan vinden. Een onwetende massa door kortzichtige half intellectueelen 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 verwezenlijking van die idealen.
Geen wonder dus dat zij, die de gebeurtenissen daar ginds volgen
het Nederlandsche volk wakker willen schudden uit zijn onaandocnlijkheid 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, nauwkeurig 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 oogcn 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 verzet ontmoet.
Het is die houding van onrust en angst bij velen die op dit
oogenblik de toestanden in Indië verscherpt en het nog maar moeilijker maakt om den juisten weg te vinden. Zij ziet de vijandschap
van de andere zijde. Waarschijnlijk niet ten onrechte. Maar op
haar beurt schept zij zelve vijandschap. Merkwaardig is deze houding 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 ontwerp voor de Indische staatsregeling voorgesteld dat in den Volksraad 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 tegenwoordige Gouvernement beloofde daarom overweging van terugkeer
van het oorspronkelijk voorgestelde. Die belofte was gedaan vóór
de onlusten uitbraken. Zij werd gehandhaafd ook daarna. Van
inlandsche zijde ziet men daarin niets dan een daad van eenvoudige
rechtvaardigheid. Van 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. Allerbedenkelijkst was dat telkens weder met verdachtmakingen werd gewerkt,
onjuiste voorstellingen werden gegeven van wat men bestreed. Zoo
dat het doel der wijziging zou zijn aan de inlanders in den Volksraad 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 miskenning 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 "/o 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 karakter 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 Nederlandsche ondernemingen vóór 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 ontwikkeling der dingen in het Oosten èn die van onze eigen opvattingen de bezitsgedachte onhoudbaar maakt. Al zouden we
willen — we zouden op den duur niet kunnen. Maar v/e mógen
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. Wij 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 richting bewegen. De gedachte der voogdij is dan ook al jaren richtsnoer van ons Gouvernement geweest; gouvern.-generaal van Limburg Stirum mag haar het sterkst hebben verkondigd, zij werd ook
verdedigd door gouverneur-generaal Idenburg. Zij is richtsnoer gebleven, 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 misdaden 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 uitspattingen van wat tenslotte een klein deel is der inlandsche bevolking 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 gehandhaafd: 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 onvermijdelijk te eeniger tijd te gronde. Ten slotte steunt het op de
aanvaarding van het gezag door de onderworpenen, op het vertrouwen dat het dezen inboezemt.

38. COLIJN'S BOEK.*)
H. Colijn. Koloniale vraagstukken
van heden en morgen. Amsterdam. De Standaard 1928.
De couranten hebben uitvoerige beschouwingen aan Colijn's boek
gewijd. De Indische pers was uitbundig in haar lofspraak, de Nederlandsche 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 •— daartegenover 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 stranden. 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 aangelegenheden die hem zelf na aan het hart liggen en bij zijn naaste geestverwanten 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, hoc Colijn
over de kansen en de methoden der zending denkt, maar ook omdat
dan wellicht nog een andere Colijn aan het woord zou zijn gekomen 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 zoozeer 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 bekwamen ondernemer zeker, maar van den ondernemer.
) Algemeen Weekblad
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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: economisch voor alles zakelijk, van boven af, zonder rekening te houden
met imponderabilia. 't Boek heeft van dien aanpak alle voordeelen, doch ook alle tekortkomingen, ook de eenzijdigheid.
Alle voordeelen. 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 suikerriet beplant 5 tot 8 maal meer opbrengt dan een bouw met inlandsche gewassen beplant en 2 a 3 maal zooveel geld onder de inlandsche bevolking brengt. Het feit (5 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. Welvaart voor Hollanders en inlanders beiden
—• die zoekt de schr. Aan de vraag hoe de voordeelen tusschen
beiden te verdeelen 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 behoefte 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 deelen
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 ongetwijfeld gehoord, dat haar arbeid zonder onderwijs, intellectueel
onderwijs, niet mogelijk is. Opheffing, zedelijk en Christelijk, zonder scholen is ondenkbaar. Motiveert dat op zichzelf niet een gehoor 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 kan 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 eenmaal 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 onderdrukken. 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 bevolking waarin op den bodem ontevredenheid ligt en ook met de
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gevoelens der leiders, die invloed op haar kunnen krijgen, rekening worden gehouden? Wij kunnen naar mijn meening alleen dan
in Indië een dragelijke positie behouden, of moet ik zeggen, herkrijgen, indien wij begrijpen dat op den duur niemand de overheersching 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 verhouding 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 oogenblik is — op den duur niet tevreden kan zijn. Dat hij alleen leeft
bij de hoop op beter.
Voor de verhouding Holland-Indië is het voogdijbeeld vaak
gebruikt. Om 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 innerlijk 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 Europeesche 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 onhistorisch. 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 volksvertegenwoordiging. W a n t waarop steunt het advies? Op 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. Wij 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 voeren waar slechts twee partijen tegenover elkaar staan, niet. Waarom
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 democratie 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 parlement moeten afschaffen. En als dat voor ons niet vaststaat, waarom
zou dan a priori in Indië een andere vorm van volksvertegenwoordiging 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 bevoegdheden 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 was 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 gedachten 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 experimenteeren? En zijn we niet in dat stadium ten aanzien van den Volksraad?
Vat 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. Van
een Christen-staatsman hadden we meer en beter mogen verwachten.
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Dr. G. J. Heering. De zondeval
van het Christendom. Arnhem,
Van Loghum Slaterus UitgeversMaatschappij 1928.
Ik hoop dat dit boek veel zal worden gelezen. Niet dat ik, zooals 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 sterk ' ) , principieel ben ik het met het uitgangspunt oneens
en de toepassingen, die daaruit getrokken worden, kan ik niet aanvaarden, 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 deelnemen. Het historisch betoog is een afwijzing van iedere poging
om in eenig opzicht Christendom en oorlog te verzoenen, het polemische 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 kerkelijken, 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. 1027,28 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, dat
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 cultuurhistorisch 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 vóór 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 Openbaring, 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 te
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 oordeelcn, die zich daar
vormen mogen spreken — wat ook ik doe — toch het woord
,,Openbaring" niet mogen gebruiken. Ook hier dus een woordverschil, maar een woord-verschil, dat een diepliggende scheiding aanduidt en voor problemen als waarom het hier gaat van wijdstrekkende gevolgen is.
Immers ziet men de verhouding van Openbaring en zedelijk oordeel 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 aanvaard moeten worden, mogen zij het ook niet zijn. Uit die zedelijke eischen kan direct nooit eenige conclusie voor handelen worden
getrokken. Indirect, als kritiek van dat handelen, van al het handelen, 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 algemeene 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 absolute, het Evangelie, in die van het relatieve, de wet, gebracht. Daarmee is vastgesteld, zeker, dat in de toepassing ontwikkeling mogelijk en waarschijnlijk is, maar ook, dat wij voor en na in de zonde
blijven.
Het Evangelie en de oorlog volstrekt onvereenigbaar, zegt
Heering. Goed. Maar 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 verwerping 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 machtsstaat, tusschen de verhouding naar binnen, door het recht beheerscht, 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 onderdeelen, 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 stemmen of iets dergelijks), die wel aanvaard kan worden door het
recht, doch niet daartoe herleid. Er is altijd een ,,nu eenmaal geschied zijn" dat mede spreekt. En betreft dat personen met gezag
bekleed, aan hun handelen laat het recht een speelruimte, waarin
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niet het rechtsoordeel over het al dan niet geoorloofde beslist. Omgekeerd 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? Zoo
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. Maar waarom 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 gewelddaad 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 oorlogsvraagstuk 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 Uw 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,
hoé 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. Zoo iets, dan heeft de
wereldoorlog den mensch duidelijk kunnen maken wat er geschiedt
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als hij het gebod: gij zult niet doeden, 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 gemeenschapsleer, 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 uitspraken van belang zijn, voor het afwegen van waarden en belangen kan zij van groot nut zijn, doch ten slotte komt het aan
op de concrete beslissing. Die beslissing kan slechts gegeven worden in bepaalde omstandigheden, voor bepaalde tijden en bepaalde
volken. Wanneer 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 verantwoordelijkheid 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.
Te 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.
Op de concrete beslissing, de verantwoording, komt het aan.
Die verantwoordelijkheid moet worden gekweekt. De vraag: eenzijdige 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 voorstellen dat wie eenzijdige ontwapening voorstaat tegelijk van oordeel 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 verantwoordelijkheid kan het boek van Heering ons doordringen. Het is eenzijdig, zeker. Dergelijke boeken zijn alleen sterk als zij eenzijdig
zijn. Maar het is oprecht en eerlijk, en zoo goed als vrij van demagogie. 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 ontkomen 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.

OORLOG.*)

Zoo is dan de oorlog weder losgebroken over Europa.
Het oudere geslacht beleeft ten tweeden male den schok, dien
we ondergaan, als het onherroepelijk voor ons staat na dreiging
en onzekerheid, spanning en ontspanning: het is oorlog.
De herinnernig, hoe het was voor vijf en twintig jaar, lokt tot
vergelijking. Ik wil niet pogen de gevoelens van toen en van nu
volledig te beschrijven, ik stip slechts enkele dingen uit de herinnering aan, die mij voor onzen kijk op wat thans gebeurt, essentieel schijnen.
In 1914 was er een verbijstering. Men wist wel van oorlog in het
verleden en in verre landen, op de Balkan, tusschen Rusland en
Japan, men wist ook wel, dat de groote mogendheden zich er op
voorbereidden, maar in zijn hart hield men den oorlog in Europa
tusschen ,,beschaafde" landen voor niet meer mogelijk. Daar was
zooveel, dat hem scheen uit te sluiten: het internationale leven,
de cosmopolitische geest, de groeiende macht van arbeidersklasse
en sociaal-democratie, die den klassestrijd hadden gesteld op de
plaats van den strijd der nationaliteiten, de overtuiging, dat cultuur
èn Christendom voortaan de middelen van geweld zouden buitensluiten. En nu stond hij in eens voor ons: wreed, afschuwelijk, zich
dadelijk toonend in al zijn beestachtigheid (België). Had dat niet
kunnen worden voorkomen? Had niet de arbeidersbeweging, vroeg
de socialist, had niet de Kerk, zei de Christen, dit kunnen en moeten
afwenden? 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. Wij wisten van bewegingen binnenslands, van
maatschappelijke botsing — in ons hart vertrouwden we op een
geleidelijke ontwikkeling, op de veiligheid van ons leven in deze
maatschappij. Daarvan waren we zoo doordrongen, dat wij er naar
teruggrepen in 1918. Als het vrede werd, dan zou het stellig niet
meer zoo zijn als vóór 1914, er was iets gebroken, wie eenig inzicht
had, wist, dat wij de klok niet kunnen terugzetten, maar: als het
vrede werd, zouden we eerst recht gaan bouwen aan een nieuwe
maatschappij, waarnaar we reeds op weg waren vóór 1914: In beter
begrijpen zouden klassen en standen, zouden de onderscheiden volken, als eerst maar de ergste schrijning van de oorlogswoede voorbij
*) W o o r d en Wereld, 1939, blz. 325.
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was, gaan werken om een samenleving te maken, waarin het goed
leven zou zijn, rustig en veilig.
Wij menschen begeeren dat immers altijd. Wij hebben het gewone leven, van huwelijk en geboorte, van arbeid en feest, van
schoonheid en vreedzamen strijd zoo lief — we kunnen de scheuren
niet dulden, die de oorlog door dit alles rijt. Wij weren hem —
en als hij niet vlak voor ons staat, zien we hem niet. Het maakt zoo
moedeloos, dat wij hem weer in de oogen moeten zien.
Die begeerte blijft en ze is goed. Wij hopen ook nu weer, als wij
pogen over den oorlog heen in de toekomst te zien, maar wij weten
toch heel zeker, dat wij een samenwerking, waarin veiligheid en
zekerheid is, waarlijk rust en vrede, niet willekeurig kunnen vormen, dat het niet in onze macht ligt, dat een blijvende veiligheid
op menschelijk inzicht en menschelijken goeden wil gegrondvest,
niet mogelijk is, dat hooger dan menschelijke macht gaat door de
geschiedenis.
Dat hebben we in 1914 weder geleerd.
Hoe anders dan toen was het in de afgeloopen maanden, in
Augustus en September 1939. Deze oorlogs-uitbraak was de bevrijding van een spanning. Hij was dat in de oorlogvoerende
landen, hij was dat ook bij ons. Een neutraal land, dat ligt als het
onze, leeft flauwer na, wat de oorlogslanden ondergaan. De dreiging
was nu al jaren over Europa, zij greep nu dit, dan dat aan — zou
zij losbarsten? Geheele en gedeeltelijke mobilisatie hadden allerwege 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?
Wij hadden niet als in 1914 het gevoel van de ontneming van den
vrede.
Toen was er de schijn, nu was zelfs die er niet. Wij wisten, dat
wij niet in vrede leefden, hoogstens in wapenstilstand. Die kan niet
duren, het moet óf oorlog zijn 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.
Wij hebben geleerd, dat niet oorlog voeren nog geen vrede is.
Er is veel gradatie in het begrip vrede.
Jezus zegt: Mijnen vrede laat ik U. Hier duidt het woord iets aan
dat wij niet kunnen bevatten, het drukt iets zóó heerlijks uit, dat
geen menschenwoorden het kunnen benaderen; die vrede gaat immers alle verstand te boven. (Phil. I V vs. 7). Er is de vrede onder
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de menschen, waarin God welbehagen heeft, de vervulling der liefde
en er is eindelijk de vrede van het volkenrecht, het niet als vijand
tegenover elkaar staan. Die menschelijke vrede kan een afschaduwing zijn van den goddelijke — zelfs over den vrede van het
recht kan een lichtstreep daarvan vallen. Doch die vrede is niet
de vrede van het Evangelie, hij is altijd gebrekkig. Dat neemt niet
weg, dat hij een goed is van hooge waarde, dat zoolang wij leven
in deze bedeeling de mensch met inspanning van al zijn krachten
naar dien vrede moet streven, er voor moet arbeiden, waar hij maar
kan en zoolang hij het kan.
Ik stel dit met nadruk voorop, nu ik er onmiddellijk aan moet toevoegen: die waarde is niet absoluut. Het is de fout van het pacifisme,
van een Vereeniging als Kerk en Vrede, dat zij die waarde verabsoluteert. En dat mogen we niet doen met eenig goed, dat ons geschonken is, niet met wetenschap en kunst, niet met staat en volk,
ook niet met den vrede. Kerk en Vrede doet alsof het niet oorlog
voeren, de vrede in den dagelijkschen zin, Gods vrede is. Zij vergeet, dat er ook is de gerechtigheid en dat de gerechtigheid kan
dwingen den vrede te verbreken.
Ik weet wel — ook de gerechtigheid der menschen is niet Gods
gerechtigheid. Gelijk bij den vrede kunnen wij ook hier gradaties
aanwijzen. In het menschelijk recht zit altijd onrecht en allerminst
zou ik durven beweren, dat wij terwille van ons rechtsinzicht ten
allen tijde den vrede mogen verbreken. Maar het kan zoover komen.
Het kan zijn, dat wij, tegelijk indachtig aan Gods gebod van gerechtigheid en aan zijn bevel van vrede, de gerechtigheid zwaarder
moeten doen wegen, den vrede moeten offeren.
Oorlog voeren is zonde — het kan grooter zonde zijn hem niet te
voeren en zoo, door gewillig plaats te maken voor het onrecht, aan
het onrecht mee te werken. Weerstand kan evenzeer geboden zijn
als weerloosheid. Hoeden wij voor een geheel onchristelijk casuistiek, 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 uitdrukking van zijn objectiviteit tegenover het wereldgebeuren. Naar
binnen was er wel verschil, men was pro-geallieerd of pro-Duitsch
—• naar buiten waren we toeschouwer, die geen oordeel over gelijk
of ongelijk — schuld of niet schuld wilden of konden uitspreken.
Dit is nu anders. Politiek en volkenrechtelijk is onze neutraliteit
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als die van 1914. Wij moeten anderen en ons zelf telkens weer in^
scherpen, dat wij neutraal zijn. Wij zijn buiten den oorlog en willen
er buiten blijven. Met hetzelfde gezicht zien wij naar West en naar
Oost. Neutraliteit, die ook maar het minste aan een van beide zijden
toegeeft, is geen neutraliteit meer. Zij kan niets over haar kant laten
gaan. Zij mag geen oogenblik aan sympathie en antipathie gehoor
geven. De volstrekte gelijkheid van beide partijen is haar fundament. Om die te handhaven heeft zij behoefte aan zooveel mogelijk
sluitende, scherp en strak geformuleerde regels. Billijkheidsoverwegingen kan zij niet laten gelden •— zij weet niet, waarheen zij
dan zou worden gevoerd.
Ons land zal zich daaraan moeten houden met de koelheid en
zakelijkheid, die in zulk een positie noodzakelijk is. Het zal dat
onder deze Regeering ongetwijfeld doen.
Zoo gezien is er geen verschil met 1914. Maar de geestelijke
achtergrond is een andere. Wij mogen dien niet laten verdoezelen.
Toen deden wij geen keus, omdat in het verwarrend complex van
feiten niet was uit te maken, waar het gelijk, waar het ongelijk was,
en omdat al zou dit anders zijn geweest, het ons niet raakte. Wij
hadden individueel onze meeningen over schuld en niet schuld, als
volk stonden we er buiten. De oorlog ging ons niet aan, de neutraliteit was niet alleen door de feiten opgelegd, politiek gcëischt, zij
was ook de uitdrukking van ons volks-voelen.
Nu is dit anders. Deze oorlog gaat om iets anders. Zelden is een
oorlog zoo duidelijk geweest niet om macht of voordeel, maar om
afwering van een ideëel gevaar. Het gaat niet om Dantzig of Polen,
het gaat om den afweer van het régime van geweld. Het is de
tegenstelling van de eeuwige revolutie, die alleen maar macht om
de macht wil tegen de gebondenheid aan recht. Het gaat om
geestelijke vrijheid, om gerechtigheid.
Laat men niet zeggen, dat Engeland in het verleden evenzeer geweld heeft gepleegd, naar macht heeft gegrepen uit eigen belang.
W^ij weten het allen -— wij Nederlanders behoeven slechts de herinnering aan den Boerenoorlog op te roepen om het te beamen —
maar het doet er niet toe. Laat men ook niet komen met verwijten
aan Polen over zijn binnenlandsch bestuur of over zijn optreden
naar buiten. Die verwijten zijn maar al te gegrond, nog in September 1938 heeft Polen bij den ondergang van Tsjecho-Slowakije een
stuk meegeroofd van den buit, maar wederom: het doet er niet toe.
Het gaat niet om sympathie of medelijden met Polen — Polen was
toevallig het punt, waar het stelsel, dat door dreiging met geweld
bezig was zijn wil aan de wereld op te leggen, een halt toegeroepen
werd. Laat men ook niet zeggen, dat Versailles een even hard als
kortzichtig dictaat was. Toegegeven, toegegeven ook dat de politiek
van 1919 maar al te aarzelend is geweest in correctie daarvan. W i e
psychologisch te werk gaat, vindt hier zeker een stuk van de verklaring van de wereldgebeurtenissen. Doch wie oordeelt, of deze
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oorlog gerechtvaardigd is, heeft met al deze dingen niet te maken.
Hij vraagt niet, hoe deze toestand geworden is, hij vraagt alleen,
wat nu, gegeven de toestand als hij was, had mogen en moeten gebeuren. En dan was de verklaring niet verder te wijken voor het
dreigen met geweld, ook al kostte het den oorlog, gerechtvaardigd.
Een wil, die met volledige ontkenning van alle levenswaarden, ook
—' maar daarover zoo straks — van de Christelijke vrijheid, zich
dreigt op te leggen, moet weerstand worden geboden. Het past geheel hierbij, dat Duitschland en Rusland elkaar vinden. In diepste
wezen —• wij hebben het meer betoogd •— is tusschen beide regime's
geen verschil. 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. Hierover nog een woord, het kan ook hen bevredigen, die op grond van
het bovenstaande meenen, dat ik de zaak van Engeland te rooskleurig, te idealistisch zie. Rechtshandhaving is in deze wereld
altijd een gebroken ding, er zit steeds eigen belang doorheen. Het
is goed ook dit in het oog te houden tegenover valsch pathos,
maar het mag allerminst tot de conclusie leiden, dat het alleen
maar eigen belang is, dat tot die handhaving brengt. Dat is het
alleen, als we als velen tegenwoordig meenen, dat enkel eigen
belang de handelingen der menschen bepaalt. Dat is echter even
onjuist, als de ontkenning van het egoïste moment in de handelingen der menschen. 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 hii_ te ellendig. Een kleine
staat kan hem alleen voeren, als hij in zijn zelfstandigheid en
vrijheid wordt aangerand. Oorlog is voor hem de mogelijkheid van
ondergang, alleen geoorloofd om te pogen den zekeren ondergang
te voorkomen of om aan dien ondergang niet mede schuldig te
staan. Slechts in eigen nood is hij toelaatbaar. Wij zelf hebben
niets ondervonden, wat hem zou rechtvaardigen. Niet alleen behoeven wij niet te strijden, wij mogen het niet doen. Onze neutrali-
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teit is geboden. Zij is niet een uitvlucht, maar zij is noodzakelijk.
En nog eens: alleen stipte neutraliteit is neutraal. W a t niet wegneemt, dat onze vreugde over het feit, dat wij niet in den oorlog
zijn betrokken, niet is zonder de tempering van een gevoel van
schaamte.
Ik heb tot hiertoe alleen een oordeel over den toestand gegeven
vanuit staatkundig standpunt. Ik vertrouw, dat het oordeel een
Christelijk is. Het is echter als alle oordeel over maatschappelijke
en staatkundige verhoudingen een voorloopig, dat zijn toetsing
moet vinden in onderzoek, hoe de Kerk tegenover dit alles staat.
Laten wij haar binnengaan. Binnen de Kerk kan geen oorlog zijn.
Als wij van oorlog spreken, zijn wij altijd in de wereld. Wereld genomen in den zin van de tegenstellingen van het Koninkrijk Gods.
Wij mogen niet van de wereld zijn, in de wereld blijven wij, zoolang
de verwachting niet is vervuld.
Maar de Kerk kan den Staat verklaren, of de oorlog toelaatbaar
is. Zij kan haar verbod doen hooren tegen ieder machtsstreven,
ieder frivool naar de wapens grijpen. Zij kan ook zeggen, dat de
Staat dezen oorlog voeren mag. Zoo ooit dan kan zij dat in Engeland en Frankrijk nu. W a n t het gaat om de vrijheid der evangelieprediking. 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 vervolging ook in Duitschland nog scherper worden doorgezet, de
vijandschap meer openlijk en feller worden aangekondigd. Zoo ooit,
dan kan nu worden gebeden: Sta op, o God, verdedig Uw rechtzaak (Ps. 7 4 : 2 2 ) . O Heere, heb erbarmen met Uw volk, geef
Uw erfdeel niet over tot smaad. Laat de heidenen niet spottend
zeggen: waar is hun God? (Joel 2 : 17).
Alle nationalisme, alle patriotisme, alle zelfverheerlijking moet
daarbij worden geweerd. Het kan nooit de taak der Kerk zijn den
Staat of het volk te roemen. Alle roem is uitgesloten, ook die van
de overwinning, mocht die gegeven worden.
Daarvoor is de oorlog te wreed. En de Kerk is zich bewust, dat
het mede haar schuld is, dat het tot oorlog is gekomen. Niet —
men versta mij wel .— dat nu de oorlog is uitgebroken. Dat kon
zij niet weerhouden en zij mocht het niet in de landen, waar nog
op haar woord wordt gelet.
Maar dat het zoover is gekomen, dat weder oorlog wordt gevoerd, toont hoe diep de wereld ligt in de zonde. De Kerk mag*
zich herinneren, dat dit wellicht anders zou zijn geweest, als zij
haar plicht beter had begrepen, sterker Gods Woord had ver-
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kondigd, krachtiger gedrongen had tot luisteren. Als zij een getuigenis gegeven had van liefde, zoo warm, zoo levend, dat de
velen, die nu verre staan, zich hadden gebogen. En zoo is het
toch weer niet de schuld van één man, van één volk, maar de ongehoorzaamheid van allen, van de Christenen vooral, dat het tot deze
ramp is gekomen.
De Kerk mag de wreedheid van den oorlog geen oogenblik vergeten. Zij moet dagelijks weer bidden: God, geef ons vrede, een
rechtvaardigen vrede. Bevrijd ons van de ellende, niet slechts van
die, welke wij ondergaan, vooral van die welke wij anderen toebrengen.
Wij weten, dat, als dit mag, het alleen mag om het nog ergere te
voorkomen. Voor God staan we dan nooit anders dan met de bede:
Heer, ik kan niet zien, dat ik anders zou moeten — vergeef mij mijn
zonden.
Niet alleen de wreedheid van den oorlog maakt hem onduldbaar
voor de Kerk. Ook de geest, dien hij wekt. Oorlog breekt de gegemeenschap 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 massainstinct, dat zonder twijfel anti-kerkelijk is.
Ik wilde aan het slot deze dingen nog eens zeggen. Elke oorlogsgeest moet ieder, die Christen wil zijn, vreemd zijn. Toch neem ik
niets terug van wat ik boven zeide. Ter wille der gerechtigheid
kan het noodzakelijk zijn naar dit middel te grijpen.
Als we dit alles bedenken, wordt het stil in ons. Dan wordt het
ons klaar, dat de Kerk in den oorlog meer dan ooit de taak heeft
van het gebed. Dat alleen het gebed uitkomst geeft in onzen innerlijken 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. Wij zeggen
wel: Uw Koninkrijk kome — maar altijd weer is het een door ons
zelf gemaakt koninkrijk, een autoritair of een democratisch, een
op verstandelijk inzicht of op moreele gezindheid gebouwd koninkrijk, ons koninkrijk, dat wij begeeren. En het is alleen Gods Koninkrijk, waarin de oorlog niet meer zijn zal. Een werkelijk bidden om
de komst van Gods Koninkrijk ^ dat is bovenal wat de Kerk
thans te doen heeft. Een bidden, dat een overgave is in Zijn hand.
En we worden Markus 13 indachtig.
Ik haal er drie dingen uit aan: vs. 7. En wanneer gij zult hooren
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van oorlogen en geruchten van oorlogen, zoo wordt niet verschrikt,
want dit moet geschieden, nog is het einde niet. Vs. 26. En alsdan
zullen zij den Zoon des menschen zien, komende in de wolken met
groote kracht en heerlijkheid. Vs. 31—33. De hemel en de aarde
zullen voorbijgaan, maar mijne woorden zullen geenszins voorbijgaan. Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen,
die in de hemelen zijn, noch de Zoon, dan de Vader. Ziet toe,
waakt en bidt, want gij weet niet, wanneer de tijd is. Vs. 37. En
hetgeen ik U zeg, dat zeg ik allen: Waakt.
28 September 1939.

wordt het
k heeft

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

VREDE.*)

,,Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd
worden". Aldus luidt in de nieuwe vertaling van het Nederl. Bijbelgenootschap 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.
Het raag 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 oorlogvoerenden, 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 vruchtbaarheid 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 ondergaan 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 tegenspraak in zich zelf. Oorlog heeft altijd plaats om iets te bereiken.
*) W o o r d 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 gebied, 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, öf de ander voelt zich door zijn machtsvermindering 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.
Zoo lang mogelijk, het kan zijn, dat deze vrede niet te houden is.
verbroken moet worden. Wij 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 ,,wereldvrede" 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 noodzakelijk 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. W^erkelijk
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 kan 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 waarschuwing, 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 Brittannica 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 partijen 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, dat hij verkregen moet worden. Omdat hij ons
geboden is. Wilt 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 naastenliefde 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. Haat 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. Chichester 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 verloren waarlijk vrede te stichten. De Kerk moet hier schrap staan
van het begin af, geen duimbreed toegeven. Laten wij ook oppassen, dat er geen haat tegen een bepaald volk ontwaakt. Het
eenige middel is de gehoorzaamheid aan het gebod der naastenliefde. 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 geesten 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 Jacobusbrief 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 gelogen 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 waarheid 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 maatstaf 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 geschiedt, 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. Wie de leugen predikt, de waarheid
minacht, vergrijpt zich aan Hem, die zelf de Waarheid 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. Wanneer 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 onwaarachtigheid, 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 fundamenteele dingen van het volkenrecht gezien. Zij mag als elke rechtsregel 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 dikwijls in den Bijbel, een menschelijk instituut met goddelijken glans
bekleed. Het wordt daardoor geheel iets anders dan het was. Tegelijk krijgt zoo het menschelijke zijn werkelijke waarde.
De vrede kan er niet zijn —' de Kerk kan het niet genoeg herhalen — 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. Worden die
erkend, dan brengen zij in haar gevolg een reeks burgerlijke vrijheden 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 vrijheid 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 móet 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 verkondigen, 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 geloofsopvatting, dat de Staat een vrijheid moet laten van geloof en prediking, 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 neutraliteit. In neutraliteit worden de verschillende leeropvattingen of
mecningen 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 dialectische, moeilijk in haar begrenzing in concreto, doch dit is zeker:
de verdraagzaamheid heeft haar rechten. Het karakter der Christelijke 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 onverdraagzaam, haar den hals omdraait, zoodra hij daartoe de kans
ziet. Wij hebben dit thans wel ruimschoots geleerd. Een niet totalitaire 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 verdraagzaamheid wordt gevorderd, als gezag tegenover de onderdanen. Zij laat hen, die haar gehoorzaamheid schuldig zijn, tot
zekere hoogte begaan. Naar buiten, internationaal, staat de overheid 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 verdraagzaamheid 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. ledere
staat is reeds, omdat hij staat is, gerechtigd zijn eigen regeeringsvorm 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.
Wordt 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, waarachter 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 tegemoet 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 verdraagzaamheid 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 Christelijken, 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 dan 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 disparumque rerum sua cuique loca tribuens dispositio". De orde is de regeling, 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 gebreken van den Volkenbond heb ik hier niet te spreken. Wel over
den achtergrond. Die was een onverdraagzaamheid. Het uitgangspunt 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 terzijde hielden, heeft hem van den aanvang af verzwakt. Het Christelijk 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 gelooven. 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 Volkenbond 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 dan 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: nondum 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 daarvan 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. D e 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. M a t t h e u s X X I : 4 zegt, dat
dit geschied is, opdat in vervulling zou gaan hetgeen gesproken
is door den profeet: ,,Zegt der dochter Sions: Z i e U w Koning
komt tot U , zachtmoedig en rijdend op een ezelin". Hier is gedoeld
op de profetie van Z a c h a r i a , Hoofdstuk I X , op de a a n g e h a a l d e
plaats volgt (vs. 10): ,,Ik zal de krijgswagens uit Ephraim w e g doen en de paarden uit Jeruzalem, ook zullen de krijgsbogen w o r 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 a a r d e . "
W i j weten, dat dit alles ver weg ligt, op een ander plan dan het
onze, dat het niet in onze h a n d e n is het te verwerkelijken, dat
wij op Gods genade moeten hopen. W i j staren huiverend n a a r
het wereldgebeuren, vragen ons af of het niet het begin is van
het einde. T o c h moeten wij arbeiden, zoolang het dag is. O n z e
eigenmachtigheid is uit den booze. Niet wij. God verbreekt w a g e n s
en bogen. Niettemin, de Kerk heeft hier voor haar prediking van
vrede tusschen de Staten haar licht.
27 November 1939.

42.

VADERLAND.*)

Het Vaderland

getrouwe.

Is het niet beter te zwijgen? Te zwijgen, stil onzen weg te gaan,
het kleine werk te doen dat onze hand te doen vindt en te bidden?
Het is den Hden 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 dat 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 letterlijken 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. Wij 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 óm 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.
*) W o o r d en Wereld. 1940, blz. 170.
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ook over onze wereld. W e hebben ons af te vragen, wat dat oordeel óns 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 verwerken, zóó dat wij dit niet alleen met de lippen belijden, maar
waarlijk in ons hart beamen? Het antwoord ligt niet zoomaar gereed. 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. Wij mogen Gods oordeel daarmee niet van ons afschudden. Dat is een voorbijgaan van het
kruis. Op den zwarten Hden 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 bijblijven. Die ramp is een realiteit, die eiken dag weer opnieuw
realiteit wordt; we moeten in eenvoudige aanvaarding der werkelijkheid 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 vaderlandsch 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 bemerken wij hoe dierbaar het ons is. W^e voelen ons zoo innig verbonden 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 vaderland? 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? , , 0 edel Neerlandt, 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 zooals bij mijn weten geen ander; dat telkens weer op andere wijze
actueel is. Het is vele tijden vergeten geweest, eerst langzamerhand 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 gevonden 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 werkelijkheid 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 volksonderwijs. Zou een opvoeding tot begrip van het Wilhelmus te hoog
gegrepen zijn? Ons volk zou geen toekomst hebben, als het Wilhelmus 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 vermag 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 Vaderlands, 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 vereering is gebleven en zij groeit. Ondanks alles blijft de kern van
die onverbreekbare trouw — van dit volharden en strijden in Godsbetrouwen 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 zwakheden, 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 hebben
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 onverveert", ,,vrij, onversaegt".
Over die geestelijke, beter nog de Christelijke, vrijheid nog een
enkel woord.
Wij 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 vrijheden 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 tenslotte 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. Onvoorwaardelijke 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 vrijheidsgedachte 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 vrijheid 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 tolerantiebeginsel.
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 opvoeding 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 voortgedragen 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. Te 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 Woord — een vastigheid ligt,
die niet valt. Och of zij dan ook naar dit Woord 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 dan niet tot een leeg en gevaarlijk ideaal als het begrepen wordt als een gave, als we zien
dat ónze bijzonderheid van God gegeven is.
Van God gegeven — toch wegvallend tegenover God. In f-Iem
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 werkelijkheid 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 volksèn kerklied is:
Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, o God, mijn Heer.
12 Juh 1940.

43. CHRISTELIJKE VRIJHEID
EN NEDERLANDERSCHAP.*)
Nu ik als derde en laatste spreker aan de beurt ben, zij mij
eerst een persoonlijk woord vergund. Anders dan mijn beide voorgangers heb ik tot heden buiten alle actieve politiek gestaan. Ik
ben een man van wetenschap en ik vrees, dat Gij dit nog wel
zult bemerken. Vergeef mij, indien ik U af en toe wat te theoretisch ben. Bezinning op ons Nederlanderschap heeft ook haar
theoretischen kant, maar als de andere sprekers ben ook ik zoozeer doordrongen van het groote actueele belang van onze vraag,
dat ik mij wel beschikbaar moest stellen, dat ik wel moet pogen,
vooral dat belang voor U zoo eenvoudig mogelijk bloot te leggen.
Het begrip Vaderland omvat zooveel, dat we in een kort uur
er slechts enkele dingen van kunnen laten zien. Het is zoo sterk
emotioneel, heeft zoo zeer gevoelsinhoud, dat wij allen weten, wat
vaderland is zonder eenige nadere omschrijving. Het is tegelijk
zoo veelzijdig, zoo omstreden ook, dat nadere aanduiding wat nu
voor ieder onzer het eigenlijke kenmerk daarvan is, wel noodzakelijk is, als wij tot een heldere voorstelling wenschen te komen.
Wij verlangen, dat Gij, wat vaderland is, zoo sterk mogelijk
beleeft, U er innerlijk zoo krachtig mogelijk door bewogen gevoelt;
wij verlangen tegelijkertijd, dat Gij U zoo helder mogelijk bewust
wordt, wat nu in het geheel van voorstellingen en gevoelens aan
vaderland verbonden, voor U het eigenlijke is.
Slechts dan kan deze samenkomst U iets brengen, indien ieder
getrokken wordt uit het isolement, waarin hij als individu hier
kwam, zich verbonden gevoelt met zijn buurman, zijn naaste, slechts
dan ook, indien hij niet wordt tot een, die passief dat samenkomen
ondergaat, maar zich daarvan duidelijk bewust wordt. Ons samenzijn slaagt slechts, indien Gij al heengaande elkaar zoudt kunnen
toeknikken: we zijn toch alle beiden Nederlanders, en indien U
dit wat zégt. Gelukt dat niet, dan blijft Gij, mijne hoorders, óf
individuen, die weer eens verschrompeld in koude op zich zelf
aangewezen armer gaat dan Gij kwaamt, óf Gij wordt tot massa,
die, hartstochtelijk in beweging, toch eigenlijk niet bewogen is, die
een machine wordt in de handen van wie haar bespeelt, die bedwelming biedt, niet ontroering in begrijpen. In geen van beide
gevallen wordt Ge tot gemeenschap en vaderland is gemeenschap.
Het is de vaderlandsche gemeenschap, die we hier zoeken, die
*) „Den Vaderlant ghetrouwe". H. D. Tjeenk Willink 6 Zoon N.V., Haarlem 1940. Een bundel onuitgesproken redevoeringen in het Concertgebouw van
Dr. H. B. Wiardi Beekman, Prof. Mr. B. M. Telders en Prof. Mr. Paul Scholten,
welke op een bijeenkomst te Amsterdam op 14 Sept. 1940 zouden worden uitgesproken. Deze bijeenkomst werd door de bezettende 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: gebondenheid aan dit stuk van den aardbodem, dit landschap, dit stadsbeeld, gemeenschappelijke afstamming en taal, historie en cultuur
van het heden, staatsinrichting en maatschappij-vorm — dit alles
gebonden aan gevoelens van verbondenheid naar binnen, afsluiting
naar buiten, van aanhankelijkheid en trouw, zooveel, dat het niet
kan verbazen, dat het essentieele, het eigenlijk kenmerkende voor
den een iets anders is dan voor den ander. Wij toonen daarin
onze verscheidenheid, zijn overtuigd, dat die verscheidenheid bestaat niet alleen en dus niet mag worden verdoezeld, maar ook
reden van bestaan kan hebben, terwijl toch de eenheid niet verloren mag gaan.
Mij is gevraagd, in die verscheidenheid een woord van protestant-Christelijke zijde te spreken. Ik wensch dit te doen in dezen
zin, dat ik juist die protestant-Christelijken, ik zeg liever reformatorischen, kijk op ons land en onze situatie zoo duidelijk mogelijk
doe uitkomen. Ik zoek daarbij niet naar wat nu in onze beschouwing en die van anderen gelijk is, maar dat wat haar onderscheidt.
Ik weet, dat dit sommigen Uwer kan afstooten. Ik hoor het verwijt
al, zoo dikwijls geuit, dat wij weder op onszelf gaan staan, ons
afzijdig houden, sectarisch zijn, een breuk brengen of willen behouden in het Nederlandsche volk, dat toch één is en moet zijn.
Het verwijt is begrijpelijk en ik kan niet ontkennen, dat er wel
eens een grond van waarheid in is geweest. Toch wijs ik de beschuldiging in beginsel en ook thans in onze situatie ten eenenmale af.
Gij zult dat begrijpen, hoop ik, als Ge bedenkt, dat voor den
Christen aan alle waarheid deze ééne waarheid voorafgaat, dat
God zich heeft geopenbaard in Jezus Christus, in Zijn kruis en
opstanding. Die waarheid beheerscht — of beter móet beheerschen
— ons geheele leven, innerlijk en uiterlijk, persoonlijk en in gemeenschap. Die overtuiging is ons meer dan welke ook. Gij hebt,
hoop ik, reeds bemerkt, en zult bemerken, hoe hoog ik het Vaderland stel. Mijn geheele optreden hier is niet dan uiting van mijn
liefde voor mijn land. Maar ik weet niettemin, dat ik éérst Christen
ben. dan Nederlander. Dat ik — ook niet ten nutte van het vaderland — ook maar de geringste concessie zou mogen doen, waardoor ik al was het een nog zoo klein partikeltje van mijn geloofsovertuiging prijs gaf of tijdelijk opborg. Dit uitgangspunt bepaalt
al ons handelen, is fundament van al ons oordeelen. Het móet wel
een ergernis zijn voor wien het een dwaasheid lijkt.
Niettemin is het verwijt van afzijdigheid ongegrond. Ik wil er
niet over twisten, dat in het verleden de Christen-Nederlanders
zich wel eens hebben afgesloten, waar het niet noodzakelijk was
en ik spreek nu niet over de politiek van het einde der 19e en
14
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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 medeChristenen van reformatorischen huize. Wij zijn niet sectarisch,
de secte sluit af, maar de Kerk staat open. W e zijn kerkelijk. W e
wenschen geen schisma. Wij reiken zoo gaarne de hand aan wie
buiten staat, wij stellen ons open voor iedere vraag, voor ieder
pogen om samen te gaan. Als men maar begrijpt, dat wij — niet
ons zelf willen blijven (wat zou dat beteekenen?), maar moeten
vasthouden aan het ééne, dat ons is geschonken.
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 standpunt aan te geven en toch ons open te stellen voor den ander,
trachten hem te begrijpen, hem nader te komen in de hoop, dat wij
elkander zullen brengen tot sterkere beleving, tot beter begrip van
Nederlander zijn, van onze vaderlandsche verbondenheid.
Maar genoeg inleiding. Ik kom tot mijn eigenlijke onderwerp.
Als ik over het Nederlanderschap moet spreken, kan ik dit alleen
historisch doen. Een volk is een historische, niet een biologische
grootheid. De biologische gegevens, de bloedverwantschap en gebondenheid aan een bepaald deel van de aardoppervlakte zijn van
heel groot belang — de taal is het evenzeer als de gemeenschappelijke cultuur — maar dit alles wordt in de historie tot eigen grootheid, tot de persoonlijkheid van het volk. De historie bepaalt het
eigenlijke karakter, de geestelijke kracht. Al het andere is materiaal,
dat in de geschiedenis wordt verwerkt. En nu is voor mij dit de
gedachte, die de kern is van het vaderlandsch, Nederlandsch bewustzijn, dat hier de Christelijke vrijheid dit volk tot een eenheid,
een gemeenschap liever, heeft gemaakt, dat van haar uit de strijd
is gevoerd, die hier bond, wat telkens weer uit elkaar scheen te
willen spatten.
De historie staat niet stil. Sinds de 16e eeuw is heel veel met
ons land gebeurd. De historie gaat nu ook door in onze dagen
en herhaalt zich nooit. Een alleen maar teruggrijpen is altijd verkeerd. Maar wél kan op een zeker oogenblik een sterk verband
met een bepaald stuk uit de geschiedenis worden ervaren. Wij
weten dat uit eigen jeugd, als jeugdverbondenheid in den ouderdom weer opkomt. Het geldt ook voor het volk. Dit geschiedt nu
met ons ten aanzien van de 16e eeuw en vindt hierin zijn verklaring, dat wij — als onze voorouders toen — weer voor de
principiëele dingen van het leven worden gesteld.
Als iets ons duidelijk is geworden, dan is het, dat we veel zien
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wegvallen van wat ons belangrijk scheen, dat we alleen maar
vragen naar het essentieele, het fundamenteele. 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 opklimmen naar de hoogte, waar we dat vaste punt hopen te vinden,
waaruit we alles kunnen overzien, dat het richtsnoer bergt voor
ons handelen.
En gelijk in de geschiedenis zoo in het heden is het voor ons
weder de gedachte van de Christelijke vrijheid in haar bepaling
van ons volk zijn, die ons in het vaderlandsche bewustzijn, dat
zeker ook vele andere dingen omvat, vóór alles tot ruggesteun is.
Vóór ik dit uitwerk, moet ik eerst aanwijzen, dat dit niet ons
economisch-sociaal leven, ook niet het streven naar gerechtigheid
daarin — van hoe groot belang ook — kan zijn. Dat het evenmin
kan worden gevonden door een redelijk inzicht en verstandelijk
overwegen van den gang van het gebeuren en de conclusie daaruit
voor ons.
Voor velen is het economisch-sociale het alles beheerschende.
Het leven, van maar al te talrijke menschen komt deze stelling
bevestigen: een goed en gemakkelijk bestaan schijnt' hun het vóór
alles begeerenswaardige. Wij hebben allen daarvan iets beet en
het zou dwaasheid zijn, het belang daarvan ook voor ons geestelijk leven te ontkennen. Dwaasheid ook om te betwisten, dat in
de geschiedenis de strijd om economische macht van geweldige beteekenis is, of om de groote zedelijke waarde te negeeren, die in
den gerechtigheidseisch ligt van betere maatschappelijke toestanden voor zeer groote groepen, de waarde van den oproep voor den
strijd, die zich bij de verproletariseering van geheele klassen niet
wil neerleggen. Toch heeft zoowel onze persoonlijke ervaring van
dezen tijd als een blik op het groote gebeuren om ons heen ons
één ding kunnen leeren: het is niet de strijd om grondstoffen en
producten, die tenslotte het bestaan van een volk beheerscht, niet
de zorg voor voeding en kleeding, die het laatste woord spreekt.
In dit alles blijft het betrekkelijke.
Het is evenmin de rede — ons verstandelijk denken. Laten we
vooral daarvan geen kwaad zeggen. Het is mode, het redelijk
denken van den mensch ietwat minachtend aan te zien. En toch,
onder de gaven den mensch geschonken, is het wel een der grootste.
Ons verstandelijk denken heeft ons de wetenschap gebracht, de
wetenschap en de techniek. Technisch beheerscht de mensch al
grooter gebieden, openen zich voor hem al verdere mogelijkheden.
Maar baat het hem? Ik kan niet in een philosophische beschouwing
treden, verzoek U alleen maar te bedenken, dat techniek altijd
middel is, nooit doel in zich zelf, dat dus vóór alles de waarde
van dat doel moet worden onderzocht. En de wetenschap? Weder-
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om: denk niet licht over de waarde van het leven daaraan gewijd,
begrijp de beteekenis van het al maar weer zoeken, weer overwegen. In wetenschap spreken wij, en terecht, van vooruitgang
en is dit niet wat de menschheid begeert? Niettemin: haar aard
is de relativeering, het altijd weer betrekkelijk maken van de eens
ontdekte waarheid. Voortbouwen is hier altijd weer terugkomen
op wat eens een verovering voor altijd scheen. Niets staat wetenschappelijk definitief vast. Van elk begin of beginsel kan het
absolute worden ontkend.
Wetenschappelijk vaststellen wat het principieele is, is onmogelijk. Men kan tot beginselen komen, niet tot één beginsel. En de
mensch heeft -— dat wordt hem in onzen tijd ingehamerd — behoefte aan het absolute. Of liever aan den Absolute. Zelf op eigen
kracht aangewezen, in eigen denken en voelen, met hulp van wetenschap en techniek vindt hij het absolute nergens — en nergens
dus ook de kern, hét eigenlijke van een historisch verschijnsel, hét
alles bepalende voor eigen houding. Maar het kan hem gebeuren,
dat hij den Absolute, God ontmoet. God zelf kan hem tegemoet
treden, zich hem openbaren. Dan krijgt hij een licht, waardoor
hij alles anders ziet, een rust, die achter eiken strijd ligt, een steun,
die nooit wijkt. Die steun kan in geloof — en niet anders — gegrepen worden, die waarheid in geloof worden ervaren: God heeft
zich geopenbaard; Jezus Christus is de weg voor den mensch tot
Hem.
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 godsdienstige in een bepaalde historische gebeurtenis, zeg in onzen
opstand tegen Spanje, aanwijzen. Wetenschappelijke geschiedschrijving schikt hier de dingen naast elkaar, zij blijft in het betrekkelijke. Maar daarnaast kan uit het geloof, en alléén uit het
geloof — omdat dit alleen in het licht van de Absolute Waarheid
naar waarheid zoekt — een oordeel worden uitgesproken, dat zegt:
daar ligt de kern, het eigenlijk belangrijke in de historie. Het geloof kan en mag zeggen: dit is het. Natuurlijk kan zulk een uitspraak, omdat zij menschelijk is, falen, correctie behoeven. Maar

CHRISTELIJKE VRIJHEID EN NEDERLANDERSCHAP

213

zij kan, omdat zij met geloofsverzekerdheid wordt gegeven, anders
dan de wetenschappelijke, aanspraak maken op onvoorwaardelijke
gelding.
Welnu voor het geloof is ons land tot één geworden door den
strijd voor de geloofsvrijheid. Willem van Oranje heeft de Nederlanden tot een gemeenschap, het Nederlandsche volk waarlijk tot
volk gemaakt. Hij heeft dit gedaan in en door den geloofsstrijd.
De Christelijke vrijheid is de grondslag van ons volksbestaan.
Lichten wij dit toe.
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 eenheid was er zelfs in de 15e eeuw nog niet. Hollanders en Zeeuwen
beschouwden elkaar, ook de Vlamingen als 'Dietschers' — de
Gelderschen en bewoners van Overijsel als vreemden, lieden van
een anderen stam. De Friezen stonden op zichzelf. De feitelijke
gegevens van een volk waren er, de plaatselijk gescheiden groepen
groeiden naar elkaar toe. Maar verder was het nog niet. De Bourgondische vorsten, Karel V, hebben meerdere staatkundige eenheid gebracht. Aan Willem van Oranje bleef het voorbehouden,
die eenheid in den strijd te grijpen, de strijd bepaalde haar grenzen.
En die strijd was ten slotte een geloofsstrijd. Wij in dezen tijd
mogen het uitspreken. Wij ervaren het als wij vanuit ons heden
ons in dien strijd verdiepen. Het Wilhelmus is ons levend geworden. Niemand kan betwisten, dat het vóór alles, geheel, geloofslied is. Veel in geuze- liederen, in Valerius' Gedenckklank is direct
uiting van ons geestelijk leven. Wij gevoelen déze geschiedenis
vlak bij, zij is meer de onze dan die van 18e of 19e eeuw, nader
ook dan de 17e. Het is niet de 'bloei' van de 'gouden eeuw', die
ons het naast aan het hart ligt, wij kunnen daarin ons thans niet
zonnen — het is de strijd van de 16e, de geloofsstrijd.
Er zijn historici, die niet van een tachtigjarigen oorlog willen
spreken. Zij ontkennen, dat er 'oorlog' was in 1568, en betoogen,
dat ook in vele tijdperken daarna er toch eigenlijk niet van oorlog
kon worden gesproken, al was er dan ook geen vrede met Spanje.
Toch heeft het diepen zin, als de traditie in 1568 het beslissend
oogenblik ziet, het jaar van een wending in het gebeuren, die de
toekomst bepaalde. In 1568 valt de slag bij Heiligerlee, het eerst
openlijk aangebonden verzet tegen Spanje. W a t lijkt ons die slag
een onbeduidende schermutseling, als wij het verhaal nalezen:
enkele honderden mannen, een heel klein stukje primitief geschut.
Wij kennen iets anders. En ook in de wederzijdsche posities bracht
het gevecht geen tastbare verandering; Lodewijk van Nassau plukt
de vruchten 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 algemeene gewetensvrijheid. Niet omgekeerd, zooals de humanistische
beschouwing het later wel heeft begrepen: de gewetensvrijheid de
kern, waaruit de vrijheid in het rehgieuze als een harer uitingen
zou uitstralen.
Vrijheid in Bijbelschen zin is de houding van den mensch tot
God, waarin hij door Christus komen kan. ,,Staat dan in de vrijheid, waarmede Christus U vrij gemaakt heeft", zegt Paulus. Die
vrijheid is een losmaken van al het andere door alleen te binden
aan God. Gebonden aan Christus is de mensch vrij van de wet
in den Joodschen zin, vrij van de zonde, vrij van de wereld. Hij
heeft niet meer angstvallig zich af te vragen, of hij de wet wel
in alle opzichten getrouw is — hij voelt zich bevrijd van zijn zonde,
hij staat onbevangen, 'onverveert', naar een woord uit het Wilhelmus, tegenover de wereld. Elk dezer drie dingen zou lange uitwerking behoeven, doch daarvoor ontbreekt de tijd. Zooveel zal
U wel duidelijk zijn, dat déze vrijheid een innerlijke is, een onaantastbare. Geen mensch kan er aan raken. W i e haar geschonken
is, behoudt haar, ook in de gevangenis.
In zooverre ligt zij buiten, boven al het staatkundig en maatschappelijk gebeuren. Toch bepaalt zij de houding van den Christen in het politieke leven. Niet in dien zin, dat nu direct, logisch
uit deze vrijheid andere vrijheden zijn af te leiden, zooals men de
geloofsvrijheid uit de gewetensvrijheid wil deduceeren, maar zóó,
dat zij van hem een zekere houding, een optreden en een nalaten
eischt.
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 opdracht, de directe plicht. Die opdracht kan hij alleen vervullen,
althans behoorlijk vervullen, als hem de vrijheid daartoe wordt
gelaten. Hij móet kunnen getuigen — dit is het uitdrukkelijk uitgesproken bevel van het Evangelie.
Maar de man, die in de Christelijke vrijheid staat, weet meer.
Het geloof spreekt altijd den geheelen mensch aan, niet alleen zijn
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intellect of zijn gevoel of zijn wil, maar alles te zamen. Wij drukken
dit — Bijbelsch — uit door te zeggen, dat het zaak is van het hart
van den mensch. In dit verband moet van het geweten worden
gesproken. Het geweten is een ongrijpbaar ding, moeilijk te omschrijven. Het raakt al de deelen van ons psychische leven: ons
gevoelen — wie weet niet de ellende van het aanklagende, het
'knagende' geweten? — ons denken — het geweten oordeelt instinctief, niettemin kan in het heen en weer dobberen ons geheele intellect
aan den gang zijn, — onzen wil — het is tenslotte een handelen,
een wilsbesluit, dat ons geweten ons voorschrijft.
Het essentieele in eens menschen leven zijn niet zijn overdenkingen of zijn gevoelens, ook niet zijn daden op zichzelf beschouwd,
maar zijn beslissingen, zijn kiezen. En het is het geweten, dat die
beslissingen dicteert, ze vordert.
En nu is voor den Christen dé belangrijke beslissing in zijn leven
zijn geloofskeus. Wij ervaren deze waarheid: Christus is het, die
ons vrij maakt. Het is niet ons eigen handelen, maar Gods handelen
met ons. Tegelijk is niets zoozeer onze persoonlijke beslissing.
Wij worden gegrepen, maar wij worden in ons hart gegrepen —
ons geweten spreekt. En daardoor, daardoor ook alleen wordt de
Christen zich bewust, wat geweten is — gaat hij begrijpen, wat
dat ook voor anderen inhoudt. Dat begrijpen is niet gemakkelijk,
maar al te licht zijn wij geneigd anderen te binden, als zij niet
ónze overtuiging volgen. Willem van Oranje heeft beter dan de
meesten van zijn tijd begrepen, dat de mensch niet in zijn geweten mag worden geknecht. Ook de ongeloovige mensch niet. Het
humanisme kon ons hier leeren — maar het humanisme kan van
óns leeren, dat alleen dan het beroep op de gewetensvrijheid gefundeerd is, als het wortelt in de geloofsvrijheid. Alleen dan is het
gevrijwaard voor het verwijt van scepticisme, dat elke wind van
leering gelijk acht en geen keus doet, alleen dan heeft het zedelijk
leven, zijn innerlijken eigen inhoud gevonden. Vrijheid van rehgie
•— 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 worden. Dit zou anders schijnen, indien zij met geweld werd opge-
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legd, doch die schijn-eenheid is geen waarheid. Ons volk is als
ieder ander volk een gebrekkig volk. Reeds in de 16e eeuw zijn
de klachten niet van de lucht over de zelfzucht, de kleingeestigheid, de schrielheid. Het is niet een bijzondere deugdzaamheid,
die het Nederlandsche volk heeft gevormd, maar het is het ééne
besef: wij hooren samen, omdat wij, verwant als wij van nature
zijn, tot verwanten in dieperen zin zijn gemaakt in den strijd, dien
God ons heeft opgelegd. Het is dit cement dat het volk bindt, door
dit vuur is het ijzer aanéén gesmeed en tot staal geworden. Het
Wilhelmus is er vol van — het culmineert in dit geweldige slot.
De gebondenheid aan het werkelijke gezag wordt nóg eens erkend:
Voor God wil ik beleiden
En Zijner groote macht.
Dat ik te geenen tijde
Den Koning heb veracht,
doch dan volgt de triumph der gebondenheid aan God, die tenslotte vrijheid is:
Dan dat ik God den Heere
Den hoogsten Majesteit
Heb moeten obediëeren
In der Gerechtigheid.
Zeg niet, dat het altijd slechts een klein deel van het volk is,
dat dit waarlijk doorleeft, dat veel van dit besef verloren is gegaan,
dat er tijden waren, waarin het geheel verdwenen scheen. Ik weet
dat alles ook. Daarop komt het niet aan. De stroom is er, al versmalt hij en komt hij wellicht een oogenblik onder den grond. Het
volk heeft het beste van zijn bezit veelal verspild of versmaad —
altijd is er iets gebleven, waarop het teruggrijpen kan. En als het
teruggrijpt, kan het rijker zijn dan iemand vermoedde, kan het
kostbare zaad naar alle zijden ontspruiten. Hopen wij, dat dit ons
nu geschiedt.
Nog één ding moet gezegd over het verleden, om dan met het
heden te sluiten. De vrij/iefc? 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 genomen zal worden dan krachtens gemotiveerd bevel, dat een onpartijdig rechter de rechtmatigheid van die gevangenneming zal
beoordeelen. Vrijheid van woning de erkenning, dat zonder soort-
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gelijk bevel geen gezagsdrager de woning tegen den zin van den
eigenaar zal binnendringen. En zoo kunnen wij doorgaan reeksen
van deze 'vrijheden', die zich in den loop der geschiedenis vertoond hebben, op te sommen. Zij zijn zeer verschillend van inhoud,
maar zij hebben twee dingen gemeen. Vooreerst, dat zij geen van
alle onvoorwaardelijk, absoluut gelden. Vrijheid van vergadering
is zulk een vrijheid, een grondrecht. Niemand betwist, dat dit
nadere regeling en beperking behoeft. De vrijheid is altijd vrijheid
tegenover het gezag. En de grenzen van het gezag zijn niet a
priori voor alle tijden en plaatsen aan te geven. Wij weten thans
beter dan eenigen tijd geleden, dat ook het gezag zijn eigen waarde
heeft, dat dit niet mag worden miskend, dat het krachtig moet zijn
en vastberaden. Dit is de eene zijde der zaak, doch de andere
daaraan gelijk is deze, dat dit gezag altijd ergens zijn grens moet
hebben. Het vindt de vrijheid tegenover zich. En nu is dit essentieel voor de vrijheidsgedachte waarover wij spraken, dat deze
vrijheden niet maar concessies van het gezag zijn, gunsten die
naar willekeur kunnen worden verleend en ingetrokken, maar vormen, waarin de ééne vrijheid zich uit. Niet dat de privileges zóó
als ze zijn moeten worden gehandhaafd, kan met zekerheid voor
eenigen tijd worden gezegd, maar wél, dat er vrijheden moeten
zijn. Het is iets anders, ook al erkent men het betrekkelijke der
vrijheden, of de vrijheid zelf beginsel is, dat beperking verdraagt,
dan wel concessie van de overheid, die evengoed niet zou kunnen
zijn verleend.
Het is voor ons van het hoogste belang, hierop te letten. W a n t
wij staan weer voor den strijd om ónze vrijheden. Zij zijn gedeeltelijk dezelfde, gedeeltelijk andere, maar zij zijn kostbare goederen, die wij vóór 10 Mei 1940 bezaten en die wij niet mógen
prijsgeven zonder al wat in ons vermogen is tot handhaving te
hebben gedaan. Men noemt het conservatisme, als we deze willen
behouden. Goed, dan zijn we conservatief. Niet als het gaat om
de sociaal-economische dingen. Wij begrijpen, dat diepgaande veranderingen noodig kunnen zijn, maar conservatief, als er sprake
is van de geestelijke vrijheid. Ik denk aan de vrijheid — de volledige vrijheid — van godsdienst-uitoefening, aan vrijheid van
belijdenis, vrijheid van persoon en woning, alleen aantastbaar
krachtens bevel van de onafhankelijke rechterlijke macht, waarover bestuursorganen niet te beschikken hebben, vrijheid van huwelijk zonder beperking door ras, vrijheid zelf te bepalen, in welken
geest onze kinderen zullen worden opgevoed, vrijheid van onderwijs. En nog meer.
W e zijn volkomen bereid, toe te geven, dat er een sterk gezag
moet zijn. Ik ga verder: we moeten het vragen als onvoorwaardelijken 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 weq, dan wordt
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het tyrannic, 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.
Wij weten niet, wat de komende dagen en maanden, jaren misschien, ons brengen zullen. Wij zijn verslagen en moeten ons onderwerpen. Doch één ding weten wij. Alleen dan zijn wij goede
Nederlanders, als wij ook in die onderwerping pal staan voor onze
geestelijke vrijheid, als ook van ons gezegd kan worden:
Standvastig is gebleven
Mijn hart in tegenspoed.
Standvastigheid — dat is wat van ons wordt geëischt. Standvastigheid, die vrijmoedigheid geeft. Laten wij zonder vrees de toekomst tegemoet gaan, wat zij ons brengen moge. Wij kunnen die
standvastigheid deelachtig worden, als wij zien op het kostelijke
goed, waarvoor wij strijden, onze geestelijke vrijheid, op onze voorouders en de offers, die zij er voor brachten, bovenal op Hem, die
ons schild ende betrouwen is.

