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44. VOLK EN NATIONALISME.*) 

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

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

Er wordt een nog niet zeer luide, maar niettemin verbeten strijd 
gestreden over de toelating der statenloozen. Door het Militair 
Gezag wordt de stelling geponeerd — en in de practijk toegepast 
•— dat na de vervallenverklaring door Generaal Eisenhower van 
de Neurenberger Wetten de van het Duitsche staatsburgerschap 
vervallen verklaarde Joden Duitschers zijn en als Duitschers onze 
grenzen niet mogen passeeren. Daartegen wordt met felheid gepro
testeerd. Deze menschen zijn Joden, slachtoffers van de tyrannic 
van het nationaal-socialisme. dat in het anti-semitisme een zijner 
meest typeerende karaktertrekken vertoonde. Daartegen ging onze 
strijd; die als paria's voortgedreven Joden moeten weder in Neder
land worden opgenomen. De strijdvraag heeft wijder strekking, 
niet alleen de toelating aan de grenzen beheerscht zij, zij is even
zeer beslissend voor het lot van de hier reeds gevestigde Duitsche 
Joden, ja voor de Duitschers, tegenstanders van het nationaal-
socialisme in het algemeen. 

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

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

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

*) „Vrij Nederland", 25 Augustus 1945. 
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sociahsme zou bloot komen, die daarin zijn orgieën vierde en 200 tot 
de wereldrampen van de laatste jaren voerde. Maar ook als men 
dat volhoudt, moet men toegeven, dat mede het Pruisische mili
tarisme voor die rampen aansprakelijk is. De weermacht heeft 
zich onvoorwaardelijk in dienst van de partij gesteld en al wilde 
zij zich van deze distanciëeren, tegelijk was er overeenstemming: 
Duitschland móét heerschen. Weermacht en militarisme zijn stellig 
mede-aansprakelijk. Doch als wij die stap doen en dus naast de 
partij de weermacht en het militarisme plaatsen, moeten we dan 
niet verder gaan? Hebben niet de groot-industriëelen en de agrariërs 
Hitler in zijn opkomst geholpen en was het niet hun geld, dat zijn 
propaganda mogelijk maakte? Dus ook zij. En weer verder: wat 
was de houding van de boeren, die onder de Weimar-republiek 
meer en meer tegenover de sociaal-democraten en de regeering 
kwamen te staan? Wa t die van de arbeiders? Men vergete het niet: 
Hitler is aan de macht gekomen door het algemeen stemrecht. 
Later werden die stemmingen comedies, maar in den aanvang was 
het een stembusstrijd, die hem naar boven bracht. Hoe zou hij die 
gewonnen hebben als niet boeren en arbeiders voor hem waren 
opgegaan? En de intellectueelen? Hebben ook zij niet de opkomen
de zon aanbeden, hun weten en kunnen in dienst gesteld van de 
nieuwe heerschers en in wonderlijk kronkelende betoogen het op
treden dezer lieden geprezen? Dus toch het Duitsche volk. Zeker, 
er waren uitzonderingen, maar talrijk waren zij niet en kracht 
ging van slechts zeer weinigen uit. En is de massa niet aansprake
lijk, die domweg geloofde wat haar werd voorgebrald en voor-
gekrijscht en ons nu komt vertellen, dat zij van al de wreedheden 
in de concentratiekampen niet wist? W e kunnen heusch niet het 
nationaal-socialisme aansprakelijk stellen en tegenover het Duitsche 
volk gaan staan, alsof er niets was gebeurd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



45. H E T W O O R D GODS IN D E Z E N TIJD.*) 

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

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

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

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

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

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

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

Huizinga's nieuwe boek in Uw gedachten. Ik neem aan, dat gij 
het allen gelezen hebt en mag mij dus van een verplichting tot 
aanwijzen van dat lijden ontslagen rekenen. Ik kan mij niet voor
stellen, dat iemand, die mèt zijn tijd leeft, het ongelezen laat. En 
in geen geval is mij de voorstelling mogelijk, dat Leidsche studen
ten van dit boek van een Leidsch hoogleeraar geen kennis genomen 
zouden hebben. Met een boek als dit rechtvaardigt de Universiteit 
zich als centrum van cultuur. Want ik geloof niet, dat ergens dat 
lijden zoo naar alle zijden is blootgelegd, zoo raak en toch zoo 
mild beschreven is als in dit rijpe en gave boek. Het is het woord 
van een wijze, die veel heeft gezien en overdacht. Het is een aan
klacht tegen den geest van dezen tijd, bezonnen en ernstig zonder 
eenige felheid en toch van zoo onweerstaanbare kracht. Het is 
nog meer. Het is in zijn kern een bede om uitkomst. 

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



HET WOORD GODS IN DEZEN TIJD 225 

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

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

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

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

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

De tijd van het ongeloof. De tijd van vóór den oorlog is de tijd 
van het liberalisme. Ik neem dit woord in zijn breedsten zin, het 
is dan niet in de eerste plaats economisch, maar politiek, moreel. 
Het liberalisme is Engelsch, niet Fransch, van oorsprong, maar 
het heeft zijn verbreiding over Europa vooral aan Franschen geest 
en Fransche macht te danken. Als iedere groote geestesbeweging 
had het oorspronkelijk religieuzen grondslag, maar het heeft dien 
spoedig verloren; van de Fransche revolutie af is er geen spoor 
meer van te vinden. Die grondslag ligt in de gedachte, dat de 
verhouding van den mensch tot God een directe en een eenige is, 
door geen macht ter wereld te bepalen, in de erkenning van de 
vrijheid van godsdienstige overtuiging — tot die vrijheid kunnen 
alle vrijheden, van vereeniging, van meeningsuiting, alle grond
rechten worden herleid. Zij heeft haar wortel in de Hervorming, 
al is het er verre vandaan, dat de Hervorming haar geheel aan
vaardde. Nergens heeft zij zoo zeer in het middelpunt gestaan, 
als toen Roger Williams in 1636 zijn kolonie stichtte, voorbeeld 
van een samenwerking, waarlijk op overeenkomst gegrond. Bij hem 
is zij gevolg van zijn radicaal individualisme, hij ziet den mensch 
in zijn relatie tot God alleen staan, hij eerbiedigt daarin ook iedere 
godsdienstige overtuiging. Hij aanvaardt de consequentie, — al 
heeft hij het misschien niet altijd volgehouden, toch ligt daarin het 
merkwaardige — ook ten aanzien van secten, wier leer hem ten 
eenenmale verderfelijk voorkwam. Dit is de echte verdraagzaam
heid, want het is niet moeilijk om, als men tegenover eigen over
tuiging sceptisch staat, afwijkende opvattingen van allerlei kleur 
toe te lat-en, maar het bewijst wèl voor den ernst van den wil tot 
verdragen, als iemand, die zich zelf zeker weet van zijn overtuiging, 
toelaat, dat wat hij verfoeit wordt verkondigd, omdat godsdienst
vervolging gewetensdwang is en daarom — zooals Williams het 
uitdrukte — grooter zonde dan verkrachting van vrouwen en 
meisjes. In Williams ligt een der beginpunten van de ontwikkeling 
van de gedachte der vrijheidsrechten, die in de Amerikaansche 
Constituties haar afsluiting vond, het andere is bij Locke te zoeken. 
Deze heeft de religieuze wending, die de tot de Magna Charta 
terug te dateeren drang tot handhaving van de eigen sfeer van 
het individu tegenover het gezag in de Hervorming nam, verbroken 
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door haar te rationaliseeren. Wel staat ook bij hem de godsdienstige 
verdraagzaamheid in het midden van zijn strijd voor de vrijheid, 
maar hij verdedigt haar op zuiver intellectueele gronden als: dat 
de overheid niet in staat is tusschen de verschillende godsdienstige 
overtuigingen te kiezen, dat zulk een overtuiging toch niet door 
dwang kan worden opgelegd en dat dwang dus niet helpt en zoo 
meer. De Amerikaansche grondwetten waren — hoeveel nog van 
den geest van Roger Williams en de zijnen mag hebben voort
geleefd — uiting van den geest der verlichting, in deze vooral 
van Locke's gedachtenwereld. De godsdienstvrijheid wordt één der 
vrijheidsrechten —̂ al bleef zij waarschijnlijk voor velen fundamen
teel. De Fransche revolutie steunde in haar declaration des droits 
de l'homme op de Amerikaansche grondwetten — ik meen, dat 
die stelling niet meer voor betwisting vatbaar is. Maar toch was 
de geest een andere. De vrije mensch werd niet meer innerlijk, 
religieus gebonden gerekend, hij was zich zelf koning; de gods
dienstvrijheid wordt slechts terloops vermeld; art. 10 van de Decla
ration van 1789 ,,nul ne droit être inquiété pour ses opinions, même 
religieuses", in latere bewerkingen is zij geheel verdwenen. De 
rede is opperste leidsvrouw. De mensch aanbidt zich zelf. Dit is 
het ongeloof. 

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

Het is deze geest, die de houding der leidende figuren tot den 
laatsten tijd bepaalt. Daarin heeft vóór den oorlog de socialistische 
beweging geen verandering gebracht. Integendeel, de van haar af-



HET WOORD GODS IN DEZEN TIJD 229 

komstige leer, dat godsdienst privé zaak is, past geheel in de 
liberale voorstelling. Doch in het Marxisme ligt ook nog iets anders . 
He t liberalisme had in de 19e eeuw geen last van de Kerk, de 
sociaal-democratie botste tegen haar op. In hoeverre dit de schuld 
van de Kerk zelf was, laat ik geheel rusten. De sociaal-democratie 
als politieke beweging kon de liberale lijn blijven volgen, voor het 
Marxisme als levensleer was het geloof de vijand. W i j zullen straks 
zien, hoe dit in Rusland tot een geheele omwenteling van de 
geesteshouding leidde. Doch daarmee zijn wij reeds in het heden. 
En voor den mensch van heden is de liberale houding niet meer 
typeerend. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voor hem zijn zij beide ten eenenmale verwerpelijk. Zooals 
trouwens het ongeloof het ook is. Het ongeloof van onze cultuur 
is als de Laodicenzen uit de Openbaring niet koud noch heet. 
Tegen hen, die het aanhangen, geldt het woord: ,.Waart gij maar 
koud en maar heet. Omdat gij zoo lauw zijt en niet heet zijt, noch 
koud, zoo zal ik u uitspuwen uit mijn mond. Omdat gij zegt: ik 
ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb niets van noode en omdat 
gij niet weet, dat gij de ellendige en de deerniswaardige zijt, de 
arme en de blinde en naakte". Doch tegen den afgodendienst 
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van onzen tijd staat het woord, dat het onverwrikbare fundament 
is van de wet — van de geheele moraal en het geheele recht: 
,,Ik ben de Heer Uw God. Gij zult geen andere goden voor mijn 
aangezicht hebben." 

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

Het Woord Gods vraagt geloof. Wie Christus heeft ontmoet in 
zijn leven en aan Hem zich heeft overgegeven, wie de blijde 
boodschap gehoord heeft — het een drukt het zelfde uit als het 
ander — gelooft. Hij vertrouwt op God en buigt in dit vertrouwen. 
Met Petrus zegt hij: ,,Tot Wien zouden wij gaan. Heer, Gij hebt 
de woorden des eeuwigen levens." En omdat hij dit zegt, kan hij 
niet knielen voor een afgod, wie of wat die ook zij. W a t de men-
schen vergoden ziet hij in zijn betrekkelijkheid — hij weet, dat 
staat, volk, dingen van waarde zijn, realiteiten, waarin hij staat 
en waarmee hij moet rekenen — maar zich er aan overgeven kan 
hij niet, omdat een Ander reeds volledig beslag op hem heeft 
gelegd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ik kan het niet anders noemen, wanneer wij van ons heilig en 
levend geloof een dood object maken, dat wij wetenschappelijk 
hanteeren en waaruit wij deduceeren tot een systeem van regelen 
van Christelijke moraal of Christelijke politiek. Begrijpt mij goed. 
Wij hebben in den Bijbel de Wet, die wij hebben te gehoorzamen. 
Op den grond van die wet hebben wij altijd weer te zoeken naar 
de scheiding van wat behoort en wat verboden is. Doch zoodra 
wij van hetgeen wij gevonden hebben een stel regels maken door 
toepassing waarvan in ieder geval de scheidslijn getrokken kan 
worden, een Christelijke moraal meenen te hebben vastgesteld, zijn 
wij op den verkeerden weg. Want dan dreigt altijd weer het 
gevaar, dat die regelen tot deel van het geloofsleven zelf worden 



HET WOORD GODS IN DEZEN TIJD 237 

gemaakt, dat gedecreteerd wordt: dit Christelijk, dit niet, hier 
Christenen, daar niet. Meent niet, dat ik de scheiding goed en 
kwaad tot iets relatiefs zou willen verslappen. Zij is absoluut, maar 
zij is alleen in concreto absoluut. Meent ook niet, dat ik zou ont
kennen, dat wij als Christenen naar richtsnoeren zouden moeten 
zoeken voor het handelen. Integendeel, die zijn noodig en niet licht 
mogen wij ze ter zijde stellen, als de eeuwen van Christelijk leven 
ze hebben bevestigd. Het is een kostelijk erfgoed. Maar zoodra 
wij ze tot absoluut bindende normen verheffen, ordeningen noemt 
men dit thans wel, gaan we ze deel geven aan het ééne, dat 
absoluut is, God's woord, vervallen we in bijgeloof. Ik weet wel, 
dat zóó geformuleerd mijn stelling wellicht weinig tegenspraak zal 
ontmoeten, zóó sterk zegt men het niet, maar men handelt er wel 
naar. Voor vele Christenen is wat Christelijke moraal heet deel 
van het Christelijk geloof. En daartegen verzet ik mij. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 



46. W A T KAN DE MENSCH V A N GOD KENNEN? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

^ is in dit gegeven geval recht, geen ander houvast dan zijn geweten, 
dan de innerlijke scheiding, die hij maakt tusschen recht en on
recht. Hij doet den sprong, intuïtief; voor zich zelf, zedelijk raag 
hij overtuigd zijn van de juistheid van zijn beslissing, wetenschap
pelijk verantwoord is zij nooit geheel. 

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

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

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

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

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

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

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

Zeker, ook hier komt de wetenschap te hulp. In de laatste 
decennia is de wetenschappelijke kennis van den mensch, de 
psychologie, sterk gegroeid en niemand zal de waarde daarvan 
voor de kennis, ook van den mensch met wien hij direct in aan
raking is, mogen onderschatten. Maar toch, het is slechts een hulp
middel, het raakt het eigenlijke in de kennis, die ik thans op het 
oog heb, niet. W^etenschappelijke kennis is altijd schematisch, zij 
ziet in de concrete verhouding slechts een specimen van wat alge
meen is, zij wijst de regelmatigheden aan ook in het menschelijk 
geestesleven, zoekt naar causaal verband tusschen de verschijnselen 
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die zich daarin vertoonen met andere, physisch en psychisch. 
Men kan ook zijn naaste met het licht bezien dat zij geeft; 

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

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

Dan komt óf de tevredenheid met wat toch niet bevredigt, de 
zelfgenoegzaamheid van een kennis die opgeblazen maakt, waar
bij veelal verloren gaat wat bereikt werd, óf de honger naar meer, 
de roep om verlossing uit de eenzaamheid, die altijd voor een stuk 
blijft in onze verhouding tot de menschen. Dan gaat ook hier de 
mensch meer vragen. Is er dan niet één, die kent en liefheeft en 
daarin ook gekend wordt? Dan wil de mensch het gij in de ik - gij 
verhouding met hoofdletters schrijven, zoekt hij naar één, die hem 
meer is dan allen. Weer staat hij voor de vraag naar dien eenen, 
dien hij niet anders dan God kan noemen. 
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W a n n e e r wij dit alles overdenken, dan zien wij dat onze dorst 
naar kennis tenslotte niet wordt gelescht, dat wij in het zoeken 
verder gaand, voor een muur komen, wetend dat daarachter het 'i 
land ligt waarheen ons verlangen ons trekt, maar een muur, die 
niet is op te ruimen en niet over te klimmen. W e willen het absolute 
in de relativiteit. Zoodra men als zoovelen thans zegt: a//e weten 
is relatief, maakt men een uitzondering voor deze uitspraak zelf, i ; 
erkent men dat er waarheid is. Met die uitspraak van het relati
visme is het relativisme opgeheven. Er is waarheid en de geest '} [[ 
van een mensch is zoo aangelegd, dat hij die begeert te kennen. ijl; 
Hij wil het absolute. He t ellendige woord, dat het zoeken naar l j | 
de waarheid meer is dan het vinden, is óf gebrek aan ernst óf zelf- jlf 
bedrog. He t zoeken zelf zou dan spel worden. De zoeker, die l |; 
verder wil, wordt steeds meer overtuigd dat gevonden kan worden, 11 
maar een weg ontdekt hij niet. W i j willen het absolute, de vol- | 
strekte waarheid — of liever nog, wij zoeken den Absolute, aan 1 
wien wij ons overgeven, die goed en kwaad scheidt, maar we 1 
weten niet hoe hem te bereiken. f 

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

M a a r er is geen antwoord. V a n Gods daden verstaat de mensch i | 
niets. De wetenschap van den mensch wijst hem een richting, aan j 
een eindpunt brengt zij hem niet. En zoolang hij dat niet gevonden 
heeft, blijft de twijfel of het wel de goede richting was, die zij 
aangaf. Er is geen waarlijk kennen. Dat kan zóó vermoeid maken, I j 
dat wanhoop nabij schijnt. M a a r de mensch wendt zich af, hij | | 
laat het tobben, speelt zijn spel en tracht zich diets te maken, dat | | 1 
het hem bevredigt. Och ja, het houdt hem bezig en het geeft zijn | i l 
oogenblikken van genot. M a a r het tobben blijft. De Prediker wist ' f 
het al: het is al ijdelheid en hij gaf al den raad: er is niets beter ;;|l 
dan eten en drinken (II : 24) , onbereikbaar is het wezen der din- . t j 
gen ( V I I : 24 ) . I j 

Er is in den mensch het zoeken van den ander. Hij wil dien 1 
ander geheel, maar ieder mensch stelt bij oogenblikken teleur en i l 
degeen, die hij meende te kennen, heeft toch weer zijn verborgen- jil 
heid. En Die ander, dien hij volledig zou kennen, blijft volkomen j i 
verborgen. Hij moet er zijn, maar ik bespeur hem niet. En de | 
scheiding tusschen goed en kwaad. W i j moéten weten, hoe te i l 
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scheiden, en wij weten het niet, niet altijd, niet met volledige 
zekerheid. En als we het weten, dan handelen we niet overeen
komstig dat weten. Wij doen het goede, dat wij willen niet en het 
kwaad, dat wij niet willen, doen wij wèl. Ons geweten, waarop 
wij beroep doen om te weten, klaagt ons aan. En wij weten, dat 
wij zelf door ons handelen het kennen verhinderen van goed en 
kwaad, waarnaar wij toch zoo verlangen. Al de gebrekkigheid van 
ons kennen zou wellicht nog als het voorloopige te dragen zijn als 
daar niet was onze schuld. Wij spreken thans alleen over het 
kennen, doch dit kennen is niet maar iets dat we verwerven, het is 
deel van ons zijn. En wij zelf staan met geheel ons zijn aan dat 
kennen van het absolute in den weg. Onze hoogmoed in ons kennen 
verhindert ons verder te grijpen naar wat wij begeeren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W i e gelooft, wordt verzoend met God. De scheiding, die door 
de schuld van den mensch is opgetrokken, wordt verbroken. W i j 
Christenen zeggen: Jezus vergeeft onze zonden. Zonde r schuld
bewustzijn is er geen doorbraak tot Hem. Doch daarover spreek 
ik nu niet. W i j zeggen ook: Jezus verlost ons. Ik hoop, dat men 
iets begrijpt van wat daarmee bedoeld is, als men bedenkt, dat 
tegenover den bodemloozen twijfel, waarover ik boven sprak, zijn 



252 P. SCHOLTEN 

Woord staat: ,,Ik ben de Waarheid" en ,,wie mij gezien heeft 
heeft den Vader gezien". 

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

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

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

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

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

Doch tegelijk is de bijbel iets geheel anders, iets geheel eenigs. 
Hij geeft de getuigenis van de openbaring, deze getuigenis wordt 
als volstrekt betrouwbaar geloofd. Zoo is de bijbel zelf mede open
baring. Van Jezus Christus weten wij niets dan door den bijbel; 
hier is vastgelegd, hoe God zich geopenbaard heeft. Openbaring 
is de wending van God tot den mensch, de bijbel het middel waar-
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door deze ons bereikt. Voor wie dit gelooft krijgt het bijbelwoord 
een andere diepere beteekenis dan welk ander geschrift ook. Het 
is Gods woord. Deze oude boeken krijgen glans, er gaat een licht 
van uit, waarvan ieder geloovige moet getuigen. Hij weet dat hij 
leeft bij het brood, dat hier hem wordt geboden, hij kan de plaatsen 
noemen die hem hielpen, die wellicht zijn leven bepaalden. Hij 
ervaart immers, dat in die woorden Gods openbaring zelve hem is 
geschied. Den geheelen Bijbel ziet hij dan als een verwijzing naar 
het eene centrale punt: De Openbaring Gods in Jezus Christus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. | i 
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47. H E T REORGANISATIE-ONTWERP V E R D E D I G D . ' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerk-reglementen zijn regelen voor wat zich niet regelen laat, 
ordeningen van wat niet geordend kan. Men zou de stelling kunnen 

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

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

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

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

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

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

Wie zoo spreekt, weet niet wat belijdenis is — evenmin wat 
kerkelijke tucht beteekent. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



HET REORGANISATIE-ONTWERP VERDEDIGD 263 

moest worden. Dergelijke vragen zijn volstrekt niet ter zake. En 
dit om drieërlei reden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wij meenen, dat daarmede althans dit bezwaar wel is afgedaan. 

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

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



48. KERK.*) 

Mijnheer de Voorzitter, Mijne Heeren, 

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

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

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

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

Is het niet dezelfde strijd, waarvan wij de naklanken hooren 
*) Rede over de reorganisatie der Ned. Herv. Kerk, gehouden ter predikanten

vergadering te Utrecht van 27 April 1938. 
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in onze dagen? Het opdringen van de waarheid door een juri
dische handhaving der tucht tegen wat nu niet meer medisch, 
eerder vrijheid genoemd wordt: een afwijzing van iedere tucht, 
omdat ten slotte alleen het persoonlijk geweten beslissen mag over 
het al dan niet behooren tot de Kerk? Het schijnt wel zoo — toch 
is er diepgaand verschil. Groen wilde de handhaving der tucht 
door de Synode, zooals zij toen was en thans nog is samengesteld 
— de reorganisatiebeweging, gelijk zij in het ontwerp is belichaamd, 
acht de verandering der Kerkorde onafscheidelijk verbonden aan 
de handhaving van de belijdenis en zou deze zonder die ver
andering niet begeeren. Dat heeft zij vooral van Hoedemaker ge
leerd. Daarover zoo straks meer. Groen meende voorts, dat de 
handhaving niet veel anders behoefde te zijn, dan een onderzoek 
of de ambtsdrager, tegen wien een bezwaar was ingebracht, bereid 
was de belijdenisgeschriften, de drie formulieren van eenigheid 
te onderschrijven. Het Ontwerp ziet deze zaak anders, wij meenen, 
dat in dezen tijd leertuchtoefening principieel iets anders is. 

In zooverre is niet Groen, maar De la Saussaye onze leidsman, 
als hij zegt, dat ,,er in de Kerk een voortgaan is en het dus niet 
aangaat om de Kerk in onze eeuw zonder eenig beroep te binden 
aan de belijdenisgeschriften van vroeger eeuwen." Maar ten onrechte 
meende hij, dat daarmee iedere leertucht was afgesneden; hij zelf 
zag in, dat die afsnijding slechts een voorloopige kon zijn, dat het 
wezen van de belijdende Kerk leertucht insluit, maar hij wilde 
wachten totdat de Kerk weer een belijdende was geworden, tot 
een nieuw uitspreken der belijdenis was gekomen. 

Wij meenen, dat de Kerk, ook al heeft zij niet anders dan oude 
belijdenisgeschriften, die niet meer adaequaat zijn aan het belijden, 
toch tot leertucht is geroepen, omdat zij op het oogenblik zelf, dat 
zij uitspreekt dat zij belijdt, ook afstoot wat met die belijdenis in 
flagranten strijd is. En wij blijven daarmee, om nog een grooten 
voorganger te noemen, geheel in de lijn van Gunning, die aan
vankelijk het standpunt van De La Saussaye deelend, ouder ge
worden, steeds krachtiger voor een belijdende Kerk heeft gepleit, 
de belijdenis door de Kerk als geheel van den naam des Heeren 
naar de H. Schrift als haar eerste en hoogste plicht heeft be
schouwd. Het is niet mijn bedoeling hier de historie der reorgani
satiebeweging samen te vatten —̂ het is echter goed, dat men ziet 
dat wij niet anders deden dan de lijn doortrekken, die zij hebben 
aangewezen. 

Artikel 8 van het ontworpen Reglement — in de redactie, die 
de Synode voorloopig aanvaardde^) ^ zegt, dat het wezen en 
doel der Ned. Herv. Kerk door haar zelve... tot uiting gebracht 
in hare historische belijdenisgeschriften en liturgische formulieren, 
insluit... ,,5, de zorg voor hare belijdenis door hervorming en 

1) Men zie een nieuwe redactie, die het Comité voor de Reorganisatie voorstelt. 
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handhaving, opdat het geloof der Kerk in hare verkondiging en 
in hare symbolische en liturgische geschriften steeds zuiverder tot 
uitdrukking kome en opdat de openbaring van God, Vader, Zoon 
en Heiligen Geest naar de Heilige Schrift als regel van geloof 
en leven worde geëerbiedigd en het karakter der Kerk, als Kerk 
van Christus, worde bewaard." Legt daarnaast art. 7 van het Ont
werp Opzicht en Tucht, waarbij als grond van tucht wordt ge
noemd ,.zoodanige afwijzing van de belijdenis der Ned. Herv. 
Kerk, dat haar karakter als Kerk van Christus daardoor in gevaar 
gebracht wordt" en gij hebt de kern van de leertucht-regeling 
voor U. 

In een naar ik mag aannemen aan velen Uwer bekende bro
chure heb ik trachten aan te toonen, dat ,.belijdenis" hier de 
dubbele beteekenis heeft en moet hebben van ,,belijden" en ,,be
lijdenisgeschrift" en dat zij in dezen dubbelen zin èn moet worden 
hervormd èn gehandhaafd. Ik kom daarop hier niet terug •— maar 
ik moet bij den aard dier handhaving nog even langer stilstaan. 

Om die te bepalen is het vooreerst noodig, dat wij ons op het 
wezen der belijdenis bezinnen. Het is — Dr. Koopmans heeft er 
onlangs in zijn proefschrift aan herinnerd — beslissing, niet wet. 
In de belijdenis spreekt de Kerk uit, hoe zij Gods Openbaring 
verstaat, zij getuigt dat zij Gods Woord gehoord heeft en hoe 
zij het begrijpt. Dit geschiedt altijd in strijd, tot afweer van een 
dwaalleer, die verworpen wordt. Het kan alleen geschieden, indien 
de Kerk ervaart, dat zij moet getuigen. ledere dogmatische uit
spraak der Kerk, waarin het credo niet een bevrijding is, waarin 
de overwinning op den twijfel en de zekerheid van de geschonken 
waarheid niet doorklinkt, is een slag in de lucht, zij is hol en leeg. 
Als wij op het belijden van de Kerk, het geloofsleven een beroep 
doen, dan bedoelen wij allerminst — ik moet het nog wel eens 
herhalen tegenover het misverstand, dat ook mij zulke bedoelingen 
toeschreef — dat de Kerk nu b.v. haar bekwaamste theologen van 
verschillende richting zou moeten bijeenroepen, die na een onge
twijfeld geleerde en grondige discussie nu eens een nieuwe be
lijdenis zouden gaan formuleeren en dat die belijdenis zou moeten 
gelden. Wie zulke voorstellingen heeft, ziet de belijdenis als wet, 
als algemeen voorschrift, waaraan dan de meeningen der leden 
kunnen worden getoetst als de gedragingen der menschen in den 
Staat aan een strafwet, —• en dat is zij juist niet. 

Wil men een juridische vergelijking, dan is de belijdenis veel
eer een precedent, dan een wet. Een precedent, dat is een hoogste 
rechterlijke beslissing, die verder in de rechtsorde als bindend wordt 
beschouwd. Doch ook die vergelijking trekt de belijdenis nog te 
veel naar den wettelijken kant. Juist omdat in het recht van den 
Staat steeds wordt gezocht naar een' algemeen richtsnoer, waaraan 
gedragingen kunnen worden getoetst, gaat men uit het precedent 
weer den regel distilleeren — in Engeland, waar deze leer zich 
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vooral heeft ontwikkeld, de ratio decidendi genoemd — poogt men 
de concrete beslissing te generaliseeren tot een algemeen voor
schrift. En juist daartegen verzet zich het karakter van de be
lijdenis als uitspraak van het geloof. In de Kerk zal de beslissing 
van geloof telkens opnieuw moeten worden beleefd en beleden. 
Kan zij slechts richtsnoer zijn, indien het verband tusschen haar 
uitspraak en de situatie van het oogenblik in geloof wordt gezocht. 

De beslissing is een geestelijke beslissing. Dat beteekent: de 
onderwerping daaraan kan alleen geestelijk in het geloofsleven ge
schieden, een met den mond aanvaarden, doch met het hart ver
werpen, is geen aanvaarding. De vraag öf aanvaard is, is nooit 
met zekerheid te beantwoorden, slechts God weet of wie zegt te 
belijden, werkelijk belijdt, ook of wie meent te verwerpen, werke
lijk verwerpt. Hier ligt de grens van iedere leertuchtoefening, zij 
kan altijd dwalen, zij zal altijd met omzichtigheid moeten geschie
den; ieder gemakkelijk oordeelen, dat zich zelf en zijn vrienden 
rechtvaardig prijst en de tegenstanders zonder meer uitbant, moet 
worden vermeden. Doch de geestelijke beslissing is ook beslissing. 
De Kerk moet een antwoord hebben op de vraag, wat overeen
komstig Gods Openbaring is, wat niet, zij moet scheiden en oor
deelen. Anders bewaart zij de eenheid niet, voldoet zij niet aan 
haar taak van getuigenis en verkondiging. Die verkondiging mag 
niet dubbelzinnig zijn. En wij kunnen niet anders dan gelooven 
dat de H. Geest haar leidt — wij gelooven immers de eene, alge-
meene. Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Vandaar, 
dat die beslissing geldt. 

De Kerk, die een dogma uitspreekt, kan op dat oogenblik vol
ledige onderwerping van haar dienaars vragen. Zoo was het in 
de Concilies, zoo ook in Dordrecht. De beslissing, die positief 
aanvaardt, wijst af al wat daarmee strijdt. De uitbanning der 
Remonstranten in 1619 was noodzakelijk, de Kerk kon niet tege
lijkertijd haar dogma tegenover hun leer stellen en hun toelaten 
die leer in de Kerk te verkondigen. 

Doch de plaats van die beslissing wordt anders in den loop 
der eeuwen. Zij kan verouderen. Er is naar Protestantsche op
vatting dit verschil tusschen Gods Woord en het Woord der Kerk, 
dat bij het eerste die veroudering ondenkbaar is, bij het laatste de 
mogelijkheid daarvan nooit a priori uitgesloten. Het blijft immers 
een menschenwoord. 

Doch als wij dit uitspreken zijn wij ons tegelijkertijd bewust, 
dat wij het slechts met schroom en eerbied mogen zeggen, dat 
wij niet eenvoudig een belijdenis-woord, dat ons niet bevalt of 
ons op een bepaald oogenblik niets zegt, als voor ons niet geldend 
mogen afwijzen. De beslissing ligt er — en wij, die in de leiding 
der Kerk door den Heiligen Geest gelooven, moeten immers be
ginnen met haar gezag te aanvaarden. Barth heeft het gezag der 
Kerk in verband gebracht met het gebod: eert Uwen vader en 

18 
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Uwe moeder, Koopmans nam dit over — ik weet niet of daarmee 
dat gezag der Kerk hoog genoeg is gesteld, déze eerbied sluit 
gehoorzaamheid in, al heeft dan die gehoorzaamheid haar grens. 

Die grens ligt in de gebondenheid der belijdenis aan haar his
torische wording. Deze bepaalt de mogelijkheid van het verouderen. 
Het belijdenis-woord wordt sterker èn zwakker in den loop der 
eeuwen. Het tot de vroegste tijden van het Christendom terug-
reikende woord kan zóó sterk geworden zijn, dat het, voor zoo
ver wij op dit oogenblik overzien, niet gemakkelijk denkbaar is, 
dat het ooit losgelaten zou worden. Ik denk, als ik dit zeg, aan 
het Apostolicum. Doch er zijn jongere woorden der Kerk, die in 
sterker mate de veroudering, dat is de gebondenheid aan hun 
tijd van ontstaan, vertoonen. En de kans is grooter, naarmate zij 
uitgebreider zijn, minder zich beperken tot de enkele in staal ge
smede dogma's, waarin elk woord zijn eigen diepte heeft, zóó dat 
er geen kan worden gemist en wij om dat verband ook voor die 
buigen, die ons voor het oogenblik geen licht geven. In die uit
gebreidheid komt dan allicht de beschouwing, die niet meer het 
zuivere dogma is. Hierbij denk ik aan de Nederlandsche Geloofs
belijdenis, den Heidelberger Catechismus, de Dordtsche regels. 

Wa t is nu de positie van deze historische belijdenisgeschriften 
naar het Ontwerp? Zij zijn uitgangspunt — iedere vraag van be
lijden zal altijd daar moeten beginnen, het zal soms een niet ge
makkelijke terugkeer zijn om daar te beginnen, vele dezer woorden 
zijn vreemd geworden in den loop der eeuwen. Gaat het anderen 
als mij bij dat zoeken van het uitgangspunt, dan treft ons dikwijls 
de verrassende vondst, hoè levend, hoe waar dat woord van die 
oude belijdenisgeschriften is, dan verwijten wij ons zelven — en ook 
anderen — dat het veelal onbekendheid was met den tekst, die 
ons huiverig maakte. Vergis ik mij niet, dan zien wij, achter deze 
ons soms wat vreemde woorden beter dan eenige jaren geleden, 
thans het licht hunner waarheid. De belijdenisgeschriften herwinnen 
hun gezag. Doch er is gradeering van gezag, het is een onjuiste 
juridische voorstelling als men meent, dat zulk een gezag onvoor
waardelijk moet zijn. Er is hier een meer en minder. Doch het 
uitgangspunt telt zwaar in de afweging der rechts-bepalende fac
toren, die iedere beslissing voorafgaat. Uitgangspunt, grondslag, 
zegt de toelichting tot het Ontwerp erbij. Volkomen terecht — 
het is een grond, die gelegd is, wij kunnen daarop verder bouwen, 
niet er aan voorbijgaan. In het Ontwerp zelf staat het woord niet 
— hadden wij voorzien, dat het ter bestrijding daarvan zou wor
den uitgespeeld, het was zeker ook in de toelichting weggelaten. 
Doch een bestrijding als die van Prof. Korff: ,,voor U, ontwerpers, 
is grondslag de belijdenis, voor mij is er slechts één fundament, 
Jezus Christus", hadden wij niet verwacht en niet behoeven te 
verwachten. Ook deze bestrijder had kunnen weten, dat als hij 
dit uitspreekt, zeker alle ontwerpers van harte instemmen. Ver-
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warring behoefden we van het gebruik van het woord grondslag 
toch niet te vreezen, nu het Ontwerp uitdrukkelijk niet slechts de 
mogelijkheid van hervorming der belijdenis stelt, maar de zorg 
daarvoor aan de Kerk, haar ambtsdragers en leden opdraagt. Bij 
den grondslag, waarover Korff spreekt, kan toch van hervorming 
geen sprake zijn. De oude belijdenisschriften blijven totdat de Kerk 
zelf zich heeft uitgesproken. Wanneer het oogenblik gekomen zal 
zijn, dat zij daartoe gerechtigd is, hebben wij niet uit te maken. 

Doch hoe moeten nu die belijdenisschriften worden gehanteerd 
bij de leertucht? Zeker niet als wet — dat zijn zij nimmer. Ik mag 
na hetgeen ik vroeger en ook thans daarover gezegd heb, dit punt 
laten rusten. Maar ook niet op dezelfde wijze als zij dadelijk na 
haar afkondiging gebruikt hadden mogen worden. Het feit mag 
niet worden miskend, dat de Ned. Herv. Kerk minstens sinds 1816 
geen leertucht meer heeft gekend, dat de belijdenis als rechts-
element voor de Kerk al dien tijd dood is geweest. De situatie, 
waarin wij thans verkeeren, is niet dezelfde als die, waarin wij 
zouden zijn, indien de Kerk thans voor het eerst deze geschriften 
als hare belijdenis haar leden en de buitenwereld had voorgelegd. 
Er is niet een nieuwe beslissing. Het teruggrijpen op een oude, 
die meer dan een eeuw niet als rechts-factor heeft gegolden, is 
iets anders. Er is niet de geloofskracht, die deze woorden nu als 
criterium van de scheiding der geesten der menschen voorhoudt. 
Het is onzeker, in hoever het belijden der Kerk deze belijdenis
geschriften nog draagt. Dit kan alleen in de leertucht zelve blijken. 
Zonder strijd zal dat zeker niet gaan, doch die strijd zal niet zijn 
de ellendige richtingsstrijd der 19e eeuw, die we thans rondom 
het Ontwerp weer zien oplaaien, die altijd weer de eigen groep 
tracht te bevestigen tegenover de andere, doch het is de strijd, 
die de Kerk altijd strijden moet om Gods Woord te grijpen — 
om het antwoord te zoeken, dat zij op dat Woord heeft te geven, 
om haar getuigenis te doen hooren in iederen tijd. Wie den geeste
lijken strijd schuwt en de verdraagzaamheid in ontwijking daarvan 
zoekt, moet zeker geen voorstander zijn van leertucht en ook niet 
van dit Ontwerp. Doch ik vraag: is dat de houding, die den volge
ling van Jezus Christus past? 

Men heeft gezegd, dat de Kerk eerst een nieuwe belijdenis moest 
hebben en dan op grond van die belijdenis leertucht. Het is niet 
juist: de leertucht is een der wegen tot het nieuwe uitspreken der 
belijdenis. Immers zij dwingt de Kerk tot bezinning, wat zij al dan 
niet mag dulden, tot uitspraken, die, als zij waarlijk leiden tot 
een geloofs-strijd, tot nieuwe formuleeringen kunnen brengen. Uit 
deze incidenteele beslissingen der rechtspraak kan een beslissing, 
die belijdenis is, groeien. Daarbij zal stellig met groote omzichtig
heid te werk gegaan moeten worden, — niet straffeloos zou men 
vergeten, dat de Kerk een eeuw lang geen leertucht heeft gekend, 
het Ontwerp heeft in de functies van visitator en moderator voor 
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die omzichtigheid plaats gemaakt, in zooverre begrepen dat 
,,medisch" moet worden gehandeld. In die handhaving der belijde
nis zal voorts bedacht moeten worden, dat slechts dat mag worden 
verworpen, wat de Kerk van Christus in gevaar brengt, dat dus 
leeringen moeten worden geduld, die verwerpelijk schijnen, doch 
die zulk gevaar niet opleveren. Het gaat inderdaad om niets anders 
dan om uitsluiting van wat de Kerk als Kerk niet kan dulden. Dat 
zal '— dit betoogde ik al in mijn zooeven aangehaalde brochure — 
altijd een beslissing hier en nu zijn. Rechtspraak is nooit iets anders 
dan concreet recht doen. Dat is hier nog in dieperen zin waar dan 
in het recht van staatswege. Zij kan alleen geschieden in het be
wustzijn, dat de veroordeeling, die hier wordt uitgesproken, een 
veroordeeling der Kerk is, die tegenover God en Zijn Openbaring 
in de H. Schrift moet zijn verantwoord. 

Ds. Lingbeek heeft zich beklaagd, dat de H. Schrift in het Ont
werp niet in het middelpunt werd geplaatst. Zijn klacht is mij een 
raadsel. Een Kerk-orde is zelf geen belijdenis, moet dat ook niet 
pogen te zijn. Zij kan slechts de verhouding der Kerk als organi
satie tot de belijdenis aanwijzen. Het Ontwerp doet dat in de op
dracht van de zorg voor de belijdenis door hervorming en hand
having. De Kerk moet blijven belijden — steeds opnieuw zoeken 
hoe zij in haar historisch bestaan heeft te getuigen — zij moet 
haar belijdenis handhaven, zonder dat verslapt haar woord. Wij 
hebben het — en niet eerst sinds 1816 —• maar al te bitter ervaren. 
Doch wat die belijdenis moet inhouden mag het Reglement niet 
zeggen, het kan slechts even, zoo sober mogelijk, aanduiden, wat 
doel is van hervorming en handhaving beide: dat het geloof der 
Kerk in verkondiging en belijdenisgeschriften zoo zuiver mogelijk 
tot uitdrukking kome. Het geloof, dat het antwoord is op de Open
baring Gods. Daar en daar alleen wordt die Openbaring genoemd 
— de Openbaring en met haar het fundamenteele dogma der 
Triniteit naar de H. Schrift. Is daarmee niet aangegeven, dat de 
H. Schrift Gods Woord is, dat bindt? Behoefde dat, neen mocht 
dat iets nader worden uitgewerkt? Zou niet iedere uitwerking een 
usurpatie zijn van het Reglement op een terrein, waar het niet 
hoort — dat der belijdenis? 

Hervorming en handhaving beide, kunnen niet anders dan in 
gehoorzaamheid aan de H. Schrift geschieden. Gebeurt dat niet, 
dan houdt de Kerk op Kerk te zijn. Doch het heeft geen zin, dat 
de Kerk in haar reglement uitspreekt, dat zij Kerk is. Doch wij 
hebben bij de belijdenis, haar hervorming en handhaving, voor het 
oogenblik lang genoeg stil gestaan, het is tijd, dat wij ons tot de 
organisatie der Kerk zelve, mede een der hoofdpunten van het 
nieuwe reglement, wenden. Deze beide hangen ten nauwste samen, 
de rechtsorde wijst den weg, hoe de belijdenis tot stand komt, de 
belijdenis vraagt een bepaalde orde om belijdenis te kunnen zijn 
en blijven. 
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Als de belijdenis moet ook de Kerkorde in de H. Schrift gefun
deerd zijn. Dit moet niet zóó worden verstaan, alsof een bepaalde 
Kerkvorm uit den Bijbel zou kunnen worden afgelezen, of deze 
de beginselen zou geven als algemeene regels, die nog slechts uit
werking behoeven. Een Kerkorde is altijd alleen een orde in een 
bepaald punt van de geschiedenis. De rechtsvorm is menschelijk 
werk, met den tijd kan hij wisselen. Als op de belijdenis, neen, 
veel sterker, heeft ook op de orde de tijd zijn vat — het historisch 
bepaalde leven der menschen voor wie zij geldt, moet in haar een 
passenden vorm vinden. Doch daarmee is niet gezegd, dat zij een
voudig een vraag is van opportuniteit en traditie. Wie zoo spreekt 
vergeet, dat ieder Kerkelijk handelen, zeker het zoeken van den 
vorm, waarin de Kerk zich in de wereld beweegt, aan de Open
baring in de Schrift is gebonden. Hij houdt, als Dr. Noordmans 
heeft gezegd, met den mystieken band van Kerk en Schrift te 
weinig rekening. 

Uit den Bijbel nu weten wij dat de organisatie der Kerk een 
dienende moet zijn, dat heerschen in de Kerk niet past. Dat sluit 
gezag, ook gezag van menschen, allerminst uit, doch dit gezag 
is van anderen aard dan dat der wereldlijke heerschers — het is 
een gezag waarvan gezagsdrager en onderworpene zich bewust 
zijn dat het alleen in gebondenheid aan Hooger gezag bestaat, 
nooit om zichzelf, dat het nooit het laatste woord heeft. Het is 
ook een gezag, dat niet aan de individuen, maar aan de Gemeente 
toekomt, van haar afgeleid aan het ,,ambt" wordt toegekend. Wij 
meenen, dat ook dit bijbelsch is; dat het niet alleen maar goede 
gereformeerde traditie is, al zou reeds dat van groot gewicht zijn, 
indien wij om een presbyteriale Kerkorde vragen. In de Kerk is 
niet een Overheid met eigen recht. En de Overheid van den Staat 
heeft in de Kerk geen recht van spreken. 

Dit alles wordt door de tegenwoordige Kerkorde miskend — 
de Kerk, die belijdende Kerk, dat is waarlijk Kerk wil zijn, moet 
zich van deze banden los maken. Haar geschiedenis sinds 1816 
leert genoeg, dat haar vorm waarlijk niet maar een bijkomstige 
zaak is. 

Het is bekend, dat de tegenwoordige organisatie aan de Kerk 
in dat jaar door Koning Willem I is opgelegd. Het staat vast, 
dat deze daartoe niet bevoegd was. Staatsrechtelijk niet, omdat 
de Grondwet hem die bevoegdheid niet gaf. Het is wel teekenend 
voor het lage peil, waarop theologische handboeken veelal staan als 
zij rechtsvragen bespreken, dat in de Kerkgeschiedenis van Reitsma-
Lindeboom als verontschuldiging wordt aangevoerd, dat volgens 
de Grondwet van 1814 de Koning deze bevoegdheid wel zou heb
ben en dat men met de voorbereiding al zoo ver gevorderd was, 
toen de nieuwe Grondwet van 1815 werd ingevoerd. Alsof dat 
iets ter zake zou doen. Kerkrechtelijk miste de Koning de bevoegd
heid tot voorschrijven, daar niet de Staat, alleen de Kerk zelve 



278 P. SCHOLTEN 

haar organisatie heeft te bepalen. Ook dat is, meen ik, goed Bij-
belsch. W e hebben dus een organisatie, die in haar oorsprong on
wettig is, doch dit zou zoo erg niet zijn, indien zij in haar inhoud 
bevredigde. Uit onrecht kan recht ontstaan en de Kerk heeft, het 
valt niet tegen te spreken, de haar opgelegde organisatie aanvaard. 
Doch in dien oorsprong lag de oorzaak van haar ernstige gebreken. 
De Kerk dankte haar organisatie aan de macht van den Staat, de 
Koning beschouwde de Kerk als een onderdeel van de staatsorde, 
waarvan hij, als hoofd dier orde, de regelen kon vaststellen. Dat 
vond ook in de organisatie zijn uitdrukking. Die gebondenheid aan 
den Staat is in 1852 grootendeels, in 1870 geheel losgemaakt, doch 
het stempel van de besturen-Kerk, dat daarmee op de Kerk werd 
gedrukt, is gebleven. 

Prof. Gerretson heeft in zijn voortreffelijk voorwoord bij 
Zeydner's brochure ,,De Hervormde Kerk op den Tweesprong" 
de organisatie als een aristocratische gekarakteriseerd, ik geloof 
dat bureaucratisch haar juister kenteekent. De Synode was het 
bureau van den Koning voor Kerkelijke zaken, de organisatie was 
het- middel om haar te administreeren. Toen de Staat zijn hand 
van de Kerk aftrok, bleef deze organisatie, zij werd een bureau
cratie op zich zelve, natuurlijk een goede bureaucratie. Zij heeft 
daarvan al de kenmerken. De bureaucratie is fatsoenlijk, eerlijk, 
nauwkeurig — met toewijding en zorg wordt geadministreerd, on
partijdig geoordeeld over de talrijke vragen, die worden voorge
legd. Zij is behoudend en zelfgenoegzaam, men heeft het rader
werk zoo lang bediend, dat men het kent in al zijn geledingen, 
men heeft het lief gekregen, gaat het bewonderen en wil het in 
geen geval prijs geven, men gaat vreezen voor ingrijpende ver
anderingen, die licht storing brengen in den goeden gang van 
zaken. Men wil geen initiatief, maar vindt behagen in het volgen 
der sleur. Buitenstaanders, die daartegen zondigen, worden af
gewezen en voelen zich spoedig machteloos, omdat zij den weg 
niet weten in den doolhof harer regels, ook al hebben zij in den 
grond het grootste gelijk. Men handelt reglementair en correct, 
gaat die reglementen op zich zelve hoogschatten en let weinig meer 
op de dingen, terwille waarvan zij bestaan. Men eischt onder
werping, ook naar den vorm en wil als autoriteit met zekeren eer
bied worden bejegend. Men ziet de samenleving, waarvan men 
het bureau is, als door dat bureau bepaald — en meent dat zij 
niet beter kan worden gediend dan door het bureauwerk. W a t 
middel is, wordt doel. Als zóó de eigenschappen zijn eener bureau
cratie — is dan niet de Synodale organisatie het type der bureau
cratie, dat zelden elders zoo scherp geteekend wordt gevonden? 
Ik wil van dit alles geen kwaad zeggen, allerminst van de mannen, 
die zich aan haar wijden, wier onverdroten plichtsbesef onzen eer
bied vraagt. Ik zelf heb er te weinig van gezien om in kritiek te 
treden, maar ik stel één vraag: is dat alles geestelijk? Zoo ergens 
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dan is toch stellig in de Kerk zulk een besturen óm het besturen, 
niet op zijn plaats. 

Koning Willem I en zijn raadgevers hebben van de bezwaren 
van hun orde voor de Kerk wel iets gevoeld — als tegenwicht 
tegen de macht van het hoogste, half staats-ambtelijk bestuur werd 
het veto-recht aan de provinciale besturen verleend —'Zoo althans 
motiveert Gerretson dit recht. De Kerk zelf zou daarin mogen 
spreken tegen het bureau, dat de Staat had ingesteld. Het was 
als zoodanig al een weinig gelukkig gekozen middel. Het Provin
ciaal Bestuur was op dezelfde leest geschoeid als het hoogste. 
Doch toen de Staatsbemoeienis wegviel, werd het zelf tot een 
hoogtepunt van de bureaucratie, met zijn -/s een middel om iedere 
wijziging tegen te houden, een huldiging van een behouden óm 
het behouden, dat niet, zooals goed conservatisme doen kan, in 
levende traditie zijn grondslag vindt, maar tot willekeurige macht 
leidt, die moeilijk kan worden gerechtvaardigd. 

Met deze bestuurs-organisatie heeft het Ontwerp radicaal ge
broken. Het herstelt de presbyteriale organisatie. Het kan niet 
genoeg worden gewaardeerd, dat de Synode zelve haar heeft aan
vaard. Ik zeg dat niet zoozeer, omdat het Ontwerp voorloopig 
is aangenomen, maar omdat déze zijde der zaak daar weinig 
oppositie heeft ondervonden. Ongetwijfeld is het voor menig 
Synode-lid een offer geweest, als hij deze plaats van de bestuurs
lichamen mede laat schieten. Het toont, dat ook daar wordt inge
zien, dat de Kerk als Kerk een andere organisatie behoeft. 

Hoe deze in bijzonderheden is geregeld heb ik hier niet uiteen 
te zetten, het is bekend genoeg, dat het Ontwerp op dit punt zich 
aansluit aan het rapport 1929 en dat van Kerkopbouw, hetwelk de 
Synode in 1935 verwierp. De Classicale vergadering wordt in haar 
oude rechten hersteld, commissies, die verantwoording schuldig 
zijn, vervangen de besturen, de Synode wordt uitgebreid in getal 
'— een breede synode ter bespreking van bepaalde Kerkelijke be
langen, zal eens in drie jaar bijeen komen, enz. Ik stip slechts 
enkele punten aan. 

Tegen het Ontwerp is te dezen aanzien bezwaar ingebracht door 
Ds. Lingbeek. Het bevat niet, dat de afgevaardigden naar Provin
ciale en Algemeene Synode een bindend mandaat meekrijgen, ge
lijk in het Kerkrecht der 17e eeuw was voorgeschreven. Het zou 
daardoor niet een waarlijk presbyteriaal karakter dragen, immers 
onder anderen naam de besturen toch handhaven, aan de afge
vaardigden een eigen macht geven. Het was juist dit punt, dat de 
classis Amsterdam, die in 1816 zich zoo krachtig tegen 's Konings 
plannen verzette, naar voren schoof. 

Dit laatste is juist — doch dat van het bindend mandaat het 
presbyteriaal karakter der Kerkorde afhangt, moet ik ten sterkste 
bestrijden. Vooreerst dient opgemerkt, dat deze wijze van afvaar
digen niets bijzonder gereformeerds heeft, zij is niet een vondst 
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der gereformeerde Kerken geweest, doch door deze overgenomen 
van de toen algemeen gevolgde methoden in het staatsieven, niet 
alleen in ons land, ook elders. De gedachte van een vertegenwoor
diging, die den afgevaardigde zelfstandig oordeel laat, had zich 
nog niet baan gebroken. Het is een gedachte, die in het rechts-
leven zich slechts langzaam plaats heeft veroverd, maar die daar 
op velerlei gebied vruchtbaar is gebleken. Waarom zou de Kerk 
zich niet van haar mogen bedienen? Het gaat hier om een juridisch 
verschil tusschen twee vormen van vertegenwoordiging — het was 
dus niet ten onrechte, dat de Koning in 1816 de classis Amsterdam 
een zuiver zakelijk antwoord zond, dat de bezwaren der oude 
methode te groot waren (omslag en tijdverlies), de eerste ver-
kieselijk is. 

Ds. Lingbeek bestrijdt dit. De ambtsdrager, die afgevaardigd 
wordt, krijgt zoo grooteren invloed, dan hij, die thuis moet blijven. 
Het valt niet tegen te spreken. Doch ligt daarin iets onbijbelsch, 
iets niet Christelijks? Blijkt er iets van een bindend mandaat bij 
de samenkomst te Jeruzalem, waarvan Handelingen XV vertelt? 

Wij gelooven aan het algemeen priesterschap der geloovigen, 
de ambtsdrager heeft geenerlei bevoegdheid tot heerschen over de 
hem toevertrouwde leden der gemeente —• toch ontbreekt dezen de 
mogelijkheid zich in den Kerkeraad te doen hooren. Ziedaar al 
dadelijk m.i. gewichtige argumenten tegen de bestrijding van het 
Ontwerp. 

Zwaarder nog dan deze tegenwerpingen wegen m.i. twee be
zwaren tegen het betoog van Ds. Lingbeek. Ten eerste: de Kerk 
moet zich in haar reglementen altijd bedienen van juridische vor
men, die omdat zij strak binden in het geestelijk leven hinderlijk 
kunnen zijn, nooit geheel voldoen aan den kerkelijken eisch. Dit 
geldt van den vertegenwoordigingsvorm, maar het geldt in veel 
sterker mate van het meerderheidsbeginsel, de afhankelijkheid van 
de besluitvorming van de helft + één der aanwezige leden. Juist 
het bindend mandaat verscherpt de werking daarvan. Het stemmen, 
het tellen der voor- en tegenstanders, is niets dan een middel om 
een besluit van een vergadering vast te stellen. Er is a priori geen 
enkele waarborg, dat daardoor steeds het juiste wordt getroffen. 
Het is typeerend voor de democratie der Fransche revolutie, dat 
zij van dit voor vergaderingen onmisbaar technisch-juridisch hulp
middel een beginsel van eigen waarde maakt. Wij leeren thans 
weer de relativiteit ervan inzien. Welnu, indien de afgevaardigden 
bindend mandaat meekrijgen, dier.t de hoogere vergadering nergens 
anders toe, dan om vast te stellen wat door de lagere in meerder
heid is besloten, wordt de mogelijkheid afgesneden door gedachten-
wisseling, door over en weder getuigen elkander te oyertuigen, 
wordt het meerderheids-beginsel ten troon geheven. En toch is het 
voor mij niet twijfelachtig, dat overeenstemming door overleg ver
kregen, juist geestelijk grootere waarde heeft, dan een meerder-
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heidsbesluit. En nu zegge men niet, dat, als de afgevaardigde over
tuigd wordt dat het hem verstrekte bindend mandaat niet juist is, 
hij toch weer overleg met zijn lastgevers kan plegen, want af
gezien van den omslag en het tijdverlies, die dat veroorzaakt, wordt 
zoo de bespreking verbroken, van haar kracht beroofd, daar zij 
immers niet tot een besluit kan leiden, wordt de waarde miskend 
van het overleg in mondelinge gedachtenwisseling — aan een door 
een derde overgebracht verhaal komt die waarde niet toe. 

En in de tweede plaats: maakt hij, die den eisch van een bindend 
mandaat op geloofsgrond stelt, zich niet schuldig aan een onge
oorloofd binden van den H. Geest? Zou deze niet óók met de 
hoogere vergadering kunnen zijn? Wie durft uitmaken, dat het 
samenzijn der lagere meer dan dat der hoogere vergadering, die 
toch eveneens in Christus' naam vergadert. Zijn zegen heeft? 

Wij moeten, geloof ik, in deze dingen nuchter zijn — de rede
lijke vormen van het rechtsleven zal de Kerk moeten gebruiken. 
Haar aan recht gebonden organisatie kan ze niet missen, ook daar 
niet, waar zij als Kerk zich wel geheel vrij zou willen bewegen. 
Zij zal daarom èn meerderheidsbeginsel èn vertegenwoordigings-
gedachte moeten toepassen, als deze haar nut brengen. Zij hebben 
altijd hunne bezwaren, van die van het meerderheidsbeginsel stipte 
ik er slechts een enkele aan, doch er is geen reden het eene te ver
werpen en daardoor het andere bovenmate te verheffen. 

In de vormen van het rechtsleven werkt, mogen wij hopen, de 
H. Geest. 

Ten aanzien van dit punt wijs ik ten slotte op art. 57 Ontwerp, 
dat voorschrijft, dat de leden der Synode volgens een daar aan
gewezen schema beurtelings uit de verschillende Classes worden 
gekozen. Dit verhindert het voortdurend afvaardigen van dezelfde 
personen en belet daardoor dat dezen zich toch weer als bestuurders 
gaan voelen. 

Doch dit alles zal dan slechts goed werken en dan slechts een 
waarlijk Kerkelijke orde doen ontstaan, indien in de Kerk de ge
dachte der gemeente weder groeit en de Classicale vergaderingen, 
de Provinciale Synodes en de Algemeene Synode niet meer zijn 
bijeenkomsten ter administratie, maar Kerk-vergaderingen, die vóór 
alles een samenzijn in den Naam des Heeren ten doel hebben en 
daarna en daarom ook de zakelijke dingen in den geest, die hen 
bindt, afdoen. 

Over dien geest van gemeenschap nog een enkel woord. Wij 
raken dan aan een ander essentieel punt van het Ontwerp: de 
verhouding van één-heid en verscheidenheid. 

Er is tegenwoordig in staatsieven en staatsleer weer een sterke 
belangstelling voor de gemeenschap. Men gaat allengs weer in
zien, dat de enkele mensch er niet is zonder de gemeenschap, dat 
deze iets anders is dan een verzameling van individuen. In bij-
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zonderen zin geldt dit voor de Kerk, ja, ik ben van meening, dat 
alleen het verstaan van de gemeenschap van de Kerk licht kan 
brengen in het begrijpen van de gemeenschap van staat en volk. 
Meer dan deze is de Kerk waarlijk gemeenschap, het is geen toe
val, dat de gemeente haar centraal punt is — al blijkt van die 
gemeenschap in het Kerkelijk leven van heden bitter weinig. In 
de Kerk komen wij niet samen, maar zijn samengeroepen, wij heb
ben één Hoofd en gelooven, dat Hij ons niet alleen aan zich bindt, 
maar ook aan elkaar. Dat zij allen één zijn, was Zijn bede. In 
die eenheid vallen de verschillen als onbelangrijk weg; daar is 
Jood noch Griek. Die eenheid vraagt om beleving en vastlegging 
beide: één lied, één bede, één belijdenis. 

Is daarbij plaats voor verscheidenheid? Men onderscheide. 
Zonder eenigen twijfel voorzoover die verscheidenheid berust op 
verschil van gaven. Van vele zijden komen wij in de Kerk, wij zijn 
verschillend in afstamming en geboorte, in maatschappelijke positie, 
in intellect, in karakter, in wijze van denken en spreken. De Kerk 
maakt ons één, zij maakt ons niet gelijk. De Kerk zal deze ver
schillen moeten erkennen, van ons niet een eenvormigheid in ons 
denken en handelen moeten verlangen, hare verkondiging zal zich, 
als zij verkondiging tot menschen wil zijn, naar deze verschillen 
moeten richten. Toch overdrijve men de beteekenis dezer verschillen 
niet, voor de Kerk zijn zij ten slotte van secundair belang. Zij 
raken slechts de uiterlijke zijde, de taak der verkondiging, de 
methode der Kerk. Het is waar — dat deze de hier bedoelde ver
scheidenheid al te weinig in het oog heeft gehouden, maar voor 
verbetering harer methode is het Reglement niet de aangewezen 
plaats. 

Veel moeilijker wordt onze vraag als wij aan een verscheiden
heid in anderen zin, in het belijden zelf, denken. Moet ook deze 
worden geëerbiedigd •— hoe verdraagt zij zich met de éénheid, 
die toch juist in de belijdenis wordt gezocht, als de Kerk uitspreekt, 
wat zij als geheel als inhoud van haar geloof ziet? 

Art. 25 van het Ontwerp spreekt van een gewettigde verschei
denheid — ziet dat alleen op de onderscheiding der gaven, waar
aan we zooeven herinnerden, of ook op de verscheidenheid in be
lijden? Ongetwijfeld is het laatste bedoeld, maar —• ik herhaal de 
vraag — hoe hebben wij dat te begrijpen? Ik zie het zoo: een goed 
op zichzelf, een waardevol ding, dat we moeten verzorgen en 
kweeken is de verscheidenheid niet, voor het individualisme, dat het 
persoonlijke nastreeft, is in de Kerk geen plaats. Wij kunnen de 
verscheidenheid van gaven als rijkdom, door God geschonken, 
prijzen — de verscheidenheid in geloof, hebben wij alleen als een 
gegeven te aanvaarden. Het is er m.i. mee als met de verhouding 
van onze gereformeerde Kerk tot Lutherdom en Anglicanisme, 
terecht betoogt Barth, dat al zijn wij overtuigd, dat deze dwalen, 
waar zij van voor ons fundamenteele dingen afwijken, wij toch 
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niet mogen zeggen, dat zij daarmee het samenhooren tot de ééne 
Kerk verbreken. Waarlijk oecumenisch streven maakt ernst met de 
verschillen, verdoezelt ze geen oogenblik, dwingt veeleer ze scherp 
door te denken en te handhaven — maar erkent tegelijk, dat ook 
de andere Kerk Kerk is. Dit is geen relativisme, niet de gedachte, 
ik meen het zoo, gij wellicht anders — wie van ons beiden gelijk 
heeft, weet ik niet — de overtuiging van de waarheid zóó te moeten 
uitspreken, als onze Kerk deed. blijft, maar wij verdrage'n den ander 
als hij anders oordeelt. Wij begrijpen het niet, weten dat we een
heid moeten zoeken, maar aanvaarden ook hen, die afwijken als 
leden van één en dezelfde Kerk. 

Geldt dit voor de verhouding der Kerken onderling, in veel 
sterker mate is het waar binnen de eigen Kerk. Het onderscheid 
is dit, dat hier de verschillen anders zijn, beperkter moeten liggen 
binnen de historisch bepaalde grenzen der Kerk. Hoe die grenzen 
getrokken moeten worden kan thans niemand zeggen. Wordt het 
Ontwerp wet en met de handhaving der belijdenis ernst gemaakt, 
dan zal dat blijken. Richtsnoer zal ook daarbij naar de bedoeling 
van het Ontwerp art. 8 moeten zijn. 

De verscheidenheid dus een gegeven, door God in de historie 
der Kerk toegelaten, een werkelijkheid, die niet mag worden voor
bijgezien. De verscheidenheid altijd in spanning met de eenheid, 
in geloof niet de gelijke van deze. Wie buigt voor de bede van 
Jezus óm de eenheid zal deze onvoorwaardelijk als eisch zien — 
de verscheidenheid kan slechts ondergeschikt aan de eenheid wor
den erkend. Doch die erkenning na te laten is miskenning van de 
werkelijkheid, waarin God de Kerk van heden heeft geleid. 

Werd zóó eenheid en verscheidenheid algemeen gezien, een bij
zondere regeling zou overbodig zijn. Doch een reglement moet de 
werkelijkheid aandurven. En die is zóó, dat veelal de spanning 
tusschen de verscheidene denkwijzen zóó groot is geworden, dat 
een wederkeerig erkennen en aanvaarden van elkaar onmogelijk 
schijnt. De groepen komen zóó scherp tegenover elkaar, dat zij 
elkander niet meer als gelij k-gerechtigden- respecteeren. Dit is een 
zwakheid, een fout — het móést anders kunnen. Doch omdat dit 
zoo is geworden, hetzij door schuld van den Kerkeraad, hetzij 
door schuld van de groep, die zich onbevredigd gevoelt, moet voor 
deze verscheidenheid ruimte worden gemaakt. Dit doen de Over
gangsbepalingen. 

Er wordt een afzonderlijke regeling mogelijk gemaakt voor een 
bepaalde groep, die zich aan het Kerkelijk leven ter plaatse ont
trekt. Let men op deze formuleering, dan is duidelijk, dat zulk 
een regeling alleen in overgansbepalingen thuis hoort. De Kerk 
erkent hier haar eigen tekortkoming — zij moet hopen, dat die 
een einde zal nemen, al geeft zij toe, dat zij het einde niet ziet. 
Over den inhoud van die bijzondere regeling spreek ik niet, ik wil 
alleen vaststellen, dat het mij getroffen heeft, dat de bijzonderheden 
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bij hen, die eenmaal het beginsel aanvaardden, weinig kritiek vonden. 
Ziet men eenheid en verscheidenheid als ik hier betoogde dan 

is het duidelijk, dat in het reglement voor de verscheidenheid geen 
verdere plaats is. Hier is niet een onderwerp van regeling, maar 
een houding tegenover de feitelijke gegevens in het geding — 
men kan deze niet opleggen — een reglementaire verplichting b.v. 
om in gemeenten met meerdere predikanten bij beroepen met de 
verscheidenheid van richting rekening te houden, zou met den aard 
van het beroepingswerk, met de vrijheid der gemeente, in directen 
strijd zijn. 

Vergeet de Kerk in deze regeling de zendingshouding tegenover 
de schare, die aan haar poort staat, waartoe naar Noordmans' ge
tuigenis de regeling der huisgemeenten in het Kerk-opbouwrapport 
mede zou dienen? In geenen deele. Een belijdende Kerk is altijd 
een zendingskerk; een Kerk, die zich zelf zou gaan vermeien in 
haar bezit en zou nalaten haar boodschap uit te dragen, den vreem
deling en den afgedwaalde te zoeken, verzuimt haar roeping. Art. 
5 sub 6 Alg. Reglement herinnert er aan. En het kan zijn, dat de 
groep, die naar de overgangsbepalingen zich als zelfstandig lichaam 
constitueert, een schare eerder bereikt dan de plaatselijke Kerk, 
doch daarin kan de grond van onttrekking van het kerkelijk leven 
niet gelegen zijn. Het wederopzoeken van hen, die zich terug
trokken, wellicht uit verslapping van geloofsleven en lauwheid, wel
licht ook uit geheel gerechtvaardigde bezwaren tegen de ambts
dragers en de wijze, waarop zij hun taak vervulden, is een zaak 
op zich zelf, die echter hier haar plaats niet heeft. Art. 29 Regl. 
houdt hiermee rekening, art. 63 schrijft de Breede Synode voor zich 
met deze belangen te bemoeien. Meer dan zulke vingerwijzigingen 
kan de Kerk, althans voor het oogenblik niet geven. Het is de 
practijk van het leven, de houding der Kerk, niet haar reglementen, 
die hier verandering behoeven. De groep-beweging stelt hier een 
vraag aan de Kerk, waarnaar zij moet luisteren. W a t mij betreft, 
het is mijn overtuiging, dat als de Kerk werkelijk haar belijdenis 
verkondigt en daarnaar poogt te leven, zij de schare, waarop we 
doelden, vanzelf tot zich trekt. Men lette er eens op, hoe vol de 
Bekenntniss-Kirchen in Duitschland thans zijn. 

Wij komen steeds op hetzelfde punt terecht. De Kerk als Kerk, 
dat is als belijdende Kerk. Als wij samen zien op Onzen Heer, dan 
zullen wij ons waarlijk niet zoo sterk bekommeren om onze onder
linge verscheidenheid en niet uit vrees onze persoonlijkheid te ver
liezen, naar allerlei waarborgen voor onze individueele zekerheid 
omzien, dan weten wij, dat wat ons bindt, oneindig meer is dan 
wat ons scheidt. De Kerk ziet op Hem, verkondigt Zijn blijde 
boodschap. Zij behoeft daarvoor een orde in deze bedeeling, en 
zij weet, dat in die orde ieder en alles tot zijn recht moet komen 
— doch zij weet ook, dat als zij het Koninkrijk Gods zoekt, al 
deze dingen haar zullen worden toegeworpen. 
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Het waren drie hoofdpunten van het Ontwerp, waarover ik tot 
U sprak; de leertucht — de organisatie — de eenheid en ver
scheidenheid. Ik zou nog andere kunnen vermelden, die alle dienen 
om de Kerk meer open te maken, open om te ontvangen wie bij 
haar schuilplaats zoekt, open vooral om uit te trekken tot zoeken. 
Ik wijs weer op Art. 8, nu niet op nummer 5 maar op nummer 6: 
de behartiging van de zending, nummer 7: het onderhouden van 
betrekkingen met andere deelen van de Eene Algemeene Christe
lijke Kerk, nummer 8: het getuigen van den eisch, dien Gods ge
bod stelt ten aanzien van het leven van enkeling, maatschappij 
en staat, ook door te arbeiden aan de ordening van het leven. Een 
levende Kerk kan zich niet in zichzelf opsluiten, zij is niet van 
de wereld, maar staat in de wereld, weet zich geroepen tot ge
tuigen in den nood der wereld. Zelf is zij niet tot het scheppen van 
maatschappelijke regelen aangewezen — doch zij heeft te ver
klaren, wat zij krachtens haar roeping moét verwerpen, waar zij 
kan buigen. En dit alles als gevolg van, secundair aan haar ééne 
roeping tot verkondiging van Gods Woord. 

Ik kan daarover nu niet uitweiden. Het zijn alles niet anders 
dan vertakkingen van het ééne essentieele, dat het Ontwerp na
streeft in aansluiting aan de Reorganisatie-beweging van nu reeds 
zooveel jaren, dit: de Kerk weer Kerk te doen zijn. Kerk dat is 
niet staat, die zelf het recht voor het maatschappelijk leven vast
legt, die door zijn aard beveelt, ook niet vereeniging, waar gelijk
gezinden tot Godsvereering zouden samenkomen. Kerk dat is 
de samenkomst der door Christus geroepenen, de geloovenden. 

Zooeven betoogde ik, hoe het karakter der belijdenis door het 
geloof wordt bepaald. Ook de Kerkorde is tenslotte van het geloof 
afhankelijk. Zij is niet anders dan een wet, een geheel van voor
schriften over de organisatie van het lichaam der Kerk, een be
paling van den vorm van haar leven. Doch die vorm is aan haar 
wezen ondergeschikt. De Kerk behoeft een bepaalden vorm, die 
dat wezen beantwoordt. Het is de overtuiging der Ontwerpers, 
dat de tegenwoordige vorm dat niet doet — zij hebben gepoogd 
er een aan de Kerk voor te leggen, die wel aan dien eisch voldoet. 

De vraag is gerezen, of het daarvoor thans wel het juiste oogen-
blik is. Er is, heeft men gezegd, een groeiend Kerkbesef. Er is 
weer nieuw begrip van de noodzakelijkheid van belijdenis. De oude 
tegenstellingen uit den richtingsstrijd der 19e eeuw vervagen. Er 
is een poging tot nieuwe verdieping. W a s het niet beter, dit alles 
rustig te laten uitgroeien? De gebeurtenissen in de wereld schokken 
de maatschappij, hebben wij niet af te wachten, hoe de Kerk uit 
deze troebelen te voorschijn komt? Geldt niet thans wat De la 
Saussaye zoo lang geleden óók dacht, dat eerst de Kerk weer 
belijdend moet worden en dan de rechtsvormen gevonden zullen 
worden, waarnaar die vernieuwde Kerk zal leven? Zijn wij niet 
voorbarig — is dat niet ongeloof? Zij, die gelooven, haasten niet. 
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De vraag is ernstig, ernstiger dan die van het kleingeloof — 
dat vooral voorzichtig wil zijn en die van het groot geloof, dat 
aan de Kerk als lichaam voorbijziet. Beide werden door Gerretson 
voortreffelijk beantwoord. Tegenover de twijfelingen, die ik op
wierp en die, bij velen en niet de minsten, bestaan, moet het ant
woord even positief zijn — al weten wij, dat niet wij, maar God 
den tijd voor de Kerk bepaalt. Wij meenen, dat thans het oogen-
blik van hervorming is gekomen. 

Wij hebben daarvoor meerdere gronden. 
Vooreersf, wij hebben dat oogenblik niet gekozen. Het is de 

loop der historie, die er vanzelf toe heeft geleid. Ik herinner aan 
de aan U allen bekende feiten: de opdracht, die tot het Ontwerp 
1929 leidde. De verwerping daarvan. De stichting van Kerkherstel, 
mede ter propageering van dat Ontwerp. Die van Kerkopbouw, 
welke vereeniging dadelijk begreep, dat ook zij de reorganisatie 
ter hand moest nemen. De verwerping van ook haar Ontwerp 
door de Synode, waarbij werd verklaard, dat vóór men verder 
ging eerst de beide vereenigingen elkaar moesten vinden. De 
samenwerking van beide vereenigingen in de accoord-commissie. 
Ik geloof, dat niemand meer dan ik gerechtigd is om te verklaren, 
hoezeer het daar bleek, dat als men in onderwerping aan den 
Heer elkander wil begrijpen, het ook kan, hoezeer daar een over
eenstemming groeide, die bij den aanvang der werkzaamheden 
weinigen hadden verwacht. Het tot stand komen dus van het 
accoord met volledige instemming van alle leden der commissie. 
De aanvaarding van het accoord door de beide vereenigingen weder 
zonder eenige reserve. Ik mag er de Kerkopbouwleden, die thans 
opponeeren, nog wel eens aan herinneren — de bezwaren, die 
zij uitspreken, richten zich meest evenzeer tegen het accoord als 
tegen het thans aanhangig Ontwerp, richten zich soms zelfs tegen 
het oorspronkelijk Kerkopbouw-ontwerp. De benoeming daarop van 
de leden der accoord-commissie met de toezieners uit de Synode 
en nog eenige anderen, tot de Synodale Commissie. Dit Ontwerp, 
zijn voorloopige aanneming in Januari. Wij staan nu voor de keus, 
aanvaarden of verwerpen. Wij kozen het oogenblik niet, het is 
ons gesteld. Verwerpen is een uitstel, waar geen eind aan is te 
zien. Het is de kwestie niet of wij liever hadden gewild, dat deze 
vraag wat later aan de Kerk was voorgelegd, zij is nu gesteld. De 
beweging van jaren en jaren heeft nu tot het punt geleid, waarop 
het beslissend antwoord moet worden gesproken. 

Ten tweede: Rechtsvormen hebben altijd een dubbel doel: conso-
lideeren, vastleggen wat is —• de mogelijkheid van nieuwe ont
wikkeling scheppen. Het is nooit a priori te zeggen, wat de voor
keur moet hebben •— een wetgever moét soms vooruitgrijpen. Hij 
moet dat soms doen, ook al weet hij, dat de menschen, die straks 
zijn nieuwe regeling zullen gaan hanteeren, daar nog niet rijp voor 
zijn. Het is waar, velen zijn in een denken bevangen, dat bij den 
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geest van het Ontwerp niet past — zij zien de belijdenis- en leer-
tuchtvraag alleen als een vraag van uitstooten of behouden van 
bepaalde groepen, de organisatie als de kwestie, hoe de vertegen
woordiging van de richtingen moet worden geregeld, de verschei
denheid van geloof óf als iets schoons op zich zelf, óf als een 
met machtsmiddelen uit te roeien kwaad. Zij, die zóó denken, zullen 
het Ontwerp anders hanteeren dan het verlangt. Ik zie het gevaar 
volkomen. En tóch zullen wij dat er op moeten wagen — niet 
alleen omdat wij altijd, en zeker in het geloof, alleen verder komen, 
indien wij gevaarlijke dingen aandurven en niet vóór alles op veilig
heid bedacht zijn, maar ook omdat juist dit ontwerp de menschen 
zal leiden in de richting, welke ook zij, die deze vrees koesteren, 
begeeren. Het blijft waar, dat wie verantwoordelijkheid geeft, beter 
opvoedt dan wie deze onthoudt en alleen een kankerende óf een 
al te goedmoedige kritiek toelaat, de kritiek van hen, die zeggen, 
het is toch niet te verbeteren, of het is nog zoo kwaad niet. Ik 
wees er reeds op, dat de leertucht, zooals het ontwerp die regelt, 
de leden der Kerk zal dwingen zich beter rekenschap te geven van 
wat belijden waarlijk is. — Zoo zullen de overgangsbepalingen 
hen telkens weer voor de vraag stellen, of het zóóver moet komen, 
dat een vereeniging naast de Kerk komt te staan of niet op andere 
wijze, ondanks de tegenstellingen, samen kan worden gewerkt. 
Zoo zullen bij de breedere organisaties de bespreking van zending 
en Kerkelijk oordeelen over de wereld, bij velen inzicht en besef 
van het Kerkelijk leven verdiepen. 

Bedenkt men dit, dan ziet men dat de groei, die men vreest dat 
door het ontwerp wordt belemmerd, daardoor integendeel wordt 
bevorderd. Zonder strijd, ik herhaal het, gaat dit niet. Maar dien 
strijd behoeven we niet te schuwen •— als we maar komen uit den 
ellendigen, uit de politiek overgenomen, partijstrijd van het oogen-
blik. W^ant voor partijen is inderdaad in de Kerk geen plaats. 

En ten derde. Let hij, die de vraag stelt of het nu wel het oogen-
blik van hervorming der Kerkorde is, voldoende op de teekenen 
der tijden? Weten we, dat ons nog lange tijd gelaten zal worden 
voor deze dingen? Is er niet een al maar koortsachtiger voortgaan 
van den gang der wereldgebeurtenissen, naar wat we niet anders 
dan als verderf kunnen zien, steeds verder om zich grijpende ont
reddering der geesten? Daartegen doet natuurlijk een Kerkorde 
niets. Maar de eenige, die er wel iets tegen kan doen, of liever die 
.— los van de vraag wat zij kan — daartegen moét staan in de 
vastheid van haar geloofsovertuiging, is de Kerk. Doch daarvoor 
moet de Kerk als Kerk kunnen spreken. Dat kan de Ned. Herv. 
Kerk thans niet. Zij moét zich van haar belemmeringen, haar ban
den, bevrijden — ook al zou het waar zijn, dat zij door nu los 
te snijden, wat bij rustig afwachten wellicht als vanzelf afgevallen 
zou zijn, gevaar heeft zich zelve wonden toe te brengen, die lang 
kunnen hinderen. Zeydner's brochure toont hoezeer zij, die voor-
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aan staan in de pogingen voor de Kerk terug te winnen wat ver
loren ging, er behoefte aan hebben. 

Voor reorganisatie is het nu de tijd. 
Ik spreek dit woord met volle overtuiging uit. Natuurlijk sluit 

dit niet in, dat iedere wijziging van het Ontwerp zou zijn uit
gesloten. Wij zijn zóó weinig van de volmaaktheid onzer formu
leeringen overtuigd, dat wij ook na de aanneming naar aanleiding 
der geoefende kritiek naar verbetering hebben gezocht. — En 
natuurlijk moet ieder verder wijzigingsvoorstel rustig worden over
wogen. Als het maar de lijn behoudt, die het Ontwerp aanwijst. 
Van wat tot nu toe aan belangrijke wijzigingen werd voorgesteld, 
kan dit niet worden gezegd —• over zuiver technische redactie
veranderingen spreek ik niet. Vóór reorganisatie in den geest van 
het Ontwerp, daartoe roep ik U op. Ik vraag U met den grootsten 
ernst: overdenkt de dingen, die ik U voorhield. Als jurist sprak 
ik tot U over kerkelijke vragen. Ik hoop U duidelijk te hebben 
gemaakt, hoezeer recht en theologie hier elkaar ontmoeten. 

Doch niet aan den jurist — aan de Kerkelijke vergaderingen 
is hierbij het laatste woord. Gij, Mijne Heeren, draagt mede de 
verantwoordelijkheid voor hetgeen die Kerkelijke vergaderingen 
zullen beslissen. Het zij mij daarom, als lidmaat der Kerk ver
gund mijn rede tot U, die herders en leeraars zijt, te beëindigen 
met enkele woorden uit dat vierde hoofdstuk van den brief aan 
de Efesiërs, waar de Apostel zegt (in de vertaling van Brouwer): 
,,Zoo vermaan ik U dan een leven te leiden, waardig de roeping, 
waarmede gij geroepen zijt: met alle nederigheid en zachtmoedig
heid, met lankmoedigheid, in liefde elkander verdragende; U be
ijverende door den band des vredes, de eenheid des geestes te 
bewaren: één lichaam en één geest, zooals gij ook geroepen zijt 
in ééne hoop, aan Uwe roeping verbonden; één Heer, één geloof, 
één doop, één God en Vader van allen, de God, die over allen 
en door allen en in allen is. Doch aan een iegelijk onzer is zooveel 
genade geschonken, als Christus heeft willen geven. Hij is het, 
die sommigen gegeven heeft als apostelen, anderen als profeten, 
anderen als evangelisten, anderen als herders en leeraars om zijn 
volk toe te rusten tot het werk der bediening tot den opbouw van 
het lichaam van Christus". 

Moge Uw arbeid strekken tot dien opbouw, de Kerk herstellend 
als Kerk. 

Ik heb gezegd. 
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Het Joodsche vraagstuk is even naar den achtergrond gedrongen. 
De aandacht van den mensch, die de spanning van het wereld
gebeuren van heden beleeft, kan niet lang bij dezelfde dingen blij
ven. Sinds de Jodenvervolgingen van het najaar 1938 is er weer 
zooveel gebeurd; de belangstelling richtte zich op andere zaken. 
Doch de Duitsche Jood blijft ons aanzien met vragende oogen. Al 
meer wordt hij beroofd, al verder uitgestooten. Het is een raadsel, 
hoe de Joodsche massa ginds het leven nog rekt — voor de enkelen, 
die wegkomen, wordt de kans op een bestaansmogelijkheid elders 
al kleiner. De vluchtelingencomité's werken voort, even moe als 
plichtsgetrouw, zonder uitzicht, met de zekerheid zelfs, dat de 
millioenen, die noodig zijn, er niet meer komen; de regeeringen 
blijven even vriendelijk, machteloos en afwerend als altijd en uit
komst is er niet. Het schip, dat rondvaart met de overal geweigerde 
emigranten is het symbool van den huidigen toestand. 

De ellende duurt voort; niemand, die einde of zelfs maar ver
zachting ziet. En het anti-semitisme duurt ook. Het is immers niet 
een toevalligheid, dat het Duitsche Nationaal-Socialisme óók anti
semiet is, het is er een essentieel bestanddeel van. Zonder Joden 
was er wellicht zelfs geen Führer. En dat anti-semitisme blijft niet 
tot Duitschland beperkt, het grijpt om zich heen. Het Joodsche pro
bleem wordt in alle landen, waar het sinds Verlichting en Fransche 
revolutie te ruste was gelegd, weer een probleem. Het wordt vooral 
een probleem voor de Kerk, ook voor de Kerk in Nederland. 

Wij hebben een neiging, dat probleem van ons af te schudden en 
te zeggen, dat wij ons geen vragen laten opdringen. Als staats
burgers mogen en moeten wij dat doen: in de historisch geworden 
toestanden van thans is er staatkundig geen verschil tusschen 
Joodsche en andere Nederlanders en wij laten ons niet de vraag 
stellen, of er reden is op grond van een rassenleer verschil te 
maken. Buiten het derde rijk interesseert een biologie met staat
kundige strekking niemand. 

Maar daarmee zijn wij er niet. Vooreerst is daarmee alleen het 
anti-semitisme als politiek verschijnsel ter zijde gesteld, er is nog 
niets gezegd van het anti-semitisme in de maatschappij, dat nooit 
geheel is verdwenen, ook niet in Nederland, en dat in allerlei vor
men den kop nu opsteekt. Daarmee is ook niet een principieele 
houding gevonden tegenover het anti-semitisme elders •— is geeste-

*) Woord en Wereld, Sept. 1939. 
^) Dit stuk is —• gedeeltelijk — een weergave van hetgeen ik over dit onderwerp 

op den Federatiedag van de N.C.S.V. in Februari 1939 heb gezegd. Het is ge
schreven vóór het begin van den oorlog. 
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lijk zijn plaats niet aangewezen. En daarmee vooral is de Kerk er 
niet af. De vraag blijft, of zij niet iets bijzonders te getuigen heeft 
ook in dezen. 

Ook de Kerk kan in zeker opzicht aan het probleem voorbijgaan. 
Zij kan, zooals zij dat ook in het Oosten, ook in de landen der zen
ding doen moet, verklaren, dat haar als Kerk van Christus de af
stamming koud laat, even koud als de huidkleur, dat het Evangelie 
verkondigd moet worden aan alle volken, dat in haar schoot ieder 
mensch veiligheid kan vinden, dat binnen de Kerk elke onder
scheiding, waarbij het eene volk het meer-, het andere het minder
waardige zou zijn, zonder veel woorden met de meeste beslistheid 
moet worden afgewezen. Zij heeft daartoe zeker èn het recht èn 
den plicht. Daar is noch Jood, noch Griek in de Kerk, is haar 
richtsnoer. Daarmee snijdt zij eiken waan van rassen-superioriteit 
den pas af. Maar daarmee is zij met de Joden niet gereed. Wan t 
anders dan alle andere volken heeft de Jood zijn plaats in den 
Bijbel. Wij zijn in de Kerk geen oogenblik zonder hem. 

,,De zaligheid is uit de Joden" heeft Jezus gezegd (Joh. IV : 22). 
Dit is iets, wat wij nooit vergeten kunnen of vergeten mogen. Doch 
daarnaast staat dit andere, dat wij juist als Christenen den Jood 
altijd bij ons hebben. Hij leeft naast ons — als wij hem waarlijk 
aanzien, worden we ons ons Christendom bewust. Hij staat tegen
over ons '— zijn geloof, de eenige religie, die wij tot zekere hoogte 
als ,,geloof" kunnen beschouwen, staat tegenover het onze. Wij 
zijn hem verwant — in die verwantschap voelen we toch ook, voelen 
we juist de tegenstelling. 

Doch niet die tegenstelling, maar de verwantschap heeft onze 
eerste aandacht, als we midden in het politieke en maatschappelijke 
leven van thans staan. Als het nationaal-socialisme anti-semiet is, 
dan is het, omdat het zelf religie is en de vergoding van ras en 
van natie den Jood niet verdraagt. Doch als zóó de aanval gericht 
wordt, dan begrijpen we, dat hij evenzeer de Christelijke Kerk 
treft, als het Jodendom. Het Christendom kan niet verdraagzaam 
zijn tegenover religie's. Een uit rassenwaan Joodsch-vijandig natio
naal-socialisme is tenslotte evenzeer een vijand van de Kerk als 
het niet met het Joodsche geloof, maar wel met een geseculariseerd 
Jodendom zoo broederlijk verbonden communisme. De aanvallen 
van het laatste zijn grover, directer ^ de vraag is, of het eerste 
niet nog gevaarlijker is. 

Vóór wij verder daarover spreken, dient eerst nog iets anders 
gezegd. Als wij terugdenken aan de ellende der Jodenvervolgingen, 
die in het vorige jaar voor onze deur werd gelegd, dan is het wel 
de eisch van barmhartigheid, die het eerst in de ooren klinkt. Dan 
vragen wij ons af, met alle waardeering voor wat werd verricht, of 
de Kerk ook hier de volheid van haar taak heeft gezien. Voor den 
Staat is het plicht te rekenen; hij mocht, toen in den aanvang de 
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roep om dadelijke leniging van den nood der velen, die aanklopten, 
weerklonk, zich afvragen, waartoe dat zou leiden, mocht op de be
perkte mogelijkheid in de toekomst wijzen, maar de Kerk kan tegen 
zulk een klagen van directen levensnood geen andere houding aan
nemen, dan die van geven en offeren tot aan, neen tot over de grens 
van eigen kunnen. Heeft de Kerk in Nederland door zulk een hou
ding getoond de Kerk van Christus te zijn? Mij was haar afweer 
van wreedheid, haar protest te slap, haar hulp in daden te zwak. 
Er zat toch nog iets kils in. Had zij haar taak van naastenliefde 
beter begrepen, dan had zij ook den Staat kunnen voorhouden, dat 
als iemand bezig is te verdrinken, men hem te hulp snelt en zich 
niet angstvallig afvraagt, of het wel werkelijk nuttig is, dat hij 
blijft leven. 

Intusschen, dit is slechts een vóóropmerking. Zij zou juist zijn, 
ook indien anderen dan Joden de getroffenen waren. De verdruk
ten van alle tijden en alle volken moeten er op kunnen rekenen, 
dat de Kerk voor hen in de bres springt, dat zij voor hen klaar 
staat met hulp en met steun. Het is een taak, die zij haast haar 
geheele bestaan door, zeker de laatste twee eeuwen telkens weer 
vergeet. Het schijnt wel uiterst moeilijk, vooral in onze maat
schappij. En toch, alleen als zij dat doet, is zij barmhartig. Maar 
daarmee zijn wij nog niet toe aan de vraag, hoe de Kerk staat 
tegenover de Joden als Joden. Heeft zij voor hen niet een woord, 
dat tot anderen niet gericht zou kunnen worden? Als zij zich dit 
afvraagt, dan wordt zij zich bewust, dat de Joden zijn het uit' 
verkoren volk. De Joden zijn naar den Bijbel hèt volk bij uitnemend
heid. Eén der goede dingen in staatsleer en staatsieven van thans 
is, dat wij ons losmaken van het individualisme der laatst ver-
loopen eeuwen, dat het ons weer duidelijk wordt, dat een volk 
niet maar een toevallig samenkomen van losse eenheden is, maar 
dat het historisch één is en dat wij ons leven naar de zijde van 
maatschappij en staat niet meer leiden als individuen, die den in
vloed van anderen ondergaan en op onze beurt op de anderen 
inwerken, maar dat er een gegeven eenheid is, waarvan wij deel 
zijn, ons volk. De allerbedenkelijkste wijze, waarop in moderne 
ideologiën met deze waarheid wordt gesold, waarop zij in hope-
looze eenzijdigheid tot de waarheid bij uitnemendheid wordt ver
heven, mag ons niet weerhouden haar betrekkelijke juistheid te 
erkennen. Welnu, het is juist het Oude Testament, dat die waar
heid naar voren brengt. Het ziet den mensch steeds mét zijn ver
leden en mét de kindskinderen, die hem zullen volgen — het denkt 
hem als deel van zijn volk. Dit kan zoo in het algemeen worden 
verklaard, doch het kan alleen daarom in het algemeen worden 
uitgesproken, omdat het in het bijzonder van Israël wordt gezegd. 
De Bijbel spreekt nooit in algemeenheden, als de Griek, maar 
altijd direct — concreet. 

Van de andere volken geldt het slechts, omdat en voorzoover 
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zij als Israël ook volken zijn. Israël is het volk, het volk, waarvoor 
God een bepaalde bestemming had, dat hij heeft uitverkoren boven 
alle andere, dat hij met name heeft geroepen. Israël zou echter het 
uitverkoren volk niet zijn, als er ook niet andere volken waren, 
een roeping van één kan alleen geschieden, indien die eene uit de 
velen wordt uitgenomen. Dat ééne volk heeft God bewaard. Zijn 
Zoon zou daaruit geboren worden. Doch hij heeft het ook bewaard 
na de geboorte en na de kruisiging van Jezus Christus door dat 
volk. Wij moeten daarbij stilstaan. Het is voor den Christelijken 
kijk op het anti-semitisme van het allergrootste belang. 

Barth heeft onlangs het woord weer naar voren gehaald, dat 
het bestaan van het Joodsche volk het eenige natuurlijke bewijs 
van Gods leiding zou zijn. Volgens het verhaal zou het het ant
woord geweest zijn, dat een Christen gaf op de vraag van een 
vorst, Frederik de Groote of Napoleon, naar het bewijs van de 
Christelijke waarheid. ,,De Joden, Sire" zou dat antwoord geluid 
hebben. Als bewijs geldt het alleen voor den geloovige. Het is 
immers een wonder: dit kleine volk behouden in allen nood eeuw 
in, eeuw uit, terwijl machtige en groote verdwenen. En een wonder 
wordt altijd alleen door den geloovige gezien. Voor den onge-
loovige is er dan niet anders, dan het onbegrijpelijke. 

Onbegrijpelijk is het voor iedere sociologische of psychologische 
verklaring. En eenig is het verschijnsel ook in de geschiedenis. 
Zie naar de Oudheid: Egypte, Babel, Assyrië; daartusschen dat 
kleine onbeduidende volkje, dat niet een macht heeft, die ook maar 
in de schaduw van één dezer kan staan, dat ook niet een cultuur 
heeft, die het een eigen zelfstandige plaats geeft door kracht of 
door schoonheid, door wijsheid of weten. Het wordt gesplitst, uit
gemoord, verdreven, weggevoerd. Het heeft niets, niets als het 
ééne, dat juist niet een ,,hebben" is: dat het is uitverkoren door 
God. Geen bezit, ook geen religieus bezit, het volk is niet vromer 
dan andere, het is altijd door weerbarstig tegen den God, die het 
uitverkoren heeft. Maar het blijft. Het komt onder de ééne heer
schappij na de andere, Grieken en Romeinen overheerschen het. 
Het blijft zich zelf. En het blijft zich zelf ook nadat het, doordat 
het Gods Zoon verwierp, zelf verworpen is. God bewaart het. De 
Oudheid, de Middeleeuwen, den nieuweren tijd door. Het leeft 
niet meer als een ander volk, bepaald door zijn staatsvorm, ge
bonden aan een bepaald stuk van den aardbodem. Het wordt ver
deeld over vele volken en blijft overal zich zelf. Het past zich aan 
aan alle mogelijke toestanden, meest van verdrukking en achter
uitzetting, van afzondering in het Ghetto, maar ook van voorspoed 
en rijkdom in de naties, waarmee het leeft. Het past zich aan, maar 
gaat niet onder. Er komen nieuwe volken op — de Joden blijven 
zich zelf. Men zie eens naar de Vereenigde Staten: vele volken 
vloeiden hier samen om een nieuw volk te vormen, dat zeker ver
want aan, maar toch anders is dan het stamvolk, het Engelsche. 
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Duitschers, Scandinaviërs, Nederlanders en zooveel anderen 
stroomden binnen, na eenige geslachten zijn zij nóch in taal, nóch 
in levenshouding, nóch in iets anders te onderscheiden van het 
volk, waarin zij opgingen. De afstamming wordt hoogstens als 
curiositeit gekoesterd. Maar de Jood is — ook al is hij Amerikaan 
— Jood gebleven. Vanwaar toch dit bijzondere, dit geheele eenige? 

Voor het geloof is het eenige antwoord: de Joden zijn het uit
verkoren volk. Het ongeloof staat voor een raadsel, dat het niet 
verklaren kan, dat het niet verdraagt. Het mompelt iets van bij
zondere physieke en psychische raseigenschappen. Maar hoe komt 
onder alle Semieten der Oudheid nu juist dit volkje aan die bij
zondere eigenschappen? W a t is dit anders dan een uitvlucht, die 
wetenschappelijk juist geen verklaring is? 

Het ongeloof verdraagt het wonder niet. Het nationaal-socialisme 
verdraagt het heelemaal niet en bevestigt het toch juist door zijn 
verzet. De nationaal-socialistische Duitscher weet ook van een uit
verkoren volk, maar dan buiten Bijbel en Christendom om, van 
het uitverkoren volk der Duitschers. Een ander volk, dat ook uit
verkoren zou zijn, kan het niet dulden. Het ziet er zijn vijand in 
en gaat het te lijf met alle middelen, die het ten dienste staan. 
Het haat het. Die haat is de kern van het anti-semitisme. Het 
Duitsche anti-semitisme is, wat men er van zeggen moge, echt — 
het Italiaansche is niets dan politieke listigheid, onechte namaak. 

Maar als het anti-semitisme de Joden vervolgt, dan drijft het 
hen weer samen, dan loopen zij weer te hoop, dan verbreekt de 
al te vlotte aanpassing — zijn niet veel Duitsche Joden voor óns 
buitenstaanders typische Duitschers? Zóó Duitsch, dat zij graag 
nationaal-socialistisch zouden zijn, als er dat hinderlijke anti
semitisme maar niet was? Doch het kan niet — weer wordt het 
volk als volk bevestigd. En geldt dat ook niet voor de Joden buiten 
Duitschland? Getuigen ook niet Nederlandsche Joden, dat zij door 
de vervolging daarginds zich weer Jood zijn gaan gevoelen? Het is 
weder Gods Wonder, dat dit volk bewaart. Dit heeft ook ons iets 
te zeggen. Juist aan ons, die van verschil tusschen de geseculari
seerde Joden en de geseculariseerde massa van andere origine, 
,,Germanen", ,,Ariërs", liever eenvoudig ,,Hollanders" zoo weinig 
meer bemerkten. Zij zijn tóch anders. En het beteekent niet veel 
of dat andere zooals bij sommigen direct in het oog springt dan 
wel haast onmerkbaar is. Het andere is niet iets van biologie of 
rasaanleg, het is een stempel, dat God heeft gezet. Het is niet 
het vreemde, dat een Chinees of een neger voor ons heeft, het 
menschelijk andere, dat een verkeerd begrepen internationalisme 
poogt weg te praten. Dat vreemde kan de Jood ook hebben, hij 
kan het ook geheel missen. Daarover hebben wij het nu niet. Wij 
hebben het over dat bijzondere, dat alleen de geloovige begrijpt, 
als hij peinst over Gods leiding der volkeren. Dat is iets van een 
andere orde, dan de verhouding der menschen in samenleving en 
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staat, in de grootere en kleinere kringen, waarin wij ons bewegen. 
De Joden zijn het uitverkoren volk. Dat wonder geeft God ons 

weder te overdenken in onze dagen. Als wij ons afvragen, wat dat 
inhoudt, hebben we ons tot den Bijbel te wenden. 

De Joden zijn het uitverkoren volk, het volk, waarmede God 
een verbond heeft gesloten. W a t anders dan den inhoud van het 
verbond geeft het Oude Testament? De geschiedenis van dat volk 
wordt er in verhaald óm de verbondsverhouding te bewijzen, de 
psalm-dichters zingen ervan; de profeten getuigen telkens weer, 
als het volk het zou vergeten; van de wijsheid is het kern en achter
grond. Het Nieuwe Testament bevestigt het op een wijze, waarop 
alleen God het bevestigen kan. Jezus is naar het vleesch Israëliet. 
Op dit eenvoudige feit stuit voor den Christen elk anti-semitisme 
af. Elke poging dit toe te lichten of uit te werken zou het ver
zwakken. Ieder Christen, die iets van anti-semitisme in zich voelt 
opkomen — en gebeurt ons dit niet allen? — heeft dit eenvoudig 
te bedenken en beschaamd te zwijgen. Vooral mag hij niet pogen 
het goed te praten door te beweren, dat dit zelfde uitverkoren 
volk Jezus heeft verworpen. Dat is inderdaad voor onze verhou
ding tot de Joden het tweede alles overheerschende punt. W a t het 
inhoudt, zullen we moeten aangeven, het is niet eenvoudig, maar 
dit is zeker: de goedkoope vergoelijking van het anti-semitisme, 
dat de Joden toch een ellendig volk zijn, omdat zij Jezus hebben 
gekruisigd, is volstrekt ongeoorloofd. Daarmee wordt het feit niet 
ongedaan gemaakt, dat Jezus tot dit volk hoorde. Het is niet aan 
ons op de kindskinderen der Joden te verhalen, wat hun voorouders 
deden, toen zij van Pilatus de kruisiging eischten. Niet wij mogen 
Gods gerechtigheid in handen nemen. 

Als we dat doen door tegen de Joden te woeden, hebben we 
van de beteekenis der kruisiging al heel weinig begrepen. W e zijn 
dan meer Fariseesch dan de Fariseeërs. 

Voor den Christelijken kijk op het Joden-vraagstuk is intusschen, 
ik zeide het al, het feit beslissend, dat het Joodsche volk het ver
bond verbroken heeft door Jezus uit te werpen. Daarmee komt die 
diepe insnijding in de geschiedenis, die onherroepelijk den Joden 
de kroon afnam, waarmede zij telkens weer zich wilden kronen. 
God maakt zijn Openbaring los van het ééne volk. ,,Tot niet-mijn 
volk zal ik zeggen: ,,Gij zijt mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn 
God!" (Hosea 11:22). Het deksel dat voor den Jood ligt in het 
lezen des Ouden Testaments is door Christus te niet gedaan (II 
Cor. I I I : H ) . 

Van uit het Nieuwe Testament loopen ten dezen in de geschie
denis verder duidelijk twee lijnen. Daar is vooreerst de hoofdlijn: 
Israels erfgenaam naar den geest is de Kerk, doch daarnaast ligt 
de andere: Israels erfgenaam naar het vleesch het Joodsche volk. 

De plaats van Israël in het Oude Testament krijgt de Kerk in 
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het Nieuwe. De Christehjke Kerk is de gemeenschap der heihgen. 
Het geloof, niet de geboorte uit eenig volk bepaalt, wien de ge
nade Gods ten deel is gevallen. Naar den Hebreën-brief zijn wij 
de nakomelingen van Abraham naar den geest. Wij, Christenen, 
doch dat zijn wij niet als ,,volk". Wij leven onder de heidenen, 
onder de volkeren, er is geen staatkundige, ook geen biologische 
of historische onderscheiding, wij zijn een deel van het volk, uiter
lijk in niets onderscheiden. Maar wat tot Israël is gezegd in den 
Bijbel, is tot ons gezegd. Zie Gal. VI : 15—^16: ,,Want noch het 
besneden zijn heeft eenige waarde, noch het onbesneden zijn, maar 
een nieuwe schepping. En moge op allen, die zich door dezen regel 
laten leiden, vrede rusten en barmhartigheid: zij toch zijn het 
Israël Gods". 

Het is deze gedachte, die den grondslag werd van Augustinus' 
grootsche geschiedenis-conceptie: de civitas dei tegenover de civitas 
terrena; de civitas dei waarin de Kerk de voortzetting is van Israël. 
Als wij hier op letten, als het deksel van het Oude Testament is 
afgelicht, dan wordt dit in zijn geheel gezien als toeloopend op 
het ééne punt: Jezus Christus. Gods openbaring in Hem, in Zijn 
dood en opstanding. Dan is de Bijbel één — een scheiding, die 
het Nieuwe Testament zou aanvaarden, het Oude verwerpen ten 
eenenmale onmogelijk, dan zijn de aartsvaders en Mozes, David 
en de profeten, de psalmisten Zijn verkondigers in de verwachting, 
gelijk de apostelen het zijn na de vervulling. Dan zijn zij allen 
ónze leidslieden. 

Zoodra het anti-semitisme zich tegen het Oude Testament richt, 
is het tegelijk anti-Kerkelijk, anti-Christelijk. En het moét zich 
daartegen richten. Immers wat zijn verzet wakker roept, zijn niet 
de enkele Joden, maar is het Joodsche volk en dat volk is het
zelfde volk van het Oude Testament. Wan t het is — de Bijbel 
zelf leert het — niet zóó, dat de Joden éérst een goed, gehoor
zaam, trouw volk geweest zouden zijn en daarna tegenover Christus 
ontrouw zijn geworden. De Joden van het Oude Testament zijn als 
de Joden tijdens Christus' leven en als de Joden van nu. Er is 
onder hen trouw en ontrouw, opoffering èn bedrog. Het anti
semitisme moét het Oude Testament verwerpen. Doch. dan ver
werpt het tegelijk het Nieuwe. Want oud en nieuw zijn één. Ook 
het Nieuwe Testament is — wat er dan van hellenistische in
vloeden op den vorm zijn moge — in wezen Joodsch. Het is merk
waardig, dat zelfs de historische kritiek dit steeds meer erkent. 
De krampachtige pogingen van anti-semieten, Jezus tot een niet-
Joodsche figuur te maken bevestigen dat door hun hopelooze mis
lukking. Jezus kan niet losgemaakt worden van het volk van Israël. 

Wij Christenen hebben te begrijpen, dat het anti-semitisme ons 
treft. Wij kunnen dat persoonlijk ervaren, als wij den smaad zien 
van de grooten van Israël; mij troffen gemeene caricaturen van 
Abraham en Mozes als mij persoonlijk in mijn Christelijk besef 
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krenkend. Doch dat is niet belangrijk: wèl is het, dat we inzien, 
dat het anti-semitisme tot anti-Christendom moét leiden. 

Doch nu de tweede lijn. Israël blijft ook na de verwerping het 
uitverkoren volk. Het is voor de Kerk een niet gemakkelijk te aan
vaarden waarheid, er is in ons een natuurlijke weerstand, doch niet 
alleen de geschiedenis leert het ons. Wij zouden niet zóó zeker het 
wonder in de geschiedenis aanschouwen — iedere duiding der ge
schiedenis blijft een waagstuk — indien niet de Bijbel onze oogen 
had geopend. En daarbij steunen wij niet alleen op de verwach
ting die we op het Oude Testament bouwen, maar in hoofdzaak 
direct op het Nieuwe. In den Romeinenbrief van het 9e tot het 
11e hoofdstuk wordt Israel's positie tegenover het Evangelie na 
de kruisiging en na de opstanding aangewezen. Paulus beschrijft 
haar uitvoerig — doch als zijn uitgangspunt hier als elders is: 

,,Daar is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek, want 
een zelfde is Heere, rijk zijnde over allen die hem aanroepen" 
(Rom. 10: 12), dan is het einde: ,,geheel Israël zal zalig worden 
•— dit is hun een verbond van Mij, als Ik hunne zonden zal weg
nemen" (Rom. 11 : 26, 27). Het is weder een wonder, dat wij niet 
begrijpen. Paulus zelf zegt het: „O diepte des rijkdoms, beide 
der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijne 
oordeelen en onnaspeurlijk Zijne wegen" (11 -.33). Hier zijn we 
wel mijlen ver van den haat tegen de Joden, omdat zij den Heer 
gekruisigd hebben. Het is een verborgenheid, een mysterie (Rom. 
11 : 25). De apostel wordt profeet. Hij verkondigt niet meer, wat 
geopenbaard is, maar hetgeen zijn zal. God is trouw. Zijn genade 
zal barmhartig zijn (10 :32) . 

Het is deze lijn, waarop alle grooten in de Kerkgeschiedenis 
telkens weer hebben gewezen: Augustinus, Luther, Melanchton, 
Calvijn. Bij allen werd de spits van den tekst naar de Kerk ge
richt. De tweede helft van 11 : 25 over de verborgenheid komt 
naar voren: ,,opdat gij niet wijs zijt bij u zelve", niet op eigen 
wijsheid bouwt. ,,Ne superbias" is het refrein van de leeraars der 
Kerk tot haar. Meent niet, omdat de genade u geworden is, dat 
gij anderen daarom door uw oordeel zoudt kunnen uitsluiten. Wie 
zich Gods genade bewust is, hoede zich er voor, in die genade 
weer zich zelf te zoeken. 

Bij Augustinus staat het zoo duidelijk^) op Rom. 10: 1: ,,Hinc 
jam incipit de spe Judaeorum loqui, ne etiam gentes superbire 
audant adversus Judaeos. De hoop van Israël wordt den heidenen 
voorgehouden, opdat zij zich onthouden van hoogmoedige vijand
schap tegen de Joden. Een Kerk, die waarlijk de genade onzes 
Heeren Jezus Christus predikt, kan niet anti-semiet zijn. 

1) Quorundam propositionum ex epistola ad Romanos cxpositio LXVI, Migne 
Series Latina 35, 2082. 
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Wij, de gentes, de niet-Joden, hebben naar den Bijbel altijd den 
Jood naast en tegenover ons. Wij hebben op hem te zien — te 
begrijpen, dat dit telkens weer verdreven en uitgestooten volk, 
waarin zoo veel is, dat wij naar de natuur van den mensch af
wijzen, waarin we ,,Christelijk" zoo veel anders zouden begeeren, 
dat dit volk toch het uitverkoren volk is, dat God hen bijzonder 
gedenkt tot aan het einde der tijden. 

Zien wij dit in, dan is het duidelijk, dat wij mèt de Joden heb
ben te leven. Dit is van beteekenis voor onze houding tegenover 
het huidige Zionisme. Er is geen grond waarom wij ons daartegen 
zouden mogen verklaren. Als de Joden weer een staat-volk willen 
worden, levend in eigen rechts-organisatie op eigen gebied, heb
ben wij ons daartegen niet te verzetten. Wij zitten niet in Gods 
raad en mogen het niet uitgesloten achten, dat het Zijn wil is. 
dat deze weg weer betreden wordt. Maar we moeten er wel aan 
toevoegen, dat de Bijbel hiervan niets weet en dat het geenszins 
een Christelijke eisch kan zijn, dit te bevorderen. Integendeel, de 
Bijbel zet in de besproken plaatsen de Joden naast de Heidenen, 
ziet den Jood als gaande mèt den Christen. Zijn de Joden een volk 
als een ander, dat een gebied heeft en een regeering, dat in de rij 
gaat staan, waarin de groote en kleine staten zijn geplaatst, dan 
schijnt alsof zij datgene, waardoor zij zich onderscheiden, ver
liezen. Nog eens: het zou eigen gerechtigheid zijn, als wij den 
Joden om hun positie tegenover de Kerk hun recht op een eigen 
staat betwistten. Over die vraag heeft de Kerk als Kerk niets te 
zeggen. Alleen: de Bijbel weet er niet van en steunen kan de 
Kerk het niet. 

Trouwens, de economische en politieke verhoudingen zijn zoo, 
dat zelfs als Palestina weder een Joodsche staat werd, toch de 
samenleving der Joden met de anderen zou moeten blijven. Het 
gebied is voor het geheele getal der Joden te klein, het kan hen 
economisch niet onderhouden. 

Ook voor de vraag, hoe staatkundig de verhouding moet zijn, 
heeft de Kerk geen woord. Dit is een vraag van recht, die naar 
de historische situatie wisselend naar tijd en plaats moet worden 
beantwoord. Hoever de Joden volksgenooten kunnen worden van 
hen, met wie zij leven, zal telkens opnieuw moeten worden beslist. 
Dat er thans in de Westersche landen geen enkele reden is om 
hen anders te behandelen dan wie ook, spreekt vanzelf. ledere 
grond voor discriminatie ontbreekt. Doch dit is geen vraag van de 
Kerk. Wèl een zaak van de Kerk is het, dat de verhouding altijd 
een dragen in liefde moet zijn. De haat van het anti-semitisme kan 
niet worden geduld. 

De Joden staan naast, zij staan ook tegenover de Kerk. Wij heb
ben ons goed bewust te zijn, dat de liberale houding van Nathan 
der Weise niet de onze kan zijn. In het geloof is het onmogelijk 
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te erkennen, dat het Joodsche ,,geloof" gelijkwaardig zou zijn aan 
het onze, dat wij geen keus kunnen doen, althans onze keus een 
min of meer door het toeval bepaalde, willekeurige zou zijn. Wie 
zoo spreekt staat buiten het geloof. Jezus Christus is de Waar
heid. Wij kunnen ook niet meenen, met de Joden een gesprek te 
kunnen voeren gelijk in de Oecumenische Beweging tusschen de 
Christelijke Kerken onderling plaats vindt. De basis daarvoor ont
breekt. Dit is duidelijk, juist als men ziet, hoe dicht sommige 
Joodsche denkers van heden ons naderen. Een schrijver als H. J. 
Schoepp b.v. (Jüdische Glaube in dieser Zeit 1934) heeft sterk 
den invloed van Barth ondergaan. Zijn beschouwingen over ,,ge
loof" zijn verwant aan veel uit de tegenwoordige theologie. Tal
rijke uitspraken van hem zouden, als men ze uit het verband los
maakt, van den een of anderen Barthiaan kunnen zijn. Zij zijn 
bovendien helder geformuleerd en soms van bijzondere zeggens
kracht. Hij wil voor het Jodendom den omkeer herhalen van 
liberalisme en verlichting tot onderwerping aan de openbaring, die 
de Christelijke theologie thans weer met zooveel nadruk eischt. 
En toch is er een kloof. ,,Geloof" wordt zoo iets formeels, een 
denkwijze, die met verschillenden inhoud kan worden gevuld, waar
bij dan de geesteshouding dezelfde zou zijn, slechts de voorstellingen 
verschillen. Doch daarmee wordt het eigenlijke, wat wij Christenen 
geloof noemen en wat juist door Barth weder zoo sterk op den 
voorgrond is geplaatst, uitgesneden. W a t overblijft is een leege 
schaal, waardeloos. Want Christelijk is ,,geloof" niet los te maken 
van de gebondenheid aan de Openbaring Gods in Jezus Christus. 
Wij kunnen er niet over spreken, er eenvoudig geen enkel woord 
over zeggen, zonder die gebondenheid vast te houden. Het is een 
Grieksch element in dezen Joodschen denker — gelijk er heel wat 
Grieksch zit in de nieuwere godsdienst-philosophie der Joden, denk 
eens aan Hermann Cohen — als Schoepp het geloof wil maken 
tot een categorie op zich zelf, voor den Jood even goed te ge
bruiken als voor den Christen. Schoepp staat zeker niet ver van 
het Evangelie, doch zoolang hij er niet in staat, is hij tégen ons. 
W a t natuurlijk niet wegneemt, dat wijsgeerig en historisch veel 
van hem te leeren valt. 

Ik plaatste deze uitweiding hier tusschen, omdat we ons ver 
moeten houden van de sommigen lokkende gedachte, dat wij mèt 
de Joden tenslotte één zijn. De voorstelling van één Openbarings
religie, die zich dan splitst in de verbijzondering van Jodendom en 
Christendom, verwerpen wij volstrekt. Zij doet aan Gods Open
baring in Jezus Christus tekort. 

Het blijft bij de bijbelsche waarheid, dat het Kruis den Grieken 
een dwaasheid en den Joden een ergernis is. De Griek lacht om 
de Kerk. Dit lachen — thans meest een vriendelijk glimlachje —• 
is nog altijd de uiting der talloos velen in onze samenleving, het 
kenmerkt de houding van dezen geseculariseerden tijd. Den waren 
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Jood komt die lach niet om de lippen, voor hem is er ergernis. Hij 
weet zich in opstand. 

Immers de gedachte dat de Heiland aan het schandhout gehan
gen heeft, kan hij niet verdragen. De genade, die alleen genade is, 
Gods tegemoetkomen, dat niet is onze daad, kan hij niet aannemen. 
Een ander Joodsche schrijver van beteekenis in dezen tijd, M. Buber, 
laat dit duidelijk zien, als hij tot zijn Joodsche hoorders zegt: 

,,Ich meine, es ergeht Ihnen wie mir: Gott offenbart sich Ihnen 
in Ihrem Werdenwollen, nicht in Ihrem Harren auf Gnade".^) 
Joodsch is de gedachte van de werken, van de vergelding naar de 
werken. De Jood is de man van den religieuzen hoogmoed. De 
knecht in Jesaja is vergeten. En wel heeft hij geleerd zich naar de 
wereld te bukken en te buigen, maar in zijn hart is de hoogmoed 
gebleven, die juist omdat hij religieus is, niet is uit te roeien. Hij 
groeit onder de verdrukking. Het uitverkoren volk wordt, zoodra 
het ,,Werdenwollen" de openbaring Gods wordt, een volk, dat 
niet uitverkoren is, maar zich zelf verkiest. Zie Rom. 1 0 : 3 : ,,W^ant 
alzoo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hunne eigen 
gerechtigheid zoeken op te richten, zoo zijn zij der rechtvaardig
heid Gods niet onderworpen." 

Die ergernis der Joden moeten wij ondergaan, gelijk wij het 
oordeel van dwaasheid moeten aanvaarden. Wij moeten alleen 
maar oppassen, dat dit ondergaan en aanvaarden zelf ons niet 
wordt tot een tevredenheid met eigen gedrag, die wederom hoog
moed zou zijn. De verleiding ligt steeds voor de deur. 

Wij hebben op onze beurt de neiging, van de genade een bezit 
te maken. Tegenover de Joden staan wij dan als de oudste zoon 
uit de gelijkenis. Die gelijkenis zelf is een der sterkste woorden 
tegen het Jodendom. Voor den Jood heeft immers de oudste zoon 
gelijk. En de Jood, die in ieder van ons steekt, stemt daarmee in 
— gelijk de Griek in ons óók iets weet van den lachenden twijfel 
om wat dwaasheid schijnt. Doch de perversie dreigt, dat de jongste 
zoon wordt als de oudste — gelijk deze in zijn werken gaat roemen 
op wat het zijne is, de ander de genade maakt tot een zaak, die 
hij heeft. Op het zelfde oogenblik, dat dit geschiedt, houdt zij op 
genade te zijn. 

Hier is de Jood ons een waarschuwing. Het is de oude waar
schuwing van den Kerkvader, ,,ne superbias". Wij zijn hem een 
ergernis en we mogen niet trachten dat weg te nemen. Maar hij 
mag ons niet tot ergernis worden. Of liever moet ik zeggen: hij 
wordt ons telkens tot ergenis — niettemin zegt de Bijbel ons, dat 
de Joden en niet wij het uitverkoren volk zijn. En dat God dat 
nog eens zal toonen op Zijn tijd. 

1) Volkserziehung als unsere Aufgabe 
1926. • 

Jüdische Rundschau, Berlin, 8 Sept. 
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Bedenken wij dit alles, dan vinden wij vanzelf onze houding 
tegenover Jodendom en anti-semitisme. Dan begrijpen we ook de 
zending onder de Joden — dat zij verkondiging moet zijn, omdat 
alle volken het evangelie verkondigd moet worden, dat zij ver
kondiging moet zijn iot de Joden, het bijzondere woord moet vin
den, dat tot hen moet worden gesproken en dat anders is, dan 
het woord tot welk ander volk ook. En daar gaat ons ook het oog 
open voor twee merkwaardige dingen, die ons treffen, als wij op 
die zending letten. Het is ten eerste, dat deze zending zoo weinig 
bereikt. Dat was ten onzent zoo,' toen het Joodsche geloof nog 
leefde onder het Joodsche volk en het is nog zoo — nu het er voor 
een groot deel van is afgevallen. Dat is zeker geen reden om die 
zending na te laten, maar we moeten erkennen: het schijnt Gods 
weg niet te zijn, dat de Joden zich nu reeds bij groote groepen 
onder de Christenen scharen. In het algemeen is Zijn weg niet 
die der breede verspreiding, nu, in dezen tijd, in de Westersche 
cultuurwereld van heden; het is zeker niet die van den overgang 
op groote schaal van het Joodsche volk, dat tot voor kort door 
een positie, sterker dan in eeuwen, van die cultuurwereld, van de 
secularisatie zoo'n belangrijk teeken was, gelijk de tijd van heden 
zich weder door de omverwerping van die positie, door het anti
semitisme karakteriseert. Het Jodenvolk steeg, het valt weer, het 
blijft buiten de Kerk. Het tweede verschijnsel, waarop ik doelde, 
is dit: dat als de individueele overgang plaats heeft, de Christen 
geworden Jood wèl opgaat in het volk, waarmee hij leeft. Voor 
den Jood is de weg tot het volk, de weg door de Kerk. Daarvan 
heeft hij, ik zou haast zeggen natuurlijk, misbruik gemaakt, althans 
in Duitschland. Voor de Duitsche Kerk heeft hij daardoor de zaak 
der Joodsche Christenen zooveel moeilijker gemaakt, omdat er 
onder hen zooveel ,,Christenen" zijn die met aanhalingsteekenen 
moeten worden aangeduid. Het is ons geluk, dat wij in Holland 
dezen niet zoo kennen. Doop van Joden ter wille van maatschappe
lijke verhoudingen kwam bij ons niet voor — de Jood in Neder
land had hem niet noodig. Over dat bederf heb ik het niet. Ik wil 
slechts hier op wijzen: als een Jood zich waarlijk tot Christus be
keert in dezen tijd, wordt hij tegelijk deel van het volk. Het Jood
zijn eindigt. Het gaat in de nakomelingschap meest door vermen
ging ook in de uiterlijke dingen verloren; maar al dadelijk is het 
bijzondere afgevallen: de Joden zijn niet meer het volk, waartoe 
hij behoort, maar waartoe hij eens behoorde. Het Joodsche wordt 
voor hem geschiedenis. Met den naar de Wereld gerichten Jood, 
wiens agnostische of atheïstische meeningen niet verschillen van 
die van de ,,Germaansche" volksgenooten om hem heen, is dat 
nooit zóó het geval. 

Dit alles maakt, dat wij, als het om het anti-semitisme gaat, stil 
hebben te wachten, wat God ons in het geschiedgebeuren te zeggen 
heeft. Wij weten, dat Hij dit volk bewaart. Wa t hun lot zijn zal, 
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weten we niet, doch dat lot moeten we met gespannen aandacht 
volgen. Met aandacht en met liefde. De Kerk moet den Jood het 
Evangelie voorhouden en hem, ook als hij weigert te luisteren, in 
liefde tegemoet treden. Zij bedenke ,,dat wij door hun ongehoor
zaamheid barmhartigheid hebben verkregen, dat zij door onze 
barmhartigheid barmhartigheid zullen verkrijgen" (Rom. 11 :31) . 



50. H E T GELOOF IN H E T NEDERLANDSCHE 
VOLKSLEVEN.*) 

De commissie, die deze voordrachten over den Nederlandschen 
geest organiseert, heeft gewild, dat daarin het geloof niet zou ont
breken. Hoe zou het ook anders — was het eeuwen lang niet mede 
het kenmerk van het Nederlandsche volk, dat het een Christelijk 
geloovig volk was, en is het dat niet thans ook nog ondanks de 
ontkerkelijking? Mij was het een vreugde dat mij werd opgedragen 
hierover te spreken. Niettemin stelt die opdracht voor bijzondere 
moeilijkheden. Het schijnt voor de hand te liggen mijn rede te be
ginnen met een uiteenzetting van wat onder geloof is te verstaan. 
Doet men dit echter, dan blijkt dat het eigenlijke, wezenlijke in 
het geloof het specifiek-Nederlandsche niet raakt. Dit geldt zoo
wel als wij van geloof spreken in den zin van een bepaalde geeste
lijke houding van den mensch, als in dien van den inhoud van wat 
in geloof wordt aangenomen, de fides qua creditur en de fidcs 
quae creditur. De laatste, de geopenbaarde Waarheid Gods, is het 
object der theologie en in de theologie heeft het Nederlandsche 
volk als zoodanig geen plaats. En het geloof als geesteshouding 
van den mensch is niet een zeker deel van zijn geestelijk leven 
als zijn intellect of sentiment, waarbij dan voor een bepaalde groep 
aanleg en ontwikkeling zou kunnen worden onderzocht, wij heb
ben niet naast de wetenschappelijke en aesthetische zijde van ons 
innerlijk leven ook een religieuze, of liever we hebben die misschien 
wel •— ik laat dit in het midden — maar daarom gaat het niet bij 
het geloof in Christelijken zin. Dit is niet anders dan het antwoord 
op de Openbaring Gods, het is zelf een wonder van Gods ge
nade, dat door alle dingen, alle elementen van ons geestesleven, 
ook de zoogenaamd religieuze, heenbreekt. Het stelt den mensch 
op zijn ware plaats tegenover God. Het laat zich niet encadreeren 
in een beschouwing over welk volksleven dan ook. 

Kan zoo eenerzijds dus gezegd worden, dat tusschen geloof en 
het Nederlandsche geestesleven geen verband bestaat, dat zoo ons 
onderwerp ongrijpbaar wordt — anderzijds is het niet te grijpen 
omdat het dit volksleven geheel omvat. Doch als wij dit laatste 
zeggen, spreken wij niet meer van het geloof in den eigenlijken 
zin, maar van de vormen waarin het zich manifesteert, van den 
invloed die het op persoonlijk- en gemeenschapsleven heeft, want 
geloof is niet een stuk van ons geestesleven naast andere, het door
dringt geheel ons zijn en bepaalt dit alzijdig. Dan denken wij ook 

*) Rede gehouden op 16 Mei 1941 in de Aula der Universiteit van Amsterdam, 
in de serie ,,De Nederlandsche Geest", georganiseerd door de Contact-commissie 
der Amsterdamsche Studentenvereenigingen. 
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aan de geloofsgemeenschap in de Kerk en de verhouding van Kerk 
tot volk en Kerk tot staat. Dan wordt ons onderwerp zoo breed 
dat het ons wederom door de vingers glipt. 

Ik wil het daarom van een andere zijde benaderen. Als uitgangs
punt kies ik niet het geloof, maar het specifiek-Nederlandsche, dat 
in het algemeen als kenmerk van ons volksleven kan worden aan
gewezen en ik stel dan de vraag in hoeverre is dit van geloofs
elementen doordrenkt, in hoeverre ook heeft dit op zijn beurt het 
geloofsleven van ons Nederlandsche volk, persoonlijk, maatschap
pelijk, kerkelijk bepaald. 

Dat kenmerkende is zeker niet met een enkel woord aan te geven. 
Het ligt in de veelheid van eigenschappen van ons Nederlandsche 
volk, die te zamen één geheel vormen, waarbij dus elk uitlichten 
van een bijzonder deel afbreuk doet. Toch kunnen we niet anders 
dan deze afzonderlijk noemen, mijn voorgangers op deze plaats 
hebben bewezen, en zoo door verschillende facetten van den Neder-
landschen geest te bezien trachten een beeld van het geheel te be
komen. Huizinga heeft indertijd, toen hij Nederland's geestesmerk 
•wilde proeven, de burgerlijkheid naar voren geschoven; Romein 
heeft gewezen op den vrijheidszin en de verdraagzaamheid van ons 
volk. Deze laatste worden echter slechts dan verstaan, als we be
denken dat dit volk een volk van Christelijke levensovertuiging 
is. Zij hangen met een — mits goed begrepen — burgerlijkheid 
samen. Ik hoop aan te toonen, dat als de burgerlijkheid het ken
merkende van het Nederlandsche volk is, het de Christen-burger 
was, die er zijn stempel op drukte. 

Volk is — het is al meer gezegd — alleen historisch te begrijpen. 
De aanleg van een groep om tot volk te worden ligt in gemeen
schappelijke afstamming en gemeenschappelijk leven binnen een 
bepaald gebied, maar het volk zijn wortelt immer in de historie. 

Menschen van gemeenschappelijke afstamming leven samen op 
een bepaald gebied. Die afstamming en die beperking binnen een 
bepaalde ruimte brengen hen in verband. Zij gaan een eenheid 
vormen, doch die eenheid wordt eerst werkelijkheid, er ontstaat 
eerst ,,volk" als zij door ingrijpende gebeurtenissen samen worden 
gebracht (er wordt gemeenschappelijk iets ondernomen, gemeen
schappelijk gestreden, gemeenschappelijk geleden) als er werke
lijk iets gebeurt, een beslissing valt en zij zich die gebeurtenis, die 
beslissing blijven herinneren, als zij als eenheid geschiedenis krijgen. 
De mensch leeft nooit zonder den ander, die mede zijn zijn be
paalt. Het is het ongeluk van geheel het speculatief denken van 
eeuwen geweest, dat het den mensch als een abstracte eenheid 
stelde en dan van die eenheid uit zijn betrekkingen trachtte te be
palen. Het ,,ik" van den een is nooit zonder het ,,ik" van den 
ander, dat hem als een ,,gij" tegemoet treedt. Zoo komt de een in 
velerlei opzicht met de ander in betrekking, doch die betrekking 
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wordt eerst zelf een eenheid als hij zich haar blijft herinneren en 
door haar zich verbonden -weet. De geschiedenis en zij alleen maakt 
een gemeenschap tot volk. 

Doch als wij dit aannemen, dan zien we tegelijkertijd dat het 
volk altijd gebonden is aan een bepaalden staatsvorm, dat slechts 
dan er volk is, indien de gemeenschap rechtens, naar ons tegen
woordig spraakgebruik als staat, tot een geheel is geworden. 
Immers de gemeenschap vervloeit, indien haar eenheid niet naar 
binnen en naar buiten door regelen is bepaald. Volk is niet zonder 
orde, eenheid niet zonder afscheiding van wat er buiten staat. Een 
volk ontstaat in de geschiedenis in de beslissende oogenblikken 
die de gemeenschap tot één smeedde, die eenheid behoeft vorm. 
Het volk is staatsvolk. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat nu bij 
wijziging van staatsgrenzen of staatsvorm een nieuw volk zou ont
staan. Juist omdat al deze begrippen in den tijd liggen, zullen zij 
zich voortdurend wijzigen. Aan de wetenschap der historie, die 
de beslissende momenten in de geschiedenis van het volk bloot legt, 
is het te bepalen, of nu een nieuw volk is ontstaan of het oude in 
nieuwe vormen is blijven voortleven. Dit kan — gelijk elk historisch 
oordeel •— slechts a posteriori, meest eerst op een belangrijken 
afstand in den tijd worden uitgemaakt. 

Als we dit alles nu voorop stellen, dan is het duidelijk, dat het 
Nederlandsche volk als volk ontstaan is in den strijd tegen Spanje, 
dat het eind der 16e eeuw zijn geboortedatum was. Maar dan is 
het tevens duidelijk, dat dit volk ontstaan is in een geloofsstrijd 
en dat het Christelijk geloof van gereformeerde, calvinistische leer 
dit ontstaan heeft bepaald en voor den geest van dit volk van be
slissende beteekenis is geworden. Ik gebruik — het zij ten allen 
overvloede gezegd — de woorden ,,gereformeerd" en ,,calvinistisch" 
niet in den beperkten zin, waarin zij thans bepaalde kerken en een 
bepaalde staatkundige houding aanduiden, maar ruimer, zoodat zij 
thans mèt deze ook andere groepen omvat. Ik zelf reken mij daartoe 
onvoorwaardelijk. 

Ik zeide, dat dit duidelijk is. Het verdient niettemin toelichting. 
Niet, dat de 16e eeuwsche opstand tegen Spanje mede een geloofs
strijd is geweest, niet ook dat dit mede van invloed is geweest op 
de vorming van onzen Nederlandschen volksgeest — de feiten zijn 
zóó evident, dat dit moeilijk voor tegenspraak vatbaar is — maar 
wèl, dat in het geloof het beslissende moment was gelegen, dat 
dit dien geest heeft gevormd. 

De historicus, die meer is dan kroniekschrijver, zoekt naar de 
samenvatting der vele factoren, die het door hem beschreven ge
beuren bepaalden. Hij doet noodzakelijkerwijs een keuze uit de 
talrijke gegevens, die hem voorgelegd worden. Bij die keus moet 
hij echter zoo veelzijdig mogelijk zijn; de wetenschappelijke ob
jectiviteit, die van hem verlangd wordt, eischt dat hij al datgene 
tot zijn recht doet komen, dat mede de menschen, wier daden hij 
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beschrijft tot handelen dreef. Doch daarmee alleen krijgt hij nog 
geen beeld van wat geschiedde, spreekt het verleden nog niet tot 
het heden. In de veelheid moet eenheid komen. Hij blijft voor de 
vraag staan of hij in die factoren een enkele als den domineerenden 
mag aanwijzen. Dit kan hij echter nooit doen zonder vooroordeel: 
het is zijn uitgangspunt, niet de feiten in het verleden, maar zijn 
eigen positie tot het verleden, zijn eigen tijd, zijn eigen geestes
houding geven hier den doorslag. Geschiedenis is immers nooit 
iets anders dan de kijk van een bepaalden tijd en in dien tijd van 
een bepaald volk en in dat volk van een bepaalden man op het 
verleden. Zij is altijd betrekking tusschen heden en verleden. Dit 
is ons in de jaren, die nu weer een tijd achter ons liggen, duidelijk 
gedemonstreerd door het historisch materialisme. Het leerde, dat 
de economische factor de beslissende was, dat het productieproces 
,,in laatste instantie" de oorzaak was van alle historische gebeuren. 
Het historisch materialisme was niet historisch-materialistisch ten 
opzichte van zichzelf. In zijn herleiding van alle geschiedenis, van 
alle geestesstroomingen tot de economische vragen vergat het, dat 
het zelf óók zulk een geestesstrooming representeerde, en dat die 
strooming mede bepaald werd door het economisch gebeuren van 
den tijd waarin het ontstond. Door het economisch gebeuren en 
— voeg ik er aan toe — door den gecstesstrijd van die 19e eeuw. 
Het historisch materialisme is typisch de kijk op de geschiedenis 
van het 19e-eeuwsche voor lotsverbetering strijdende fabrieks-
proletariaat. De historicus, die dien strijd meestrijdt, voor wien deze 
de ware inhoud van zijn geestesleven wordt, maakt daarom den 
economischen factor ook in het verleden tot de alles beheerschende. 
Zoo ontstonden ook de pogingen om den opstand aldus te ver
klaren, hoe zwak ook juist hier de gegevens waren, die daarop 
duidden. Zoo maakt de nationalist — van welke richting hij 
overigens zijn moge —̂ de afkeer van den vreemdeling, den Span
jaard, tot het moment dat den doorslag geeft. Zoo de humanist 
de vrijheid van het geweten. Er is er slechts één, die dat niet doet, 
het is de historicus, die bij het constateeren en groepeeren der vele 
samenwerkende gegevens, van feiten, handelingen, stroomingen, 
blijft staan en in beginsel weigert één gedachte tot de alles be
heerschende te maken. Hij is de relativist, die bij het relativisme 
blijft. Hij meent, dat hij al het absolute verwerpt, hij vergeet, dat 
hij juist zijn relativisme ver-absoluteert. En wat er wijsgeerig van 
te zeggen zijn zoude, in de historie komt hij onherroepelijk ten val, 
want bij gemis aan vormend beginsel ontglipt hem zijn stof. Hij 
vermag haar niet zoo samen te vatten, dat zij tot beeld wordt en 
daarom is het toch hém en zijn hoorders of lezers te doen. Het 
beeld ligt — zooals mijn ambtgenoot Romein het uitdrukte — ver
gruisd. 

Voor den geloovige nu is het geloof — de houding van den 
mensch tot God — de aloverheerschende stuwing van het leven. 

20 
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Tegenover hen, die productieproces of nationaliteit ten troon heffen, 
stelt hij, dat zij verabsoluteeren wat slechts relatief kan zijn, dat 
hij — en hij alleen — tot dat verabsoluteeren gerechtigd is, om
dat voor hem de verhouding van het naar alle zijden gebroken 
leven der menschen tot den Absolute, tot God beslissend is. Er 
ligt een diepe waarheid in de stelling, dat alle geschiedenis ten 
slotte Kerk-geschiedenis is. 

Maar — zal men zeggen •— hiermede is uw stelling, dat de 
Nederlandsche opstand der 16e eeuw een geloofsstrijd was, geens
zins bewezen. Immers kan van dit standpunt ieder historisch ge
beuren, ook de Fransche revolutie van 1789 of de Russische van 
1917 op zijn beteekenis worden getoetst. Zeker, dat is zoo. Doch 
de Christ-geloovige, die de geschiedenis van onzen opstand leest, 
die dezen strijd onzer voorvaderen met aandacht volgt, onderkent 
hier den geloofsstrijd, die met zijn eigen geestesleven wel zeer ver
want is. Verstaan van geestelijk gebeuren is altijd voor een goed 
deel herkennen. Hij herkent. W îj kunnen dat uit eigen ervaring 
thans zeggen. Wij verklaren dit op grond van innerlijke overtuiging 
met volkomen zekerheid. Maar wij kunnen ditmaal nog iets anders 
doen; tegenover wie ons uitgangspunt niet deelt, kunnen wij onzen 
kijk duidelijk maken. Voor ons is hij onaantastbaar de eenig moge
lijke, maar ook zij zullen hem eerder aanvaarden, waar de waar
deering van een bepaalden persoon, een bepaald tijdvak, een com
plex van gebeurtenissen, historisch als eenheid gezien, positief uit
valt, indien dus tusschen object der geschiedenis en historicus ver
wantschap bestaat. Het historisch materialisme is op zijn sterkst 
als het de arbeidersbeweging der 19e eeuw beschrijft. De Christe
lijke historiebeschouwing spreekt het duidelijkst tot buitenstaanders, 
indien zij personen, die in geloof handelden, poogt uit te beelden. 

En nu is dit wel zeker, dat het de geloofsstrijd was, die telkens 
weer het verzet stuwde en bezielde. W a s het niet de samenwerking 
van lageren adel en de consistories, dus de burgerij in haar Kerke
raden, haar samenkomsten van geloovigen, die den opstand be
gon, nadat de eerste inzet verloren scheen? W a s het niet de druk 
op den Prins van Calvinistische zijde, die hem meer en meer in 
het verzet stijfde, en groeide niet in hem zelf, hoe onbelijnd zijn 
overtuiging mocht blijven, meer en meer het besef dat zijn strijd 
een strijd voor het Christelijk geloof was? Ik herinner aan zijn 
woord tot Marnix: ,,St. Aldegonde, laten wij dulden dat men over 
ons heen loopt, mits wij slechts de Kerk Gods kunnen helpen". 

Maar, werpt men tegen, waren het niet evenzeer humanisten, 
libertijnen, gelijk men zeide, die vooraan stonden in het verzet? 
Zeker, ik denk er niet aan het te ontkennen, doch de gewetens
vrijheid — voor hen het laatste punt ^- is alleen dan iets anders 
dan pure subjectiviteit, die tegen geen stoot kan, indien zij in ge
loofsovertuiging is gegrond. Het humanisme bestreed het Calvi
nisme op zijn scherpst, tegelijkertijd greep het zich er aan vast. 
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vleide het zich er tegen aan, omdat het wist, dat daar het hardere 
hout, het staal was, dat niet zou buigen. 

Of — zegt een ander wellicht — was het niet de rechtsover-
tuiging, het opkomen voor de oude privileges en herkomsten, door 
den Spanjaard veracht, de intuïtieve afkeer van zijn willekeur, zijn 
vertrappen van alle recht, die het verzet deed opvlammen tegen 
elke onderdrukking in? Wederom geef ik het grif toe, maar weer 
moet ik er aan toevoegen, dat dit steunen op het recht het ten 
slotte slechts houdt, indien in het recht de gerechtigheid ons aan
spreekt en waar anders kan die, wil zij niet in het vage vervloeien, 
een vastigheid vinden dan in het geloof? 

Er zijn twee dingen, die meer dan eenige beschouwing onzen 
opstand tegen Spanje als een geloofsbeweging teekenen, feiten 
voor de toekomst van bijzonder gewicht. Het is vooreerst dit. dat 
tegen Oranje's wensch in de grens tusschen Noord en Zuid uit 
de Unie van Utrecht voortgekomen, een geloofsgrens werd. De 
Unie trok oorspronkelijk zeker niet een grens naar deze richtlijn, 
doch niet zij zelve, maar aansluiting en afval bepaalden het be-
hooren tot het Nederlandsche volk en die hadden een scheiding 
tot gevolg, die een geloofsscheiding werd. Vlaanderen en Holland 
waren in de dagen van Philips II zeker niet één volk, om van 
Brabant en Friesland niet te spreken. Er waren mogelijkheden dat 
zij het werden, er werd telkens weer een begin gemaakt, doch 
ten slotte verliepen deze aanloopen, brak het begin af; wat bleef, 
wat de historie bepaalde, was niet het verband met, maar de af
scheiding van Vlaanderen. De grens die na tachtig jaren strijd 
ten slotte getrokken werd, was de scheiding van het Protestantsche 
Noorden en het Roomsche Zuiden. De positie der Roomsche pro
vincies in het Noorden was daarbij teekenend. 

Dit voorop. En dan ons volkslied. Het Wilhelmus is geestelijk 
lied èn volkslied. Hier is — zooals alleen de dichter dit mag en 
vermag — het nationale besef, gebonden aan den persoon van den 
Prins, met de belijdenis van geloof en de bede tot God tot èèn 
geheel geklonken. ,,Wilhelmus van Nassaue" en , ,0 edel Neer-
landt soet" met ,,Mijn schildt ende betrouwen" en „Tot God wilt 
U begeven. Zijn heilzaam woord neemt aan". Is er één volk, dat 
zulk een volkslied heeft? Ik spreek nu maar niet van de hooge 
dichterlijke waarde, maar van den geestelijken inhoud. Hier bloedt 
het hart onder het lijden van het volk, hier knielt het volk voor de 
hoogste Majesteit. Kent Gij fierder zang van het eigen goed recht? 
En toch, hier buigt de held in ootmoed. Doch waartoe deze lof? 
Gij weet het immers allen. Is zulk een lied niet het lied van een 
Christelijk volk? Het is volkshed gebleven tot op dezen dag, het 
scheen soms verstorven, maar het werd altijd weer ons lied. 

Het was de Christelijke geloofsovertuiging in Calvinistischen 
vorm, die de wording van het volk bepaalde. Juist het Calvinisme 
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had die volksvormende kracht. De Roomsch-Katholieke Kerk mist 
haar. Bij haar is het nationale niet met het Kerkelijke verbonden, 
die band kan alleen in ondergeschiktheid van het staatswerk aan 
de Kerk worden geknoopt. De doopersche zijde der Hervorming 
— die mede zich in onzen opstand krachtig deed gelden — heeft 
die volkskracht evenmin. Voor haar is het samenleven onder zeker 
gezag, naar zekere rechtsregelen, in gebondenheid naar buiten niet 
dan van zeer ondergeschikte beteekenis, waaraan de Christen niet 
dan noodgedwongen deelneemt, waarvan hij zich zooveel mogelijk 
op een afstand houdt. Het Calvinisme onderscheidt zich van beide. 
Wel weet het, dat de Kerk (met een hoofdletter) niet aan staats
grenzen gebonden is — juist in onzen tijd wordt het zich deze 
wel eens verwaarloosde waarheid meer en meer bewust — maar 
de organisatie, die immers in de Gemeente, de plaatselijke samen
hang, zijn oorsprong vindt, leidt tot een samenbinden van kerken 
in het verband van een volk. En wel is het als de doopers zich 
bewust, dat in iedere staatsmacht, in ieder volksstreven als zoo
danig gevaar voor den Christen ligt, maar het ziet in Staat en 
Overheid naast deze negatieve de positieve zijde. Het is zoo merk
waardig, dat Calvijn's institutie eindigt met een stuk over het 
burgerlijk bestuur. Als de hervormer gereed is met de uiteenzetting 
van zijn leer, moet hij ook nog enkele dingen zeggen over over
heid en volk, het is zeer principieel, maar het is niet uitgebreid. 
Voor een doopersche opvatting zou daarvoor geen plaats zijn, bij 
Calvijn is die er •— al is zij dan een ondergeschikte. 

Hier worden de waarden voor den Christen erkend van het 
gezag en de gebondenheid aan het volk. Al is het dan op een 
afstand, zij worden gebracht in verband met Gods zegen. En hier 
krijgt de burger, de Christenburger, de aanwijzing voor houding 
en gedrag tegenover Overheid en medeburgers. 

Het is die Christen-burger, waartoe de Nederlander werd in 
zijn strijd tegen Spanje. En dit geldt niet alleen voor den burger, 
die zich Christen noemde naar de leer van Calvijn, maar voor de 
breede schare. Want dit is de invloed van een sterke geloofsover
tuiging die in strijd de overwinning bevecht, dat zij uitstraalt over 
hen, die zich aansluiten. Men heeft er terecht op gewezen, dat 
een goed deel van het Nederlandsche volk ook in het Noorden 
Roomsch-Katholiek bleef, dat een ander in steeds verder wijkende 
grenzen van het Calvinisme afviel tot libertinisme. Doch niet deze 
groepen drukten haar stempel op staat- en maatschappelijk leven, 
ook niet al had de laatste veelal de overhand in het staatkundige, 
in den regententijd, die al vroeg na de vrijmaking van Spanje be
gon. De geestelijke leiding was elders. Als wij gezin en arbeid, 
vrijheid en verdraagzaamheid, rechtseerbiediging en strenge moreele 
opvatting als zaken aanwijzen, die alle een sterk hervormde burger
lijke kleur hadden, dan zien wij dat in deze peripherie van de 
leer de andere groepen rustig samen leefden met den typeerend-
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reformatorischen geest. Van sprekende afwijkingen, van sterke 
stroomingen in tegengestelde richting, hetzij geestelijk, hetzij maat
schappelijk, blijkt niets. Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat nu de 
samenleving aan de Calvinistische eischen beantwoordde. Dat is 
nooit het geval met eenige leer. Als wij zeggen, dat het Nederland-
sche volk een Christelijk burgerlijk volk was, dan is het niet anders 
dan dit: dat de gedachten, die in dit woord worden samengevat, 
als leidende gedachten worden erkend, dat zij ook in de praktijk 
ingang vonden. Doch altijd is er in wat geldt de verslapping van 
wat gelden moet, is er tegen wat geëischt wordt de stille en zelfs 
de uitgesproken weerstand. De vraag is slechts, of de gedachte 
leidend blijft, de praktijk zich gebonden weet en wat er buiten valt 
als een afwijking —' die er eigenlijk niet moest zijn — ervaart. 

Het gezin bepaalt allereerst het karakter van ons volk. Ons volk 
bestond en bestaat niet uit individuen, maar uit gezinnen. Het 
toont den nauwen samenhang in het gezin, gebouwd op het gebod: 
,,Eert Uwen Vader en Uwe Moeder" eenerzijds, en op het gebod 
,,Gij zult niet echtbreken" anderzijds. De gezinsband wordt als 
een door God in de schepping gelegd verband aanvaard. Die ver
bondenheid, die nergens ter wereld zoo sterk is als in het christelijk 
gezin — ik moet er het Joodsche bij noemen, maar ten slotte steunen 
dan ook beide in dezen op het Oude Testament — is voor ons 
Nederlandsch samenleven door alle kringen heen typeerend. 

Daarnaast de positieve waardeering van den arbeid. De arbeid 
niet gezien — althans niet alleen, zelfs niet in de eerste plaats 
gezien — als een vloek, ook niet als de noodzakelijke voorwaarde 
voor het levensonderhoud, maar als de eenig mogelijke vervulling 
van dezen door zonden gebroken levens-tijd. De zegen van den 
arbeid is wel van de daken verkondigd. 

De strenge moraal, die reeds in deze beide ligt besloten tegen
over losbandigheid en lichtzinnigheid — is zij niet mede een stuk 
van dit volksleven? Geloofsverkondiging is geheel iets anders dan 
moraalprediking; niettemin, de Christelijke overtuiging sluit zekere 
levensgedragingen uit. Onze moraal was zeker een Christelijke. 

Dan — ik stip slechts aan in vogelvlucht — de vrijheidszin, 
die reeds als kenmerkend voor den Nederlandschen geest werd 
genoemd. Vrijheid is een los zijn, een los maken van druk door 
anderen geoefend, in welk opzicht dan ook. Denk aan gewetens
vrijheid, politieke en economische vrijheid, zij zijn alle gericht 
tegen een bepaalden dwang. Ten slotte kunnen deze geen ander 
fundament hebben dan de vrijheid van godsdienst. Immers eerst 
daar komen zij, die allen slechts relatief kunnen zijn en haar be
perking moeten dulden, tot het punt waar iedere beperking, iedere 
druk onvoorwaardelijk is uitgesloten. De geloovige mag, maar 
kan ook niet anders dan daar voor strijden. Hij strijdt daarmee 
tevens voor de ,,vrijheden". Is het wonder, dat zijn strijd het 
stempel drukte op geheel den vrijheidsstrijd van ons volk? 
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En ten slotte de verdraagzaamheid. Ik verwacht den twijfel van 
velen uwer als ik ook deze als typische hervormde karaktertrek 
van ons volk aanduid. Is het Calvinisme niet juist onverdraag
zaam? Het woord is dubbelzinnig en ik erken, dat ook afgezien 
daarvan voor den twijfel alle aanleiding bestaat: Calvijn zelf en 
zeker zijn volgers gaan niet vrij uit, als die beschuldiging van 
onverdraagzaamheid wordt uitgesproken. Niettemin houd ik vol. 
Het woord is dubbelzinnig, zeide ik. Ik wilde dat ik een ander 
had. Als men onder verdraagzaamheid verstaat de houding van 
Lessing's Nathan, die zijn waarheid slechts ziet als een der moge
lijke waarheden, die niet kiest tusschen de ringen, dan is zeker 
iedere Christelijke geloofsovertuiging onverdraagzaam. Zij kan en 
mag niet anders. Doch als onverdraagzaamheid gewetensdwang 
is, dan is voor iederen vorm van het Protestantisme de verdraag
zaamheid kenmerkend. Als bij de vrijheid brengt ook hier de 
grondslag van de geloofshouding het beslissend moment. En die 
ligt in de erkenning van het geweten als verhouding tot God. Ik 
geloof niet, dat velen daar zoo sterk en warm van hebben getuigd 
als Calvijn. Uitsluiting van gewetensdwang is ook zijn beginsel 
•— al is zijn praktijk dit niet altijd trouw geweest. En wat ons 
land betreft, ook hier is het niet geoorloofd een enkel voorbeeld 
van overtreding van dezen regel naar voren te schuiven, moet naar 
den algemeenen eisch en de algemeene praktijk worden gevraagd. 
Verdraagzaamheid is eerbiediging van den ander. Zij brengt niet 
mee, dat iedere meening vrij kan worden gepropageerd. ledere 
verdraagzaamheid heeft haar grenzen, en moet die hebben, wie 
in verdraagzaamheid alles tolereert wordt intolerant tegen zijn 
eigen overtuiging. Hij is ontrouw. Wij hebben hier als bij de vrij
heid grenzen te stellen: de lankmoedigheid, de mildheid is het 
meeste dat wij kunnen verlangen. Men kan niet tegenspreken, 
dat onze geschiedenis.die in ruime mate toont. Zeker, het proces 
van Oldenbarneveldt getuigt daartegen. Het is beschamend. Niet
temin mag toch ook wel worden gezegd, dat dit exces, ik zeg 
niet verontschuldiging, maar een zekere verklaring vindt in het 
feit, dat Oldenbarneveldt zijnerzijds de geestelijke vrijheid had 
miskend, toen hij in de Kerk, in de prediking ingreep en zoo den 
Staat in de Christelijke Kerk wilde doen heerschen. Dat kan zij 
nooit dulden, dan komt het Christelijk vrijheidsbeginsel in onaf
wijsbaar verzet. 

Is hiermee de Christelijke kern van ons Nederlandsche geestes
leven aangewezen — over het burgerlijke moet nog worden ge
sproken. Of liever, opzettelijk is dit nog niet geschied — toch zijn 
de waardeschattingen van de geestelijke goederen die ik aanwees, 
typisch voor de burgerlijke houding. Ik besprak er een nog niet, 
die dit laat zien, het is de eerbiediging van het recht — de eer
bied ook voor het recht van den ander. Het rechtswezen is reeds 
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in de Middeleeuwen, het is vooral in de Republiek een voornaam 
deel van de Nederlandsche samenleving, niet alleen in dien zin 
dat het wetenschappelijk werd beoefend, vooral ook in dezen, dat 
het rechtsbesef, het opkomen voor eigen, de erkenning van anderer 
recht, zich krachtig toonde. Het zou herhaling zijn als ik betoogde, 
dat dit van de geloofsovertuiging niet mag worden gescheiden. 
Burger (civis) is hij, die aan een rechtsgemeenschap deel heeft 
en in die rechtsgemeenschap zijn eigen erkenning vindt, die óók 
tegenover den Staat een punt heeft, waar hij hem grenzen stelt, 
en erkenning vraagt. Burgerij is volksverbondenheid met eerbiedi
ging van zelfstandigheid. In den burgerlijken staat is de enkeling 
nooit alleen onderdaan. Dit en niet de staatsvorm — die kan 
autocratisch, aristocratisch, democratisch zijn — is beslissend. 
Christenburger mag hij genoemd worden als dit burgerschap ten 
slotte — onder erkenning van al wat het mede bepaalt — in de 
Christelijke geloofsovertuiging is gefundeerd. En dit was het ken
merkende van ons volk in het eind der 16e en den aanvang der 
17e eeuw, dat het dat burgerschap niet alleen theoretisch door 
staats-regeling en maatschappelijke ordening aanvaardde, maar wer
kelijk beleefde, dat het Christelijk besef het als een gave aannam, 
er voor op durfde komen, er vertrouwen en vastigheid in vond. Dat 
burgerschap vond een vruchtdragenden bodem in de gebondenheid 
aan de stad vóór den staat. Niet het groote gebied, maar de kleine 
kring kweekt de gevoelens, die het dragen. Dat burgerschap liet 
ruimte voor het streven naar welvaart. Het deed den eisch stellen 
van arbeid waaraan allen, hoe gedifferentieerd, hun deel hadden. 
Daarin liet de een den ander zijn vrijheid, gelijk hij hem verdroeg. 
Zij wisten immers beiden zich burgers, begrepen dat zij elkaar als 
zoodanig moesten blijven aanzien, wat hen ook scheidde. De Neder
landsche burgerij, die boven zich in maatschappelijken zin maar 
een heel dunne laag had —• de adel had in de republiek slechts 
onbeduidenden invloed — die naar onderen altijd weer vervloeide, 
was het Nederlandsche volk. De arbeidersbevolking stond niet 
tegenover haar, maar sloot zich bij haar aan. Ik gebruik het woord 
burgerij. Het heeft anderen klank dan het Fransche bourgeoisie. 
Burger is óók de Nederlandsche vertaling van civis, burgelijk is 
niet alleen bourgeois, ook ,,civil" in het Fransch. Burgerlijk recht 
is droit civil. Dit is niet zonder belang. Civis heeft rechtsinhoud, 
wat bourgeois niet heeft, burger omvat beide. Als het woord goed 
begrepen wordt snijdt het het bedenkelijke van den ,,bourgeois" af. 

Wij hebben als wij van burgers en burgerlijkheid spreken, de 
ongelukkige neiging onder den invloed van sommige beschouwin
gen het begrip uit de 18e eeuw, uit de Fransche revolutie te ver
klaren. De 18e eeuw zou de opkomst van de burgerij gebracht 
hebben, de feodaliteit hebben gebroken. Dit is niet waar voor ons 
land. Onze burgerij had zich al uit een proces van eeuwen in de 
16e eeuw gevormd. Zij greep toen haar lang bestreden zelfstandig-
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heid van den heer en zij deed dit terwijl zij tegelijkertijd een diepe 
vernieuwing van haar geestesleven meemaakte. Die beide strengelde 
zij dooreen. De constitutie van de presbyteriale Kerken is zelf een 
burgerlijke — in de Kerk kreeg zoo het burger zijn een plaats; al 
heeft het lid zijn der Kerk een geestelijken inhoud, die „burger" 
mist, in ,,lidmaat" keert de gedachte van gerechtigd zijn terug. 
Omgekeerd verwierf het burgerschap een geestelijke waarde. Het 
bewustzijn van zelfstandigheid, de trots op het geheel waarvan 
men zich burger weet, hetzij land of stad, is voor den burger 
karakteristiek. Dit recht kreeg een afglans van iets hoogers. Dit 
stamt bij ons uit de 16e en 17e eeuw. De waarde van ons burger
zijn werd ons niet door de Fransche revolutie gebracht, integen
deel het kreeg toen iets hols, rhetorisch-onechts. De werking der 
revolutie aan het eind van de 18e eeuw was ten onzent meer breed 
dan diep. Wel hebben hare denkbeelden grooten invloed gehad bij 
ons in de 19e eeuw, doch dien invloed kreeg zij indirect door het 
liberalisme. Direct bleef haar werking aan de oppervlakte. Zij 
fnuikte het provincialisme en de regentenmacht, sneed uitwassen 
van ons staatsbestel af, maar bracht niet een principieele verande
ring in de gezagsverhoudingen, noch in de maatschappelijke ge
leding. 

Het Nederlandsche volk bleef burgerlijk. 
Toch moet, als we dit zeggen, op fundamenteele verschuivingen 

in de 19e en 20e eeuw èn in die burgerlijkheid zelve èn in haar 
verband met het Christelijk geloof worden gewezen. Wanneer zoo-
als hier wordt gepoogd een karakteristiek te geven van een volk, 
is dat nooit anders dan het aangeven van typeerende trekken; 
er zijn altijd afwijkingen. Doch bovendien hebben wij met een 
historische figuur te doen, die zich voortdurend wijzigt. Ook als 
de typeering houdbaar blijft — en dit beweer ik met nadruk van 
de mijne — kan zij toch andere nuances gaan toonen, kan zij ook 
verzwakken. Het gaat met een volk als met een mensch, ouder 
wordend wordt hij anders en blijft toch dezelfde. In een goed 
portret van den middelbaren leeftijd moet het kind teruggevonden 
kunnen worden en de mogelijkheid liggen, dat uit die geconter-
feite krachtige figuur deze grijsaard werd. 

Die verandering en verzwakking toont èn het burgerschap op 
zichzelf beschouwd èn het burgerschap in verband met het geloof. 
De levenshouding van den Nederlander blijft die van den burger, 
maar zij is niet meer gaaf. Zij vertoont vele scheuren. De groote 
tegenstelling arbeider-burger komt in de 19e eeuw op, er komt een 
scheiding, de arbeider staat niet meer naast den burger, maar tegen
over hem, burger nu genomen in engeren zin en door die tegen
stelling meent hij niet meer gebonden te zijn aan den staat. Dat 
deze tegenstelling intusschen wel een barst, niet een breuk is, heeft 
onze tijd sinds 1914 bewezen: de arbeider zocht, zoodra hem de 
mogelijkheid daartoe door staatsbemoeiing en vooral door zijn eigen 
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actie geopend was, voor zijn wijze van leven, zijn ontspanning en 
belangstelling, zijn waardeeringen, met één woord voor zijn levens
houding steeds meer die oude burgerij te benaderen. En zijn staats
burgerschap werd hem plotseling bewust, groeide voortdurend tot 
die vastheid, waartoe het thans bij velen gekomen is. Doch niet 
alleen de tegenstelling arbeider-burger kwam naar voren, ook die 
van burger tot boer. Het platteland was in het staatkundig en 
maatschappelijk bestel van de 16e en 17e eeuw van weinig impor
tantie, de burger was stadsburger. In de eerste helft der 19e eeuw, 
ja nog langer is van verandering daarin weinig te bespeuren; dit 
kan nu niet meer gezegd worden. Hoever de beteekenis van dit 
verschijnsel reikt is thans nog niet te overzien. En niet alleen de 
arbeider en de boer stelden zich tegenover den burger, ook de 
intellectueel voelde zich veelal van hem vervreemd, terwijl de 
kunstenaar, die altijd wel moeite had gehad zich in dit burgerlijke 
te vinden, in hem een vijand ging zien. Bedenk, dat, als ik dit zeg, 
ik ook hier generaliseer om te typeeren. Bij den intellectueel, ik 
denk vooral aan den man van wetenschap, leidde de losmaking tot 
onverschilligheid: zaken van staatkunde interesseerden hem niet en 
zijn vaderlandsche gezindheid werd dikwijls tot een lauwe gemoeds
gesteldheid, die ten slotte burgerlijk was. Doch dan gebruik ik 
het woord in den zin dien ik straks nog moet bespreken, in den 
slechten zin. Over het verband van de kunst en het burgerdom, 
ook van de kunst en het geloof en deze beide weer samen zou 
heel veel te zeggen zijn. Juist daarom echter zal ik er hier over 
zwijgen. Ik stip slechts aan, dat de 17e eeuwsche schilderkunst tot 
in haar grootste figuren, Rembrandt en Vermeer toe, burgerlijk 
was, burgerlijk én reformatorisch. 

Wij moeten ons beperken. W e hebben nog te spreken over het 
verband van het geloof met het burgerschap. Als wij niet naar de 
diepte, maar naar de breedte zien, ging daarvan veel verloren. 
Onder den grond bleef het en soms breekt het naar boven, bij 
Abraham Kuyper b.v., maar ook al —- meer nog historisch gericht 
— bij Groen van Prinsterer. Het ligt ook in zoo belangrijke en 
vooral buiten kerkelijke kringen zoo weinig gekende figuren als 
Gunning en Hoedemaker. Het blijft stil als in het verborgen voort-
bloeien bij die groote massa der kleine burgerij — en dan óók en 
niet het minst op het platteland bij de boeren — bij wie het tot 
iets vanzelfsprekends is geworden, dat alle kans heeft tot het alle-
daagsche te vervallen, maar telkens weer verrast door onverwach-
ten diepgang. Een Christelijke geloofsovertuiging hield stand, die 
somtijds wel op zeer naïeve wijze tot grond voor de positie tegen
over elk levensverschijnsel werd gemaakt, maar die op een oogen-
blik hem, die met haar in aanraking komt, kan beschamen door 
zoo volledige overgave aan de dingen der eeuwigheid, dat men zich 
alleen maar kan verbazen. 

Wij stellen dit voorop, maar moeten nu er op wijzen, dat er in 
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het leven van ons volk in de 19e en 20e eeuw zich verschijnselen 
voordeden van verzwakking van het Christelijk burgerschap als 
grondslag van de natie, zooals wij dat teekenden. Daar is voor
eerst de opkomst van het Roomsch-Katholicisme. Brabant en 
Limburg namen hun plaats als gelijken in de rij der gewesten in, 
de Roomsch-Katholieke groepen der Noordelijke provincies, die 
wel op den achtergrond, maar sterker in getal en saamhoorigheids-
besef dan men veelal vermoedde, zich hadden gehandhaafd, traden 
naar voren en namen sinds de jaren van 1870 en 1880 tot voor 
kort toe zienderoogen in invloed toe. Vraagt men naar de beteekenis 
daarvan voor ons volksleven, dan komt men al spoedig op politiek 
terrein, dat ik heden niet mag betreden. Ziet men naar de be
teekenis hiervan in ons volksleven, dan is typeering niet gemakkelijk, 
de onderscheiding van bezuiden en boven de Moerdijk, en die van 
Roomsch-Katholiek en Protestant liggen zóó door elkaar gevloch
ten, dat een scherpe teekening niet goed mogelijk is. Ziet men naar 
het verband met het geloof, dan vraagt de tegenstelling tusschen 
Roomsch-Katholicisme en Protestantisme toelichting en daarvoor 
is het hier de plaats niet. Ik moet mij daarom wel tot deze opmerking 
bepalen, dat de toenemende invloed der Roomsch-Katholieke Kerk 
heeft gewerkt in de richting van behoud van algemeen Christelijke 
elementen der samenleving, dat daardoor echter het specifiek refor
matorische is verminderd, maar toch niet ons volksleven ergens 
een specifiek Roomsch karakter heeft gekregen. Na deze verzwak
king noem ik die van de ontkerkelijking. Ik gebruik dit woord met 
opzet, niet dat van de afsterving van het geloof. In hoeverre er 
werkelijk geloof was in een tijd, in hoeverre de Evangelie-verkondi
ging de menschen in de breedte heeft geraakt is nooit te zeggen. 
Het is een geheim, dat de mensch niet kent, dat zich aan iedere 
directe constateering en statistiek onttrekt. Slechts God oordeelt 
over het innerlijk. Maar wèl kan worden nagegaan, in hoeverre 
de menschen verklaren tot de geloofsgemeenschap der Kerk te be-
hooren en in hoeverre zij zich ook daarnaar gedragen. En ook kan 
worden geconstateerd, in hoeverre de maatschappelijke instellin
gen, de levensvormen, die door het geloof worden gestempeld en 
in hun structuur bepaald, hun karakter van Christelijke instellingen 
verliezen. 

En hier ligt — meer misschien dan in het wezen der zaak — 
het verschil tusschen de 17e eeuw en onzen tijd. De statistiek der 
volkstelling toont de ontkerkelijking, het terugloopen van het kerk
bezoek, het ebben van het kerkelijk leven. Waarschijnlijk zijn de 
waarlijk overtuigde Christusbelijders altijd een betrekkelijk kleine 
groep geweest, maar er was de schijn van het tegendeel en die 
schijn verd'ween. En dan: de invloed van de Christelijke levens
houding nam af. Want •— ik heb dat straks al gezegd — het ge
loof straalt uit op alle dingen van het leven. Het vormt ze alle, ze 
krijgen een kleur die ze vroeger niet hadden. De Christelijke levens-
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opvatting over huwelijk en gezin, over arbeid en maatschappij, 
over staat en recht is niet anders dan een levensopvatting, is zelf 
niet zaak des geloofs. Het is tegenover veel misverstand noodig 
dit nog eens uitdrukkelijk te zeggen. Maar zij bepaalt al de dingen, 
die ik noemde, wel. En gevolg is dat haar moraal, haar levens
gedrag, haar rechtsopvatting wordt gevolgd vooreerst door de 
velen, die, al staan zij innerlijk weifelend, onzeker, tegenover die 
overtuigingen, toch zeker ook niet openlijk zouden willen zeggen, 
dat zij ze positief niet deelen en dan ook breeder uit nog door de 
groote schaar die volgt. Als wij van een volkskarakter spreken 
en niet naar de innerlijke kracht, maar de uiterlijke verschijning 
vragen, denken wij aan deze. Welnu, hier ligt de verandering waar
op ik doelde; de Christelijke vorm vervaagde, de kleur verschoot. 
Het sprekendst voorbeeld van wat ik bedoel geeft het echtschei
dingsvraagstuk. De echtscheiding — vroeger slechts geduld als een 
uiterst hulpmiddel bij een hopeloos mislukt huwelijk — werd een 
min of meer normaal verschijnsel. Er was zeker te allen tijde be
derf in huwelijkszeden aan te wijzen, doch daarop komt het hier 
niet aan. Ook wie iets als kwaad erkent, doet vaak dat kwade, 
doch de levenshouding verandert, als dat kwaad voor goed wordt 
gehouden, en dan natuurlijk ook te gereeder bedreven. 

Verzwakt zoo het Christen-burgerschap in ons volk — de sterkste 
verzwakking kwam van binnen uit. De zwakheid was niet het 
gevolg van inwerking van buiten, maar was van begin af aan in 
aanleg aanwezig. Geen tijdvak is werkelijk een gouden tijd. De 
mensch leeft altijd in gebrokenheid. Het burgerschap dreigt altijd 
tot burgerlijkheid te verschrompelen. Over de verhouding van deze 
beide nog een enkel woord. 

Het is wel merkwaardig, dat ,.burgerlijk" voor vele wel zeer 
uiteenloopende groepen de bedenkelijke beteekenis kreeg, die 
,,burgerlijkheid" altijd heeft. Ik noem den aristocratisch gezinde, 
die naar goede levensvormen streeft, den arbeider, den kunstenaar. 
De eerste duidt met ,,burgerlijk" aan het gebrek aan levensstijl, 
dat hij verfoeit, voor den tweeden is het de typeering van den man, 
die hem uitbuit, de derde ziet in het burgerlijke het maatschappe
lijke, dat het uitleven van den schoonheidsdrang belemmert. Alle 
drie drukken hun minachting, soms ook hun vijandschap uit als 
zij het woord gebruiken. Vraagt men naar het gemeenschappelijke 
in dit spraakgebruik, dan doelen allen op bekrompenheid en be
nepenheid. Burgerlijk is muf en vaal, is eng — de burgerlijkheid 
sluit den mensch af en doet hem verzuren. 

En nu is het niet zoo, dat tusschen deze beteekenissen van het 
woord en den zin waarin wij het in deze rede gebruikten, geen 
verband zou bestaan. Integendeel: élke levenshouding is nooit 
anders dan een labiel evenwicht tusschen de spanningen in den 
mensch; beschreven wij den burger naar zijn goede zijden, de 
slechte zijn daarmee tegelijk gegeven. De civis is mede bourgeois. 
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En als we dit zeggen wordt iedere karaktertrek, die we aanwezen 
tot caricatuur: de vrijheidszin en zelfstandigheid tegenover den 
staat wordt tot individualisme, het begrip van saamhoorigheid gaat 
teloor, de verdraagzaamheid wordt slapte en lakschheid. Het 
streven naar welvaart verliest alle rem, het gezin wordt een kringetje 
waarin men zich behagelijk opsluit, een onderonsje. De arbeid 
wordt of een peuterig bezig-zijn, of enkel middel tot geld verdienen, 
de afwijzing van ieder onecht pathos — ook een typisch burgerlijke 
trek — tot dorheid. De zedelijke overtuiging wordt samengedron-
gen in een moralisme, dat in reeksen van enge voorschriften precies 
verklaart wat men wel en wat men niet mag doen. Maar wat zal ik 
doorgaan? De schrijvers die de wereld den spiegel van haar burger
lijkheid hebben voorgehouden zijn legio. 

Al deze dingen zijn in ons volksleven van het oogenblik, dat 
het volk één werd, aan te wijzen, zij hebben zich echter in den 
loop der tijden verdikt tot het agglomeraat dat burgerlijkheid heet. 
Naast ,,burgerlijk" kwam nog het woord ,,klein-burgerlijk" in ge
bruik. Daar zou groot-burgerlijk tegenover kunnen worden gesteld. 
Als men den term aanvaardt, dan is de groote burger de man die 
zich van het burgerschap losmaakt, hij wordt de ,,ondernemer" 
— de kleine burger degeen, die het burgerlijke tot het uiterste 
doordrijft en daardoor tot caricatuur maakt. 

Wellicht komt de gedachte in u op, dat ik, als ik dit zeg, mijn 
onderwerp uit het oog verlies. Ik spreek immers over het gelcof 
in het volksleven. Toch is dit niet het geval. Immers de burger
lijkheid heeft óók de gemeenschap der Christ-geloovigen aangetast 
en haar niet het minst. Schreef niet onlangs een onzer predikanten, 
H. C. Touw, een belangrijk boekje over de burgerlijkheid der 
Kerk? Het was haar burgerlijkheid, die intellectueelen en arbeiders 
verhinderde naar haar boodschap te luisteren. Het is een aanklacht. 
De Kerk is zelfgenoegzaam geworden. Burgerlijkheid is ten slotte 
niet anders dan zelfgenoegzaamheid. 

En zoo gebeurt het dat de Kerk teruggeroepen wordt tot geloof. 
Want als geloof in Christelijken zin iets beteekent, dan is het het 
verbreken van alle zelfgenoegzaamheid. Nergens ten slotte vindt 
het burgerlijke in den zin waarin ik het nu gebruik zoo sterken, 
onverbiddelijken vijand als in het geloof. Ieder ander doet eens 
concessies, het geloof nooit. Intellectueel en kunstenaar vertoonen 
soms typisch burgerlijke trekken. De arbeider imiteert den burger 
op wien hij scheldt. Alleen het geloof brandt alle burgerlijkheid 
uit. Het geloof is priesterlijk en profetisch. Priesterlijk gaat het 
alle burgerlijkheid voorbij, profetisch werpt het haar neer. 

Priesterlijk en profetisch staat het geloof tegen iederen vorm 
van samenleving in staat en maatschappij. Deze heeft altijd zijn 
keerzijde naar de zonde gericht; geheel er in opgaan kan de Kerk 
nooit, altijd weer zal zij haar vermanend woord moeten doen hooren. 
En zij moet dan met zichzelf beginnen. 
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De Kerk der reformatie heeft slechts tot zichzelf terug te keeren, 
beter gezegd weer te hooren naar het Woord, dat zij heeft te ver
kondigen, om haar burgerlijkheid af te schudden. In de 19e eeuw 
zijn er verscheidene geweest, die haar daartoe hebben opgeroepen. 
Hun woorden klinken door tot op dezen dag. Ik denk aan het 
Reveil, de afscheiding, en aan de Doleantie, burgerlijk en anti-
burgerlijk tegelijk, maar ook aan Kuyper's kerkelijke tegenstanders, 
namen noem ik hier niet. En er zijn er ook thans die haar wekken. 

Hoort zij naar de stem, die haar roept, dan zal haar ook in den 
mond gegeven worden, wat zij te zeggen heeft tot het volk, dan kan 
zij de burgerlijkheid van het Nederlandsche volk weder buigen tot 
het burgerschap, dan kan zij dat burgerschap met nieuwen inhoud 
vullen. 

Wie het burgerlijke — nu weer in den goeden zin genomen — 
verwerpt ter wille van de verfoeide burgerlijkheid, werpt het kind 
met het badwater uit. Hij laat het volk leeg, als hij het niet van 
iets anders vervult. Niet een negatie, een bestrijding alleen bevrijdt; 
staat en maatschappij vormen zich alleen in oriënteering naar een 
positief beginsel. Dit kan alleen vanuit het Christelijk geloof wor
den benaderd. Alleen hier ligt de verbindingsmogelijkheid met Gods 
eisch. En wat anders dan deze biedt den dwalenden, aan alle 
zijden verloren, zoekenden mensch steun? 

Niet een repristinatie, een pogen tot terugvinden wat vorige 
eeuwen wisten, heeft ooit een volk gebaat. Wij zijn waarlijk ge
noeg wakker geschud om dat te begrijpen. Teruggaan is onmoge
lijk, de geschiedenis vloeit. Zij toont steeds nieuwen vorm. Doch 
het nieuwe kan nooit öm het nieuwe worden gezocht, wie dat poogt 
grijpt in het luchtledig. Het nieuwe komt uit het oude voort, als 
de tijd er voor rijp is; in het nieuwe zit de kern van het oude. 

Burgerschap: het waarlijk deel hebben aan staat en samenleving, 
waarbij ieder de plaats zoekt tusschen gezag èn vrijheid, waar hij 
zijn persoonlijkheid handhaaft en tegelijk zich in de gemeenschap 
voegt, waarbij ieder recht heeft en recht zoekt, -— dat te vormen 
en daarnaar zijn maatschappelijke gedraging te richten, het is de 
taak van het Nederlandsche volk. Het kan dat alleen als het zijn 
historie begrijpt. 

Maar de historie leert, dat het karakter van het Nederlandsche 
volk dat van een Christelijk volk is. Gij weet thans, dat ik dit nu 
zeg, zonder eenige verheffing van een bepaald deel, zonder eenige 
uitsluiting, zonder eenig beroep op een bepaald ,,bezit", in aan
wijzing alleen van een gericht zijn. 

Het geloof ligt in het gehoor, zegt de apostel Paulus. Moge 
het Nederlandsche volk hooren naar Gods Woord. Dan hervindt 
het geloof zijn plaats in het volksleven. Dan wordt weer duidelijk 
het wat uitgesleten stempel van zijn Christen-burgerschap. 



51. REDE UITGESPROKEN BIJ DE O P E N I N G DER 
RECHTSHOOGESCHOOL T E BATAVIA 

OP 28 APRIL 1924 

Zeer geachte Hoorders, het is mij een bijzondere eer heden in 
Uw midden het woord te mogen voeren. Waar wij zijn bijeen 
gekomen om de opening der Rechtshoogeschool te Batavia bij te 
wonen, is het goed, dat wij ons van tevoren bezinnen op de be-
teekenis van dat feit. Ik acht het een voorrecht, daarbij aan Uwe 
gedachten eenige leiding te mogen geven. 

Voor ik daartoe overga is het mijn plicht een enkel woord te 
zeggen van persoonlijken aard. Het is een dubbele functie, die 
mij de vrijheid geeft, dat te doen. 

Vooreerst het ambt van voorzitter der faculteit, waarmede ik 
tijdelijk door Uwe Excellentie ben belast en dan die van ver
tegenwoordiger, gelijk ik mij op dit oogenblik gevoel, van de 
Nederlandsche Universiteiten en de Nederlandsche wetenschap, 
die zich ongetwijfeld mèt ons verheugen in de daad, die Uwe 
Excellentie op het punt staat te voltrekken. 

Mag ik mij daarbij allereerst wenden tot Uwe Excellentie zelf. 
Namens de faculteit dank ik Uwe Excellentie voor Uw bereid

willigheid deze Hoogeschool zelf te openen en daardoor de be-
teekenis, die zij ook naar Uw oordeel heeft duidelijk te doen uit
komen. 

Uwe Excellentie heeft begrepen, dat hoe moeilijk de tijden mogen 
zijn en hoezeer deze tot beperking dwingen, het geestelijk leven 
van het volk geen schade mag lijden. Dit breede inzicht leidde 
U tot de stichting van deze Rechtshoogeschool, ik ben blijde dat 
ik U daarvoor openlijk oprechte hulde mag brengen. Daaraan zou 
ik nog een wensch willen toevoegen. Wanneer Uwe Excellentie na 
vervulling van Uw ambtstijd naar Holland zal zijn teruggekeerd, 
zult U vaak terugzien op de dagen van Uw bestuur. Dan hoop 
ik, dat de berichten, die U van de Hoogeschool, haar werk en 
haar invloed bereiken, van dien aard mogen zijn, dat Uwe Excellen
tie steeds met voldoening zal denken aan den dag, dat U in Indië 
een Rechtshoogeschool hebt gesticht. 

Het moge voor haar een gunstig voorteeken zijn, dat zij ge
vestigd wordt in een gebouw, waaraan voor Uwe Excellentie, haar 
stichter, zooveel herinneringen zijn verbonden. 

Naast Uwe Excellentie is de Hoogeschool velen tot dank ver
plicht. U, Mijnheer de Directeur van Onderwijs, die met zoo zuiver 
begrip van onze behoeften en nooit falende bereidwilligheid, met 
Uw staf van ambtenaren gereed stond als Uw hulp werd in
geroepen en er werk voor de Rechtshoogeschool moest worden 
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verricht, - den Dienst van Burgerlijke Openbare Werken, die ons in 
korten tijd ons gebouw gereed maakte, - het Bataviaasch Genoot
schap, dat ons heden gastvrijheid verleent en zoovelen meer. 

Weest overtuigd, dat in het uitspreken der verplichting reeds 
een grooten dank ligt opgesloten en vergun mij, dat ik het daarbij 
laat en nog slechts tot een enkele een persoonlijk woord richt. 

Het geldt U, Mijnheer de President-Curator, Mr. Creutzberg. 
Jarenlang hebt gij de gedachte van de oprichting van Hoogescholen 
in Indië met U omgedragen. Gij waart het, die deze het eerst bij 
den ambtsvoorganger van Zijne Excellentie ter sprake bracht, die 
aan vroeger bestaande vage verlangens vasten vorm gaaft en 
begreept, dat haar verwerkelijking nabij was. Thans vangt de 
juridische faculteit haar arbeid aan onder Uw bestuur. Zij prijst 
zich gelukkig, dat gij, eerste President-Curator, niet als een vreemde 
tot haar komt, maar zich een harer vaders mag noemen. Uw beleid 
zal haar over moeilijkheden heen helpen. Uw kracht zal haar 
voortstuwen, daarop vertrouwen wij. 

Ik verzocht U, U te bezinnen op de beteekenis van de opening 
dezer Hoogeschool. Het ligt voor de hand haar te zien in het ver
band van wat men de ontwaking van Indië heeft genoemd. In-
tusschen, daarmede zijn wij weinig verder. Zeker, er is beweging 
gekomen waar rust heerschte, er is veel veranderd in Indië in de 
laatste twintig jaren, we lezen het dagelijks en zij, wier aanschou
wing van dit land reeds zulk een tijdvak omvat, worden niet 
moede het ons te herhalen. Maar daarmede hebben wij nog geen 
grijpbare voorstelling. W a t is die beweging? W a t wil zij in het 
geestelijke? Men zegt wel, een nieuwe cultuur, het overnemen en 
adapteeren aan volk en toestanden hier van de huidige Westersche 
volgens sommigen, het opwekken van de oude, slapende Oostersche 
volgens anderen. Het zal wel waar zijn, maar ook wie zoo spreken, 
maken zich naar mijn meening niet een klare voorstelling van 
wat zij zeggen. Het blijft alles vaag. Een cultuur is een zoo 
gecompliceerd samenstel van factoren, van religieuzen, zedelijken, 
wetenschappelijken, aesthetischen aard, zij is zoodanig gebonden 
aan historische ontwikkeling en economische mogelijkheden, dat 
zij nooit in haar geheel kan worden overgeplant en evenmin na 
een tijd van verslapping weder uit het verleden opgewekt. Het 
is mogelijk, dat de historicus achteraf constateert, dat het eene 
volk aan het andere een cultuur heeft gebracht, of dat een slapende 
beschaving na eeuwen rust weder is opgebloeid, maar dan is dat 
het resultaat van een groei van jaren. De eigenlijke strevingen 
der menschen hebben concreter doel. Stellen zij zich zooiets als 
schepping van een nieuwe cultuur voor oogen, dan verloopen zij 
in algemeenheden en bereiken niets. 

Ook wij moeten dus trachten concreter te zien, wat de Rechts-
hoogeschool beduidt. In het woord zelf ligt al drieërlei opgesloten: 
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zij is een school, zal dus moeten voldoen aan een behoefte aan 
weten, zij is hoogeschool, zal dus wetenschap moeten nastreven, 
zij is rec/ifshoogeschool, dient dus de wetenschap van het recht 
en in laatste instantie het recht zelf. 

Beschouwen wij deze dingen wat nader. 
Alle leven lost zich voor den mensch, die tot zelfbezinning komt, 

ten slotte op in twee vragen. W a t kan ik weten? — Wat moet ik 
doen? Vragen, die voor den religieuzen mensch uitmonden in deze 
derde diepere eind-vraag, hoe sta ik tot God? 

W a t kan ik weten? De vraag, die iedere wetenschap, iedere 
kennis naar haar geloofsbrieven vraagt. 

W a t moet ik doen? De vraag, die inhoud wil geven aan het 
in ieder mensch levend bewustzijn, dat hij tot zekere dingen ver
plicht is. Het recht en de rechtswetenschap raken beide. 

Als wij uit de beweging in Indië, waarop ik straks doelde een 
meer concreet ding naar voren mogen halen, dan is het de ont
wakende behoefte aan kennis. Als één ding den bezoeker van dit 
land treft, die scholen rondgaat en met intellectueelen uit de in-
heemsche bevolking spreekt, dan is het die drang naar weten, al 
maar meer w^eten. Zoo één spreuk hier wordt geëerd, dan is het, 
dat kennis macht is. 

Het is een verheugend feit. Een onwetend volk beweegt zich in 
dezen tijd als een blinde in een opeen gepakte menigte. Intusschen, 
er moet, waar wij de opening eener /zoop'eschool bijwonen, met 
den meest mogelijken nadruk aan worden toegevoegd, dat kennis 
en wetenschap twee zijn en dat, hoe onmisbaar kennis mag zijn 
voor allerlei praktische doeleinden, het eerst wetenschap is, die 
op zichzelve waarde heeft voor een individu en voor een volk. 
Kennis is er altijd terwille van iets anders, zoo niet, dan is zij 
waardeloos; wetenschap is een waarde, een verrijking van den 
geest in zichzelve. 

Vraag mij nu niet een nauwkeurige omschrijving van wat weten
schap is. Ik zou haar niet kunnen geven en ik betwijfel of iemand 
het zou kunnen. De wetenschap van de wetenschap behoort tot 
het allermoeilijkste, maar dit is wel zeker, wetenschap wil iets 
anders dan weten alleen. Ze wil begrijpen, verstaan. Zij zoekt 
naar eenheid, naar een verband tusschen denkvormen en ver
schijnselen, dat de menschelijke geest legt. Alle wetenschap is 
scheppend. Met onuitputtelijk geduld moeten de verschijnselen 
worden nagegaan, al maar meer kennis worden bijeen gegaard; 
tot wetenschap wordt zij eerst, indien die verschijnselen den grond
slag vormen van een theorie, indien die kennis materiaal wordt 
voor een begrijpen, een verklaren, dat iets anders is dan een 
enkel opnemen. Denkt even over de letterlijke beteekenis van 
deze woorden na; begrijpen: een vatten, zich eigen maken; ver
klaren: een helder maken, licht brengen, waar duisternis leek te 
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zijn. De woorden al wijzen naar het scheppende element van den 
menschelijken geest. 

Indien onze tijd — en dat ruim genomen negentiende en twin
tigste eeuw te zamen — één kant van den geest heeft ontwikkeld, 
dan is het deze. Het is het wetenschappelijk werk, de wetenschappe
lijke methode, voor iedere wetenschap weder anders, waarin hij 
meer dan in iets anders zijn kracht heeft gezocht. In het religieuze 
slap, in het aesthetische beneden wat andere tijden en andere lan
den hebben voortgebracht, heeft de westersche cultuur van heden 
in de wetenschap haar krachtigsten adelbrief. 

Wij hebben dit, waar hier een hoogeschool zal worden geopend, 
in het oog gehouden. Ik zeg het met alle bescheidenheid, maar 
ook met allen nadruk. 

Met alle bescheidenheid. — W e beseffen volkomen, dat ons 
werken klein is en onbelangrijk, wanneer we over de waarde der 
wetenschap spreken, maar die bescheidenheid mag ons niet ver
hinderen te begrijpen, dat dezelfde methode, die de groote figuren 
der wetenschap bij hunne scheppingen volgden, ook de onze be
hoort te zijn. Maar ook met allen nadruk. Men zou Indië moeilijk 
slechter dienst kunnen bewijzen, dan door voor universitair onder
wijs met iets anders, iets minders dan wetenschappelijk onderwijs 
tevreden te zijn. Dat heeft, meen ik, de Technische hoogeschool 
te Bandoeng begrepen. Dat hebben ook wij ons voor oogen te 
stellen, nu wij als tweede ons in de rij van instellingen van hooger 
onderwijs gaan plaatsen. 

Hooger onderwijs draagt een eigen, een van alle onderwijs 
zich onderscheidend karakter. Van alle onderwijs, het wordt de 
laatste jaren meer en meer ingezien, moet zelf-werkzaamheid van 
den leerling de kern vormen. Alleen die kennis bevrucht den 
geest, die niet maar gemakkelijk is overgenomen, maar die zelf is 
veroverd. Dit geldt niet het minst voor het hooger onderwijs. De 
tijd is voorbij, dat memoreeren van een vlijtig neergepend dictaat 
het einddoel van den student was. Op het college moet de student 
door voortdurend vragen tot zelf nadenken gedwongen worden, 
bij privatissima en zg. seminaar-colleges neemt die werkzaamheid 
een steeds grooter plaats in, bij de eigen studie moeten hem de 
wegen gewezen worden, waarlangs hij zelf zonder directe leiding 
moet trachten de stof meester te worden. Maar niet hierin zit het 
kenmerkende van het hooger onderwijs; waardoor het zich van 
andere takken onderscheidt is, dat de hoogleeraar zelf een zoeker 
moet zijn, dat hij niet maar alleen overlevert, maar zelf in zijn vak 
moet arbeiden, ook op het college. De studenten moeten dat zoe
ken, dat worstelen met de problemen uit eigen aanschouwing ken
nen, zij moeten daaraan mede arbeiden, al was het alleen door 
hunne bereidheid de meeningen van hun leermeester te aanvaarden 
of door hun critiek, die zij er tegenover stellen. Dat opent iets in 
hun geest, zij zien iets wat hun vroeger vreemd w^as, er wordt 

21 



322 P. SCHOLTEN 

iets in hun wakker, hun geest groeit. Daarop en niet op parate 
kennis komt het aan. Die kennis is nuttig en noodig, zonder haar 
is wetenschap niet mogelijk, maar slechts indien de student op 
de hoogeschool iets van de wetenschappelijke methode heeft ge
zien, neemt hij iets van haar mede, dat tot een waarde voor zijn 
leven is geworden. 

Wetenschappelijk werken, dat is wat een inrichting voor hooger 
onderwijs brengt. Zij doet dat in het onderwijs, ook in de gelegen
heid voor zelfstudie, die zij voor mannen van wetenschap schept. 
Het is een dwaasheid, de beteekenis van een hoogeschool af te 
meten naar het aantal studenten of die van een hoogleeraar naar 
het aantal college-uren. Deze hoogeschool mag over den toeloop 
van leerlingen in het eerste jaar waarlijk niet klagen, maar al 
zou het getal ingeschrevenen nog grooter worden dan het is, niet 
daarin zit haar beteekenis. Die hangt voor een groot deel af van 
de personen van de leiders. Het is daarom van zoo eminent ge
wicht voor de Rechtshoogeschool, dat zij in een figuur van de 
ervaring, den paedagogischen aanleg en de wetenschappelijke be
teekenis van Van Kan, haar eersten leider heeft gevonden. 

Alles wat waarde heeft in het geestelijke, straalt die waarde uit 
in zijn omgeving. En door haar leerlingen èn door den eigen 
arbeid harer voorgangers kan een hoogeschool tot een zegen 
worden voor het land. Indien de Rechtshoogeschool zulk een cen
trum van licht mocht worden, zou heel Indië er mee gebaat zijn. 

En zij moet dat worden, mijne Heeren docenten. 

Tot nu toe sprak ik over de Rechtshoogeschool als hoogeschool. 
Ik had er gaarne nog meer over gezegd, maar ik moet mij be
korten en ik moet nog stil staan bij het feit, dat het een faculteit 
van rec/ifsgeleerdheid is, die hier is gesticht. 

Die stichting voldoet niet alleen aan een begeerte naar weten, 
ook naar een begeerte naar recht. Zij valt in een tijd van crisis 
voor recht en rechtswetenschap beide. 

Voor het recht. Is er ooit een tijd geweest, die meer reden gaf 
dan de onze om de vraag te stellen, of er wel zoo iets als recht 
bestaat? Nu ja, er zijn wetten, er zijn regels, maar zijn dat niet 
regels, die gelden juist zoolang als een machthebber dat wil en 
die verbroken worden als die machthebber naar grooter macht 
grijpt? Is het recht niet in den grooten machtsstrijd, dien de wereld 
overal vertoont een armelijke schijn, waarmede brave lieden zich 
paaien, hoogstens een strijdmiddel van den zwakke, dat hem weinig 
baat, als de sterkere zijn wil gaat doorzetten? Ik mag niet uitvoerig 
worden, ik noem U slechts enkele klanken: wereldoorlog — Rus
land — de zg. vrede — de overheersching van het economisch 
motief — de zoo droevig zwakke positie van het volkenrecht en gij 
gevoelt allen wat ik bedoel. Wordt het recht niet in den machts
strijd van volkeren en klassen en individuen tot een aanfluiting? 
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Waarlijk, er is een overweldigend feitenmateriaal om vragen als 
deze op te werpen en toch... En toch, we weten, dat het niet waar 
is. Twijfelingen als deze zijn waarlijk niet nieuw. Toch heeft geen 
der verheerlijkers van Macht ze consequent durven doordenken. 
Zelfs hij, die dat het sterkst deed en er heel een staatstheorie op 
bouwde, Macchiavelli, moest ten slotte het recht als richtsnoer 
erkennen en voor zich inroepen. Sterker echter dan deze overweging 
zegt ons onze innerlijke overtuiging, dat er een behooren is, dat 
den mensch tot zekere dingen verplicht en dat daaruit voor de 
samenleving de eischen van recht noodzakelijkerwijze voortvloeit. 
De wijsbegeerte van onzen tijd heeft weder een plaats veroverd 
voor deze intuïtieve overtuiging in het systeem van het menschelijk 
denken. W e mogen thans weder uitspreken, wat de menschen eigen
lijk altijd hebben geweten, dat aan die spontane overtuiging even
veel, wellicht meerdere waarde toekomt dan aan welk logisch betoog 
ook. De behoefte aan recht heeft God zelf in ons hart gelegd. 

Het is waarlijk geen toeval, dat die behoefte het sterkst spreekt, 
als allerwege aan de beteekenis van het recht wordt getwijfeld. 
Als iedere waarheid in het geestelijke is ook de waarheid, dat er 
een recht is ten slotte paradoxaal. 

Het is deze overtuiging, die bewust of onbewust ten grondslag 
ligt aan den wensch naar een instelling van rechtswetenschap. 
W^ant mèt de overtuiging dat recht de verhouding der menschen 
moet beheerschen, is nog zoo bitter weinig gezegd. Immers, wat 
zal het recht zijn? Hoe moet het worden gevonden? Welke fac
toren bepalen het? Hoe kan het worden doorgezet? De eene vraag 
na de andere rijst. 

Bij de beantwoording daarvan is, het mag wereldvragen betref
fen als het leggen der fundamenten van het volkenrecht of de 
beslissing van futiele geschillen tusschen twee buren, de hulp der 
rechtswetenschap onontbeerlijk. 

Zoolang men de rechtswetenschap enkel tot taak geeft de wet
telijke regels uit te leggen en te systematiseeren, is haar positie 
bij het zoeken van recht een ondergeschikte. Maar met die opvat
ting hebben wij thans wel ten eenenmale gebroken. Dit is de 
crisis der rechtswetenschap, waarop ik straks doelde. Wetsinter
pretatie zelf is al iets anders dan verwerking van het al bestaande, 
er zit reeds iets scheppends in, zij kan tot resultaten leiden, waar
aan de wetgever nooit heeft gedacht. Maar bovendien, er is heel 
veel recht, dat geheel buiten de wet om is gegroeid of dat slechts 
in enkele weinig zeggende woorden der wet een aanknoopings-
punt vindt. Niet alleen de wet, ook rechtspraak en bestuurs
handelingen vormen het recht, maar zij kunnen daarbij de voor
lichting niet missen van de wetenschap. Eenerzijds verzamelt en 
rangschikt deze de feiten zoowel van de rechtsvorming zelf als 
die welke voor haar verdere ontwikkeling noodzakelijk zijn. Ander
zijds toetst zij deze aan de algemeene en tenslotte aan de eigen 
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rechtsovertuiging van den onderzoeker. Zoodra het recht zelf on
zeker wordt, zoodra naar nieuw recht wordt gezocht, zien wij de 
rechtswetenschap in beweging en dit is thans het geval. Naar alle 
zijden wordt gezocht op het gebied der wetenschap van het recht. 

Ziet men dezen kant van haar beteekenis, dan is het duidelijk, 
dat ieder land zijn eigen rechtswetenschappelijk centrum behoeft. 
Wan t wat zal voor dezen arbeid noodig zijn. Vooreerst kennis der 
feitelijke verhoudingen, waarin de rechtsregel moet gelden. Immers 
een rechtsregel onderscheidt zich in de eerste plaats hierin van 
een zedelijk oordeel, dat hij verwerkelijking nastreeft en zonder 
die geen zin heeft. De zedelijke imperatief geldt ook, indien hij 
niet wordt gevolgd, de rechtsregel verliest zijn zin, indien hij geen 
ingang vindt of buiten gebruik geraakt. Een rechtsregel is een regel 
die geldt in een gemeenschap. Alleen nauwkeurige kennis van alle 
gegevens, ethnologische, sociologische, economische maakt moge
lijk met eenige kans van slagen te beoordeelen of een regel ingang 
zal vinden. In het algemeen kan die kennis slechts in het land 
zelve worden verworven. Er zijn uitzonderingen, die deze bewering 
schijnen tegen te spreken, maar die uitzondering, het geniale in
zicht in een land van een die het nimmer bezocht, bevestigt ook 
hier den regel. Om recht aan een volk te kunnen aanbevelen, moet 
men dat volk kennen, niet alleen uit boeken, ook in het werkelijke 
leven. 

Uit de kennis van feiten alleen komt men echter nooit tot een 
regel, daarvoor is noodig, dat hij die hem aanprijst of oplegt ook 
van de noodzakelijkheid doordrongen is, dat hij behoort te worden 
gevolgd. Dit is een beslissing naar eigen zedelijk oordeel. Maar 
ook hier verschilt het recht van de ethiek, daar, weder omdat 
het rechtsoordeel een gemeenschapsoordeel is, alleen dat recht 
mag heeten, dat althans in hoofdzaak door de betrokkenen wordt 
aanvaard. Zedelijk kan het mij onverschillig zijn hoe anderen 
denken, voor het recht mag ik dat niet negeeren. Er is een wis
selwerking tusschen het eigen rechtsoordeel van hen, die recht 
vormen en dat van hen, voor wie hun regels zullen gelden. Dat 
laatste is alleen te kennen in het land zelf. Het is niet te regis-
treeren, niet statistisch te berekenen, allerminst uit op zichzelf 
staande uitlatingen van de publieke opinie af te leiden. Ook van 
deze zijde gezien is rechtsstudie in het land zelf van het recht, 
een eisch. 

Wanneer wij alle gedachten aan het adatrecht voor een oogenblik 
terzijde laten en enkel denken aan het uit Nederland geïmporteerde 
recht, dan zal dit Nederlandsche recht, zelfs in de regels, die 
gelijkluidend zijn aan die van het Moederland, maar zeker waar 
die regelingen verschillen of waar wij ons bevinden op het gebied 
waar ongeschreven recht heerscht, eerst afdoende wetenschappelijk 
kunnen worden bewerkt en dus ook zich eerst behoorlijk kunnen 
ontwikkelen, indien het gebeurt in verband met Indische toestan-
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den en Indische opvattingen. Daardoor eerst krijgt het eigen stem
pel. E n dit kan alleen in Indië zelf geschieden. 

M a a r het spreekt van zelf, dat we de gedachte aan adatrecht 
geen oogenblik terzijde mogen laten. In dubbele mate geldt daar 
wat ik zeide, geldt dit als we rekening houden met de betrek
kingen tusschen de verschillende bevolkingsgroepen hier te lande. 
Sinds onder V a n Vollenhoven 's leiding het adatrecht voor de 
wetenschap is blootgelegd, weten we dat de inheemsche bevolking 
een eigen rijk rechtsleven heeft. M a a r we weten ook, dat de 
ontwikkeling daarvan in deze omstandigheden niet aan een rustigen 
groei kan worden overgelaten. T e snel hebben op sommig gebied 
de economische veranderingen ingegrepen, te veel reeds hebben 
Wes te r sche opvattingen zich doen gevoelen, te zeer heeft Indië 
er behoefte aan en ook recht op om in het wereldverkeer zijn 
plaats in te nemen, dan dat dit mogelijk zou zijn. Er is reeds op 
sommige punten een Wes te r sch element in het recht gekomen, er 
zal waarschijnlijk nog meer komen, wellicht zal er ook weer van 
verdwijnen. M a a r zij die leiding moeten geven, zullen met de 
uiterste voorzichtigheid moeten tewerk gaan. 

Ik zeide zooeven, dat bij het zoeken van recht met de rechts-
overtuiging der betrokkenen rekening moet worden gehouden. 
Overal zien we, dat daarbij de meening van de eene groep tegen 
die van de andere botst, dat wat de een voor recht houdt, den 
ander verwerpelijk voorkomt. Overal is het afwegen, het vinden 
van den juisten maatstaf moeilijk. M a a r van een fundamenteel 
anderen aard worden die moeilijkheden als religieuse overtuiging, 
ras, historie, zedelijke en maatschappelijke opvatt ingen en econo
mische toestanden zoo uiteen loopen als hier. Dan wordt het de 
vraag; één recht of meerdere en ontstaat, indien het laatste wordt 
aanvaard, de moeilijkheid van de regeling der gemengde verhou
dingen. Dan zal, als een instituut uit het moederland wordt inge
voerd, het voor ieder onderdeel noodzakelijk zijn zich af te vragen, 
of die invoering niet tevens een wijziging moet zijn. De rechts-
geschiedenis toont, dat geen volk een recht van een ander over
neemt, zonder het soms onbewust en geleidelijk, maar niettemin 
grondig te wijzigen. Dan zal met vallen en opstaan telkens naar 
een compromis moeten worden gezocht, offers moeten worden 
gebracht van de eene en van de andere zijde tot uit allerlei 
proeven eindelijk de goede regel zich vormt. Dan leert de W e s 
tersche jurist den eerbied voor het overgeleverde en kan hij zien, 
hoe juist hij met zijn methode en kennis dat overgeleverde in 
aanpassing aan den eigen geest van dat recht met slechts enkele 
wijzigingen kan behouden om zijn verderen groei te waarborgen. 

Recht zoekt overal evenwicht, evenwicht tusschen belangen, 
tusschen strijdende voorstellingen, tusschen wat zedelijk wordt ge-
eischt en feitelijk kan worden bereikt, tusschen logische conse
quentie, die het geheel en concrete billijkheid, die het geval ziet, 
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Moeilijker dan elders zal het hier zijn te vinden. Sterker zijn 
hier de tegenstellingen. Daarvoor is arbeid in het land zelf en zoo 
mogelijk door mannen van het land zelve broodnoodig. Uiterst 
belangrijk uit wetenschappelijk oogpunt is de strijd om nieuw 
recht, die hier wordt gestreden, maar de jurist kan zich niet tot 
het aanzien van dien strijd bepalen, slechts hij is een goed rechts
geleerde, die zich in het gewoel begeeft, dezen strijd meestrijdt, 
die lijdt onder de teleurstelling en zich over de overwinning 
verheugt. 

Het is duidelijk, dat uit dit alles volgt, dat een land, dat rechts
ontwikkeling wil, ook wetenschappelijke beoefening van dat recht 
in het land zelf moet verlangen. En dan nog dit. Rechtsweten
schap eischt niet alleen begrip van regels en kennis of zelfs 
begrip van feiten, zij vraagt ook een verstaan van hen, voor wie 
die regels zijn bestemd. Dat verstaan is nog iets anders dan alleen 
een begrijpen. Het sluit een gevoelselement in zich. Wie een volk 
bij het zoeken naar recht wil voorlichten, moet een goed verstaander 
van dat volk zijn. Ook hierin is de liefde de meeste. 

Dit, dames en heeren, zijn enkele van de vele gedachten, die mij 
bestormen, als ik aan de beteekenis der Rechtshoogeschool denk. 

Zij brengen wel met zich, mijne heeren docenten, dat Uw taak 
een ongelooflijk zware zal zijn. Het is gelukkig, dat de wetenschap 
bescheidenheid leert, het onderwijs geduld. Zonder deze beide is 
zulk een taak niet te aanvaarden en niet te vervullen. W e weten, 
dat als we van onze idealen een klein deel verwezenlijken, als 
er enkele studenten zijn, bij wie we iets bereiken, als van onzen 
wetenschappelijken arbeid althans iets vruchtdragend is, we blijde 
mogen zijn. Teleurstellingen zullen U niet bespaard blijven. Voor 
Indië kan Uw werk van onberekenbaar nut zijn; of het dat zijn 
zal, ligt niet in onze hand. W e hebben het rustig werkend af te 
wachten. Mag ik U daarbij nog één ding in herinnering brengen? 
Gij weet het wel, maar het is goed, dat het nog eens wordt 
uitgesproken. Alleen als gij U geheel geeft aan Uw leerlingen, 
daarin niet U zelven, enkel hen en de zaak zoekt, zult gij iets 
bereiken. Ook hier geldt: Zoo wie zijn leven zal willen behouden, 
die zal het verliezen, maar die het verliezen wil, zal het behouden. 

Dames en Heeren studenten, mijn slotwoord is voor U. Ik heb 
het reeds gezegd, van U wordt in de eerste plaats arbeid gevraagd. 
Daarnaast nog één ding, weest niet voorbarig, oordeelt niet te 
haastig. Stelt U open voor wat gij hoort. Tracht U iets er van 
eigen te maken, dan verlaat gij rijker de Hoogeschool dan gij er 
kwaamt, en wat ook Uw toekomst moge zijn, daarmede zult gij 
Uw land van dienst kunnen zijn. 

Thans Excellentie, aan het slot gekomen van mijn rede, wend 
ik mij weder tot U. 

Evenwicht zoekt het recht, zeide ik. Dat eischt een gezag, dat 
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in den strijd om het recht het beslissende woord spreekt. Da t 
gezagswoord behoeven wij, om ons werk te kunnen aanvangen. 
M a g ik U w e Excellentie, als drager van het gezag, dat deze Rechts-
hoogeschool in het leven riep, verzoeken thans tot de plechtige 
opening te willen overgaan. 

1 

>* 



52. REDEVOERING UITGESPROKEN TER HERDENKING 
VAN H E T DRIEHONDERDJARIG BESTAAN DER 

INSTELLING VAN HOOGER ONDERWIJS 
T E AMSTERDAM OP 28 JUNI 1932 

Van heinde en ver zijt Gij samengestroomd om met ons het 
oogenblik van herdenking van het driehonderdjarig bestaan van 
onze instelling van hooger onderwijs te beleven. Aan mij is de 
taak de beteekenis van dit oogenblik voor U te ontvouwen. 

Het is een herdenking; wij slaan onze blikken terug op het 
verleden, trachten het meest treffende daarin ons voor oogen te 
roepen. Denkt niet, dat ik U een kroniek van de lotgevallen der 
instelling in de afgeloopen eeuwen zal voordragen. Ik hoop Uw 
aandacht te kunnen vasthouden — moest ik ook maar eenigszins 
naar de volledigheid van een kroniekschrijver streven, ik verloor 
haar zeker. En ook een geschiedenis, die het belangrijkste samen
vat, uit de veelheid der kronieken het materiaal put om het beeld 
te ontwerpen der instelling in haar ontwikkeling, hebt Gij van 
mij niet te verwachten. Mijn doel is bescheidener, het is U enkele 
data te herinneren, het kenmerkende daarvan voor ons aan te 
wijzen, om ons duidelijk te maken, wat en waarom wij herdenken. 
De scheiding van de eeuwjaren zelf doet die data aan de hand: 
1632, de oprichting — 1732 de nog maar zwakke opleving na 
ernstige inzinking — 1832 de bescheiden bloei in behagelijke te
vredenheid. Ik moet er echter een vierde jaartal bijvoegen, omdat 
het plotseling een zoo sterke wending in het bestaan onzer in
stelling bracht, dat zijn beteekenis bijna met de oprichting zelf op 
één lijn mag worden gesteld: 1877, de verheffing tot Universiteit. 

Eerst dus de oprichting. 8 Januari 1632 opende Vossius het 
Athenaeum met een rede: ,,De Utilitate Historiae", den 9den volgde 
Barlaeus met de meer geroemde, zij het niet beter gekende, over 
den Mercator Sapiens. W a t bracht tot de oprichting? Raadplegen 
we de annalen, dan is het niet dan een overweging van nuchtere 
zorg. Het Leidsche studentenleven van dien tijd was niet zonder 
gevaren voor de jeugd, het scheen beter, de jonge mannen er wat 
later heen te zenden dan gebruikelijk was, men kon hen nog 
eenigen tijd thuis voorbereiden, dat was veiliger. Een opleiding na 
de school voor de Universiteit scheen gewenscht. Daarvan zou 
ook een breedere schaar kunnen profiteeren, die de Universiteit 
niet zou bezoeken. 

Doch met dit uitgesproken motief is de oprichting geenszins 
gekenmerkt. Wij moeten het feit in breeder kader plaatsen. Daar 
is vooreerst dat van den godsdienstigen en politieken strijd dier 
dagen. Daarin kan de stichting van het Athenaeum worden gezien 
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als uiting van het verzet van Remonstrantsch en Libertijnsch ge
zinde Regenten tegen het Contra-Remonstrantsche Leiden. Toch 
mag hierop niet te veel nadruk worden gelegd. Zeker, de tijd was 
voorbij, dat Pauw over Amsterdam heerschte, zijn tegenstanders, 
de ,,rekkelijken" en de ,,politieken", zaten op het kussen. Van 
Baerle had om zijn neigingen tot het Remonstrantisme zijn leer
stoel te Leiden moeten verlaten; Vossius was, al was hij bij zijn 
benoeming te Amsterdam weder Leidsch hoogleeraar, toch terug
gezet. Het Calvinistisch Zwitserland speurde onraad en protesteer
de tegen de nieuwe instelling. Dat alles wijst op de plaats van 
de stichting in de religieuse en politieke tegenstellingen. Maar 
sterk gemarkeerd is die toch niet. Van een duidelijk partijstandpunt 
kan niet gesproken worden. Wel bleef Pauw weg van de inaugu-
reele redevoeringen, maar zijn medestanders kwamen, ook van 
de predikanten waren er, tot van Baerle's verwondering, aan
wezig. Reeds in 1635 behoorde tot de Curatoren een man van 
uitgesproken Contra-Remonstrantsche overtuiging, Gerrit Schaep. 
Toen de Remonstranten tot de stichting van een eigen Seminarium 
overgingen, werd dit wel te Amsterdam gevestigd, maar van het 
Athenaeum was het geheel los; dat bleef het eeuwen. Eindelijk, 
wat het meest spreekt: een beroep van Grotius, waarop Hooft 
aandrong, durfde men niet aan. Het Athenaeum had stellig niet 
een felle kleur — als moment in den strijd der geesten heeft de 
oprichting slechts gering belang. 

Wij moeten haar van een andere zijde benaderen, willen wij 
het feit goed verstaan in zijn historische beteekenis. Wij moeten 
het zien als de levensuiting van een geslacht, dat naar alle zijden 
om zich greep in de wereld, dat zich sterk voelde in een toe-
stroomende macht en rijkdom en nu ook de geestelijke schatten 
begeerde, die het weten kon brengen. ,,De polsen joegen en de 
harten gingen aan", van Looy's woord over dien tijd geldt voor 
elk gebied. Het Humanisme beloofde vervulling van dien drang. 
Het was de vereering voor een weten, dat al wat maar in heden 
en verleden gekend kan worden, dat is voor deze opvatting al wat 
in boeken te vinden is, trachtte te grijpen en vast te houden — 
tegelijk de vereering voor de versiering van het leven door wat 
die wetenschap van de schoonheid van den tijd, waarnaar men 
boven alles opzag, van de klassieke Oudheid, kon leeren. De 
regenten, die het Athenaeum stichtten, hebben niet naar een 
tweetal paedagogen uitgezien, die de hun toevertrouwde jonge
lieden zoo verstandig mogelijk zouden leiden, doch zij begeerden 
klinkende namen, die ook hun wat zouden brengen. Daarom waren 
van Baerle enVossius hun mannen. Van Baerle, de dichter van 
Latijnsche verzen, de beste van zijn tijd naar men zeide, de philosoof 
ook — indien men dat woord neemt in den zin van moralist en 
kenner van Cicero. Vossius, historicus èn philoloog, theoloog èn 
classicus, de man van het boek. Het boek is het symbool dezer 
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wetenschap. ,,A1 wat in boeken steekt is in dat hoofd gevaren", 
zei Vondel immers van hem. Zijn groote bibliotheek typeert hem: 
zij werd op 24.000 deelen geschat; hij ontvangt extra verhuiskosten, 
omdat zijn boekenschat zoo uitgebreid is. 

Van Baerle heeft zijn lastgevers zonder eenigen twijfel begrepen, 
toen hij tot onderwerp van zijn inaugureele rede den Mercator 
Sapiens koos; dat is stellig niet de koopman, die de wetenschap 
zou dienen in ónzen zin, maar dat is wél de koopman, die deel 
begeert aan heel het leven, ook aan dat dier boeken, aan de over
denkingen en bespiegelingen der geleerden. Jacob de Graeff, een 
der burgemeesters van 1632, was zulk een man, koopman èn ver
zamelaar van oudheden, regent èn man van belangstelling in de 
klassieken, In iets later tijd Jan Six, de voorvader van onzen 
overleden ambtgenoot, een ander. 

Vossius beroemt zich na zijn verhuizing van Leiden naar Am
sterdam in zijn brieven eenige malen op de qualiteit zijner hoorders; 
het zijn er aanvankelijk wat meer, later wat minder dan daarginds, 
maar het zijn naast de jongeren mannen van gezag in de stad, 
de docti viri, de primarii cives, grandaevi, venerabiles viri ^). Voor 
zijn omgang, schrijft hij een ander maal, vond hij bij hen volkomen 
compensatie voor het gemis zijner ambtgenooten. Men kan er zeker 
van zijn, dat de conversatie vooral over geleerde onderwerpen liep. 

Door geheel Holland ging dezelfde drang, doch nergens was 
hij zoo sterk als in Amsterdam. Er zat stadstrots ook in de stich
ting van het Athenaeum. Spraken Hooft en Vondel hem niet on
omwonden uit, in hun lofdichten op dat feit? Vondel — de man 
van dezen trots. 

,,Aan d'Aemstel en het IJ daar doet zich heerlijk open 
Zij, die als Keizerin de kroon draagt van Europe". 

In tal van gedichten hooren wij het geluid van dien trots. Hij 
vervulde ook de geleerden. Van Baerle en Vossius beiden ge
tuigen van hun bewondering. Van Baerle vraagt als hij over een 
onderwerp voor zijn inaugureele rede peinst, wat hij het meeste 
in de stad zal prijzen, die hij met blijdschap nu ook zijn stad noemt. 

Een zeventiende-eeuwer was èèrst burger van zijn stad, en dan 
ook nog inwoner zijner provincie — van een Nederlanderschap 
kon nog moeilijk worden gesproken. Eerst Amsterdammer, dan 
Hollander — de republiek was voor de meesten niet meer dan 
een statenbond. Amsterdam als stad kon niet langer buiten dat
gene, wat haar stand in de wereld eischte. Dat was niet een op
leidingsschool voor bepaalde ambten, zelfs niet een Universiteit 
— al voorzag Vossius reeds, dat het daar misschien eens van 
komen zou — maar het was een centrum van geleerdheid en oud-

) Epistulae io6 , 162. 
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heidsbeoefening, die de stad verder zou voeren op haar tocht 
naar roem en macht. De publieke, voor ieder toegankelijke voor
lezing, was dan ook de hoofdzaak van de werkzaamheid der hooge-
school. Zij bleef het tot diep in de 18e eeuw. 

De regenten van Amsterdam begrepen de behoeften van hun 
tijd. Ze stonden er zelf midden in. Er is van den regentenstand 
der 17e eeuw veel kwaads gezegd, niet ten onrechte: er was cor
ruptie, kleinzieligheid te over. Doch we mogen op een oogenblik 
als dit, toch ook wel dankbaar gedenken, dat zij de regeerkunst 
in den besten zin verstonden: gezag wisten te oefenen en leiding 
te geven, waar het noodig was. En de koopmansstand, die toen 
toch de krachtigst levende was in het gemeene-best, stond ach
ter hen. 

Doch de glorie van 1632 bleef niet lang. Barlaeus stierf in 1648. 
Vossius in 1649. Hun opvolgers waren niet van gelijke statuur. 
De spanning kon niet duren. Er lag overmoed in de houding van 
de stad. Ten slotte is de economische welvaart in voortdurende 
schommeling, de vaste ondergrond, dien zij in 1632 scheen te ge
ven, wankelde en de geestelijke kracht van het Amsterdamsch 
humanisme reikte niet zoo heel ver. Het leefde waarlijk, was breed 
en rijk — heel diep ging het niet. Het diepste, het beste van dezen 
tijd, lag elders, het Humanisme heeft het niet begrepen. Van den 
geest van Rembrandt heeft het niets. W e mogen aannemen, dat 
de jonge Rembrandt in 1632 bewonderend zal hebben opgezien 
naar den kring van het Athenaeum, al stond hij er zelf buiten — 
de oudere was van geheel anderen geest. Geestelijk leven, dat 
geen diepgang heeft, verslapt spoedig. 

Zien wij w ât er honderd jaar later van is geworden. 
Toen, in 1732, spreekt op het eeuwfeest d'Orville. 
Hij herinnert aan het feit, dat hij zelf en zijn eenige ambtgenoot, 

de jurist Sieben, vóór twee jaar zijn benoemd. Overigens is er nog 
slechts één lector. Soetens. Deze doceert wiskunde. Er was een 
tijd, dat er acht of negen hoogleeraren waren (1690) philosophen, 
juristen, historici, een medicus, een theoloog — doch zij gingen 
of stierven en opvolgers werden niet benoemd. De belangstelling 
bij het stadsbestuur is sterk verflauwd. Het is nóg het klassieke 
Humanisme dat men wil dienen, doch de ware liefde is voorbij. 
D'Orville vermeldt het feit, dat honderd jaar vroeger 1200 leer
lingen de Latijnsche scholen van Amsterdam bezochten, hij ver
wacht, dat zijn hoorders er van zullen opzien, het is immers zoo 
anders geworden. En als wij hem zelf stellen tegenover zijn voor
gangers, dan is hij als zij de man van klassieke beschaving, van 
smaak en eruditie, maar dan heeft hij, en dat geldt ook van den 
lateren meer bekenden Burmannus, toch niets van de sterke liefde 
voor weten en onderwijs, niets van de doceergave van een Vossius. 
Het is gedistingeerd — maar het is toch wel heel zwak. Gelijk Am
sterdam is gedaald, is ook de beteekenis van het Athenaeum ver-
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minderd. De traditie bleef en zij werd niet zonder zwier door 
Burman gedragen, maar wij zien niet veel, dat een lateren toe
schouwer kan boeien. 

Wèl brengt de tweede helft der 18de eeuw wat leven, wat 
uitbreiding, — maar groot is het verschil toch niet. Wij kunnen niet 
stilstaan; als we ons verder spoeden naar het tweede eeuwfeest, 
de rij der professoren langs, dan brengen we even een groet aan 
den jurist Cras, die ongetwijfeld een docent van beteekenis ge
weest moet zijn. Anders brengt men niet telkens weer de be
gaafdste zijner leerlingen tot het verdedigen van dissertaties, die 
niet met een doctoraat of eenige andere eer worden beloond en 
die nog voor de kennis van de rechtswetenschap van die dagen 
van belang zijn. Aan Van Swinden ook — den patriotschen politi
cus èn man van wetenschap, als wiskundige en psysicus met eere 
genoemd, aan Camper, den anatoom, maar kort aan het Athenaeum 
verbonden, aan den philoloog Wyttenbach en nog anderen. 

Wij moeten komen tot het derde jaar, dat ik U noemde: 1832. 
Ik heette het, dat van den bescheiden bloei in behagelijke tevreden
heid. Het is David Jacob van Lennep, die het typeert. Het is die 
gelijkmatigheid der deftige rust, die ons het meest treft, als we 
zien naar den man en het tijdvak, ook naar het Athenaeum. 

Van Lennep had toch wel wat meegemaakt. Geboren in 1774 
uit een regentenfamilie, jong hoogleeraar had hij alle oorlogen 
van Patriottentijd en Revolutie, Bataafsche Republiek en Fransche 
overheersching beleefd, de smadelijke vernedering van zijn land — 
de economische neergang van heel den tijd, van Amsterdam in 
het bijzonder. Nog was het rijk omstreeks 1780, was het een 
middelpunt voor den handel, zij het meer voor den geldhandel 
dan voor scheepvaart en verkeer — wat was er van gebleven bij 
het herstel? Niets dan verarming, kwijnende handel, haast geen 
scheepvaart en bedeeling op groote schaal. Doch, dat alles schokt 
de menschen van toen niet. Er was een inzinking, ook in energie, 
een berusting. Het is niet de berusting, die de kaken op elkaar 
klemt, die tegenslag opneemt en verwerkt, het is de berusting, die 
door den tegenslag eenvoudig niet wordt geraakt. Van denzelfden 
geest was Van Lennep. W e spraken van de schokken op politiek 
en economisch gebied, die hij beleefde, er waren er ook op geeste
lijk: de verlichting, die ook zijn jeugd had beschenen, taande — er 
was de bloei van het Duitsche idealisme, de restauratie en het 
nieuwe godsdienstige leven, het Réveil. Dat alles ging hem voorbij. 
Hij doceerde als vroeger philologie en historie, hij deed het als hij 
het in zijn jeugd gedaan had; zijn dictaten werden nauwgezet 
bijgewerkt, doch van iets nieuws brengen was geen sprake. Zijn 
kennis was stellig uitgebreid; hij gaf klassieken uit, zooals dat 
voor hem gedaan was, dichtte, hield redevoeringen, beheerde in-
tusschen zijn landgoed en nam deel aan het bestuur der provincie. 
In alles voornaam, rustig, beheerscht, vormelijk en toch eenvoudig. 
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,.deftig" zeide men in dien tijd. Er zit in zulk een figuur iets com-
pleets — doch als we naar wetenschap, naar geestelijk leven vragen, 
dan missen we toch een bewogenheid, een drang en hartstocht, 
dan doet dit alles ons ten slotte als doodsch aan. 

Als Van Lennep was het Athenaeum. Hij representeert het in 
alle opzichten. Zijn naam in de stad, zijn gezag droeg dit van de 
Hoogeschool. W a s het niet vooral zijn werk geweest, naast dat 
van Van Swinden, dat het in den Franschen tijd werd gespaard? 
Nu ,.bloeide" het. Het aantal studenten was toegenomen, dat der 
hoogleeraren gegroeid, er waren mannen van naam onder: de 
beide Vroliks, Den Tex, Tilanus; met de Seminaria der Kerk
genootschappen was een band gelegd waardoor men een eenheid 
ging vormen. Het begon op een kleine Universiteit te gelijken. 
Trouwens de Universiteiten waren nog niet zoo heel veel grooter. 
Doch was er geestelijk leven? Is er één strooming op eenig gebied 
van wetenschap, die, ik zeg niet voorgangers — die zijn ten allen 
tijde zeldzaam — maar vertegenwoordigers had aan het Athenaeum? 
Ik vrees, dat wij er vergeefs naar zouden zoeken. Doch, we mogen 
niet onbillijk worden: aan de Universiteiten was het niet anders. 
Het was niet alleen Amsterdam, het was Holland, waarover de 
slaap was gevallen. Er waren stellig aan de Universiteiten niet 
velen, die met Van Lennep op één lijn gesteld konden worden, 
laat staan zijn meerderen moeten heeten. Twee zou ik er kunnen 
noemen; een oudere. Van Heusde, in Utrecht, de wijsgeer, die 
Plato en Christendom poogde te vereenigen in een synthese, die 
wij Platonisch noch Christelijk zouden noemen, doch die toch een 
zekere draagkracht had. En dan Thorbecke in Leiden. Dat was 
iets nieuws. Doch hij was eerst zooeven uit Gent terug, begon 
pas. Beiden waren bij de viering van 1832 als oud-leerlingen van 
het Athenaeum aanwezig. Had het de belangrijkste figuren der 
universitaire wereld niet onder zijn hoogleeraren, het mocht hen 
onder zijn discipelen scharen. 

Een Universiteit in het klein — dat is het Athenaeum tot 1877. 
Publieke colleges worden niet meer gegeven — een factor van 
beteekenis in het stadsleven is de hoogeschool niet meer. Er zijn 
lessen voor studenten, die èf later naar de Universiteit vertrekken 
en de school als overgang beschouwen — in den geest van de 
stichters dus — of hier blijven en alleen aan de Universiteit 
examens afleggen. Mannen van beteekenis bleven aan de school 
verbonden, al was voor de belangrijkste figuur van het Amsterdam 
dier dagen, voor Isaac da Costa, geen plaats. Het liberalisme had 
spoedig zijn grenzen als het tegenover ,.een zoon der duisternis" 
stond. Als jurist mag ik van die mannen van beteekenis wellicht 
twee juristen noemen: De Bosch Kemper en Martinus des Amorie 
van der Hoeven. Zij behoorden beiden tot de niet genoeg erkenden 
van hun tijd: Kemper werd door Thorbecke gepasseerd voor een 
Leidschen leerstoel, hij schold hem een boekengeleerde. Dat was 
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de Bosch Kemper, maar lag in zijn breede beschouwingen niet iets 
van een kijk, dien de tijdgenooten misten? W a s zijn Wetenschap 
der Samenleving niet de aankondiging van een nieuwen tak van 
wetenschap, de Sociologie, die de scherpzinnige, maar beperkte vak-
genooten niet zagen? En Martinus — wie zijn beteekenis voor 
Amsterdam en speciaal voor de studenten wil kennen, moet Quack 
lezen. Die leermeester hield dézen leerling levenslang gevangen. 
Hier was even een opflikkering — een schittering, waar diepte 
achter scheen te liggen. Zijn Felix-lezingen over waarlijk niet een
voudige onderwerpen, trokken volle zalen. Zou hij nieuwe wegen 
wijzen aan wijsbegeerte en samenleving? En daardoor het Athe
naeum de opstuwende leiding geven in Amsterdam? Het bleek 
spoedig illusie. Er was niet genoeg spankracht — de man zonk 
neer, verwaarloosde zelfs zijn gewonen arbeid, eindigde tragisch. 

Er waren onder de hoogleeraren nog andere mannen, die wat 
beduidden, doch dezen zochten spoedig hun toevlucht in Leiden. 
Een Universiteit, die niet examineeren mocht, bleek een onding, 
zij kón zich niet ontplooien. Wie opleidt moet zélf de verantwoor
ding voor de rijpheid zijner leerlingen dragen. De leerling heeft er 
belang bij, door zijn leermeester te worden ondervraagd. Bovendien 
— het Gemeentebestuur was karig: hulpmiddelen en outillage lie
ten alles te wenschen. Zoo kon het niet langer. Omstreeks 1870 
werd de overtuiging algemeen: óf opheffing èf verheffen tot Uni
versiteit. 

Tot het laatste drong het Athenaeum zelf, drongen ook krachten 
in de stad. Er was een opleving ook in het economische. Amsterdam 
eischte een betere verbinding met de zee •— er kwam weer stuw
kracht in het bedrijf. Ons lijkt het nog doodsch — het was een 
ontwaken, als we het met een zestig jaar vroeger vergelijken. Niet 
met schelle leuzen, maar met stille volharding werd op een Univer
siteit aangestuurd. Het was nu het oogenblik: de herziening der 
Hooger Onderwijswet was aan de orde, zij moest de gelegenheid 
geven. In 1876 kwam de beslissing. Grootsch was de strijd niet, die 
gevoerd werd. De Regeering wilde niet meewerken, hoewel Heems
kerk, die de leiding had, oud-Amsterdammer was. Drie Universi
teiten is genoeg voor het land, heette het. Leiden liet zich niet 
van zijn breedste zijde kennen, het verzette zich fel. De overwinning 
was min of meer aan toeval te danken. Het bestaan der Groning-
sche Universiteit was bedreigd, voorstanders van Groningen en 
Amsterdam vereenigden zich in een do-ut-des politiek, samen be
haalden zij de victorie. Dit alles doet klein aan. Voor het inzicht, 
dat Amsterdam, juist omdat het Amsterdam is een Universiteit 
móést hebben, bleek weinig plaats. Nederland bleef provinciaal. 

Amsterdam was dat niet — toen eenmaal de zaak beklonken 
was. De Universiteit werd dadelijk grootsch en krachtig opgezet. 
Men zocht eerste rangs leerkrachten, bleek tot offers voor klinieken 
en laboratoria bereid. De Universiteit was met haar opening de 
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gelijke van haar zusters te Leiden, Utrecht en Groningen. 
Die Universiteit v/as in alle opzichten de Universiteit van de 

tweede helft der 19e eeuw: niet meer de inrichting tot verlichting 
van de intellectueel meest belangstellenden, maar de plaats van 
beoefening der wetenschap en opleiding tot bepaalde beroepen, 
die wetenschappelijke voorbereiding eischen. Het is niet meer het 
boek — het is het laboratorium, dat haar typeert. Niet meer het 
weten van het reeds eenmaal gekende waarnaar wordt gestreefd, 
maar het begrijpen en samenvatten van wat waarneming en experi
ment leerden. De natuurwetenschap heeft de leiding. En als om 
met één slag dit duidelijk te doen uitkomen, heeft de Universiteit 
dadelijk bij de opening mannen aan zich verbonden, die tot de 
allereersten behoorden der natuurwetenschap van hun tijd: Van 
der Waals, Van 't Hoff, Hugo de Vries. De eersten zijn heen
gegaan, de laatste leeft nog hoogbejaard te Lunteren, wij brengen 
hem onze eerbiedige hulde. 

Waarlijk, wel mogen wij den greep gelukkig prijzen, er dank
baar voor zijn. De Universiteit kreeg door hen haar plaats in het 
wetenschappelijk leven van dien tijd — van hen ging er kracht 
uit tot jongeren, die de wetenschap dienden, het volk tot nut 
waren. 

Doch niet alleen de Faculteit der wis- en natuurkunde was sterk 
bezet, ook de anderen waren niet de mindere der Rijksuniversiteiten. 
Mag ik van elk één naam noemen. Van de theologen Hoekstra, 
van de juristen Asser, van de medici Stokvis, van de litteratoren 
Allard Pierson. Gaarne had ik hen en in hen den tijd getypeerd, 
doch het uur dringt. Ik moet verder. 

Over de geschiedenis na 1877 zwijg ik, zij ligt te dicht bij, om 
reeds ,,geschiedenis" te zijn. Wij hebben na den terugblik, dien wij 
sloegen op het verleden, ons op het heden te bezinnen. Hoe staan 
wij thans in het maatschappelijk leven? Als Universiteit van Am
sterdam. Dat sluit drie dingen in zich: als Stedelijke Universiteit, 
als Nederlandsche Universiteit, als Universiteit. Over alle drie nog 
een enkel woord. 

Vooreerst dus de Universiteit als Universiteit van Amsterdam. 
Zoo voelen wij het: wij zijn van de stad — de stad is van ons. 
Amsterdam heeft een geheel eigen positie in het land. Het is de 
stad van Nederland. Niet omdat het de volkrijkste is, niet omdat 
het hoofdstad heet, maar omdat het stedelijk samenleven, dat een 
samenhoorigheid schept op een bepaald gebied, nergens zoo sterk 
is als hier. Stedelijk samenleven is er niet als de polsslag niet 
wordt gevoeld van het bedrijvige leven, dat in onzen tijd alleen 
in de groote stad thuis is, niet zonder de traditie ook, die alleen 
aan de oudere eigen is. De ,,stad" met haar geconcentreerd en 
daardoor zoo bewogen leven is van onze tegenwoordige Wester-
sche cultuur een integreerend deel. Een stad is dan slechts ,,stad", 
indien zij zich door eigen karakter onderscheidt. Amsterdam doet 
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dat, een karakter dat zich uit in haar bouw, in haar werken, in 
den geest, die er van uitgaat en haar bewoners vervult. Van het 
oude steden-schoon ging veel verloren, doch nóg is het levend 
op gracht en burgwal, onze tijd schept er nieuw naast. Het be
drijf ebde, de ligging heeft maar weinig natuurlijke voordeden, 
toch houdt Amsterdam stand, vernieuwt zich telkens, blijft een 
kracht in de Europeesche maatschappij. Doch al spoedig wordt een 
stad tot markt en strijdperk van botsende belangen alleen, blijft 
zij niet aan alle zijden zich openstellen voor het beste wat de 
cultuur van den tijd biedt. Dat heeft Amsterdam begrepen. En 
daar ligt de waarde der Universiteit. 

Het is waarlijk geen kleinigheid, indien een stad met een toch 
slechts beperkt budget, een stad waar niet meer de rijkdommen 
zich ophoopen — wie een vermogen heeft ontvlucht haar in den 
regel — een stad, die binnen haar muren telkens weer de moei
lijkste vragen van socialen aard moet oplossen, jarenlang met on
bekrompen hand de gelden voor de Universiteit voteert. 

Dat heeft Amsterdam gedaan. Wij erkennen het met groote 
dankbaarheid. Wij voelen ons met alle vezelen gebonden aan de 
stad, strijden met haar in den moeilijken strijd om het bestaan, 
die ook zij in deze tijden moet voeren. De Universiteit gevoelt zich 
tegenover de Stad verplicht. Iets van haar schuld heeft zij willen 
afdoen door U, Burgemeester De Vlugt, het eere-doctoraat in de 
rechtsgeleerdheid aan te bieden. Het is de dank der Stedelijke in
richting aan haar moeder. Doch het is tegelijk de erkenning van 
Uw verdiensten voor haar en daarmee voor de wetenschap. Im
mers als we van de Stad spreken, denken we altijd aan personen, 
wisselende personen wel is waar, doch die steeds iets van hun 
persoonlijkheid in het werk leggen. Amsterdam zou zonder U niet 
voor de Universiteit geweest zijn, wat het geweest is. Uw aan
houdende zorg voor de belangen van Hooger Onderwijs en W e 
tenschap, in de Universiteit belichaamd, toont hoezeer Gij als Re
geerder de beteekenis der wetenschap in de huidige samenleving 
hebt gezien en hebt weten te handhaven. 

Het was de handel, die Amsterdam groot maakte, die het 
Athenaeum in het leven riep. Van de beteekenis van den handel 
bleef de Universiteit vervuld, zij toonde het door de stichting der 
Handelsfaculteit, die aan haar initiatief was te danken. Tot de 
beroepen, die wetenschappelijke voorbereiding voor allen die er 
in werken eischen, behoort de handel niet en zal hij wel nimmer 
behooren, wel tot die, waarin voor een deel der leidende figuren 
die voorbereiding van groote beteekenis is. Bovendien, of mis
schien vóór alles, de wetenschappen der samenleving, de Staat
huishoudkunde voorop, vragen om zulk een plaats in onzen tegen-
woordigen tijd, dat de min of meer ondergeschikte positie in een 
juridische faculteit haar niet kan bevredigen. Dat drong tot de 
stichting der Handelsfaculteit. Rotterdam was voorgegaan, we 
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moeten het erkennen, de handel zélf had daar het besef waarop 
ik doelde: wij poogden de nieuwe faculteit in wijder verband te 
plaatsen. Het lag geheel in de lijn van Amsterdam. Toch kwam 
de Universiteit daardoor nog niet in die nauwe aanraking met 
den Amsterdamschen handel waarop zij had gehoopt. De banden 
der Universiteit met andere centra van geestelijk leven in de stad 
moeten worden versterkt. Wij doen een stap in die richting door 
het eeredoctoraat in de handelswetenschappen aan den heer E. 
Heldring verleend. Doch deze erkenning van den handel door de 
wetenschap zou niet mogelijk geweest zijn, indien niet in het werk 
van den aldus geëerde de erkenning van de wetenschap door den 
handel was voorafgegaan. In den tijd van den Mercator Sapiens 
zocht de koopman de wetenschap tot vulling van zijn snipperuren. 
tot verrijking van zijn geestelijk leven ook — nu heeft het inzicht 
baan gebroken, dat in zijn werk zelf de wetenschap niet kan worden 
ontbeerd, dat handel en bedrijf de kennis der regelmatigheden 
en verbanden, die de wetenschap aanwijst, behoeven. Uw arbeid 
als Voorzitter der Kamer van Koophandel, Mijnheer Heldring, had 
zoodanige wetenschappelijke beteekenis, dat de Senaat op voor
dracht der Faculteit van Handelswetenschappen niet heeft geaar
zeld hem met de hoogste eer, waarover hij beschikt, te bekronen. 

Er is nog een eeredoctoraat, dat een speciaal Amsterdamsch 
karakter draagt en ik dus hier moet releveeren. Het is dat van 
den heer Henri Polak. Zeker, zijn onvermoeide strijd voor het 
natuurschoon en de daarin gebleken kennis en inzicht rechtvaar
digen het volledig en iets specifieks Amsterdamsch zit daarin nu 
juist niet — eerder is het in den soortgelijken arbeid voor het steden-
schoon te vinden. Doch er is nog iets anders. Als een groote-stads-
Universiteit zich in deze tijden bewust wil zijn van haar band met 
andere centra van cultureel leven, dan heeft zij die niet alleen 
in den groothandel, ook in de vakbeweging te zoeken. Beschouw, 
Mijnheer Polak, Uw eere-doctoraat mede als erkenning van de 
maatschappelijke beteekenis van de beweging, waarin Gij Uw 
levenstaak hebt gevonden, bovenal van Uw zorg, om haar op we-
tenschappelijken grondslag te bouwen en voor verbreiding der we
tenschap onder de arbeiders te zorgen. Ook van Uw werk kan 
gezegd worden, dat het zonder Amsterdam niet kan worden ge
dacht. 

Doch voelen wij ons Universiteit van Amsterdam, wij zijn daar
naast, of liever daarom, mede een der Nederlandsche Universiteiten. 
De tegenstelling stad-land bestaat en mag niet worden weggedoe-
zeld; zij mag echter nog minder op de spits worden gevoerd. Ten 
slotte heeft Amsterdam alleen beteekenis in en mèt het land, waar
van het niet ten onrechte het hart is genoemd. Wij meenen in ons 
feest een feest te mogen zien van het Nederlandsche volk, den 
Nederlandschen stam, waarvan we ons deel weten. De Amsterdam
mers zijn trouw aan hun Universiteit verplicht, doch een Universi-
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teit, die alleen door Amsterdammers zou worden bezocht, ware 
dwaasheid en een ergernis. Wij behoeven den stroom van studen
ten uit het land. Wij behoeven óók ons contact met de Rijks
universiteiten en de op confessioneelen grondslag gestichte instellin
gen, ook de zorg van de Lands-Regeering, want het hooger onder
wijs kan alleen dan tot zijn recht komen, indien het voor het ge-
heele land, met eerbiediging van ieders eigen karakter en belangen, 
als eenheid wordt gezien. Hier liggen, ik weet het, moeilijkheden 
van allerlei aard, ik zwijg er van, maar ik moet van de behoefte 
aan de eenheid en centraal gezag getuigen, omdat ik, bij alle liefde 
tot ónze Universiteit, zelfs den schijn van locale eng-hartigheid 
wil afweren. 

Ik kom tot mijn slotwoord. Wij herdenken dezen dag als Univer
siteit, als instelling gewijd aan wetenschap en hooger onderwijs. 
Wij zijn de zusterinstellingen uit binnen- en buitenland dankbaar, 
die tot ons zijn gekomen, om met ons dezen dag te vieren. Het is 
de dienst van wetenschap en hooger onderwijs, die ons bindt, die 
bij alle verschil ons elkaar doet begrijpen. 

Van de wetenschap. Ik herinnerde aan de tegenstelling tusschen 
de humanistische wetenschap der 17de eeuw en de natuurweten
schap der 19de. De mannen van wetenschap zijn niet meer de 
schitterende sprekers, die rijkhandig uit den schat hunner kennis 
uitdeelen — het zijn de geduldige wroeters, die naar bijzonderheden 
speuren en die bijzonderheden haar plaats in het geheel moeten 
aanwijzen. In het geheel — vergis ik mij, als ik zeg, dat juist dat 
geheel in onze dagen weder meer de aandacht vraagt? Mijn per
soonlijke overtuiging is, dat een wetenschap, die in specialistendom 
verzinkt, dood loopt; wie door de boomen het bosch niet meer 
ziet, verdwaalt onherroepelijk. Wij hebben weder de eenheid, het 
geheel, te zoeken. Doch een herdenkingsrede is niet de gelegenheid 
voor een partij kiezen in den strijd om den aard der wetenschap. 
Maar dit mag ik wel zeggen. Waarin Gij, mijne collega's uit bin
nen- en buitenland, ook met mij moogt verschillen, in één ding 
weet ik, dat Gij met mij overeenkomt: wetenschap is slechts moge
lijk, indien de verschijnselen, die zich aan haar voordoen, van alle 
zijden met pijnlijke nauwgezetheid worden bezien, indien de resul
taten minutieus worden afgewogen, de conclusies voorzichtig wor
den getrokken. Wél hem — wien daarbij plotseling een licht op
gaat, waardoor nieuw inzicht in wijder gebied geopend wordt, 
waardoor hij in het geheel iets nieuws kan voegen. Het is slechts 
weinigen gegeven. Of dat nieuws mag worden geponeerd, het is 
voor iederen wetenschappelijken werker ten slotte gewetensvraag. 

Bekend is Lessing's woord over de keus tusschen de waarheid 
en het zoeken der waarheid. Stelde de Voorzienigheid hem voor 
deze, hij zou de waarheid afwijzen en het zoeken verkiezen. Velen 
hebben het hem nagezegd. Naar mijn meening is dat oppervlakkig
heid, het zoeken heeft geen zin, indien niet de overtuiging bestaat. 
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dat er iets gevonden kan worden. Van het zoeken is het bestaan 
der waarheid en de mogelijkheid haar te kennen de noodzakelijke 
veronderstelling. Doch wèl kunnen wij erkennen, dat wij in deze 
bedeeling in ons zoeken de waarheid benaderen, nimmer bereiken, 
ledere man van wetenschap werkt aan een oneindige taak, bouwt 
mede aan een gebouw, dat nimmer gereed komt, waarin integen
deel jongere geslachten dikwijls weer afbreken wat vorige tot 
stand brachten. Tegelijk doet hij dat in de overtuiging, dat hij 
verder bouwt, hij gebruikt wat zijn voorgangers vonden, staat op 
hun schouders en leeft in de zekerheid, dat zoo al niet door hem, 
dan toch door anderen de v/etenschap wordt voortgezet. Het is 
de onbluschbaar in den mensch levende drang naar waarheid, dien 
hij uit. Tegenover zijn mede-mensch is daarmee zijn werk verant
woord. Daartoe de mogelijkheid te scheppen is in de eerste plaats 
de taak der Universiteit. Dit te bedenken is noodzakelijk, doch 
het brengt een gevaar met zich, het gevaar van overschatting der 
wetenschap. 

Dat is een gevaar voor den man van wetenschap, het is ook het 
gevaar voor de Universiteit. En juist mede daarom, is de verbinding 
van hooger onderwijs en wetenschap zoo gelukkig. Een Universi
teit is ook de instelling van onderwijs. Als ik nog even het belang 
der verbinding van wetenschap en hooger onderwijs mag aangeven, 
zooals ik die zie, dan is het in de eerste plaats dit, dat daardoor 
de wetenschap zich bewust wordt, dat zij niet meer op zich zelf 
staat, maar in het geheel van het menschelijk leven een plaats 
heeft in te nemen, dat zij, die onvoorwaardelijk knechtschap vraagt, 
op haar beurt moet weten te dienen. Wetenschap om de weten
schap leidt licht tot afgodendienst — men vergeet, dat de mensch 
bij wetenschap alleen evenmin leeft als bij brood alleen —, gaat 
onder in intellectueele zelfverheerlijking. De verbinding met het 
onderwijs dwingt tot de overweging, voor welke maatschappelijke 
beroepen wetenschappelijke voorbereiding moet worden verlangd, 
wat moet onderwezen. Dit doet den samenhang van wetenschap 
en samenleving zien, het dwingt ons tot de overweging, hoe moet 
worden onderwezen, een vraag waaraan nog maar al te weinig 
aandacht wordt gewijd. 

Staat men daarbij stil, dan blijkt al spoedig, dat niet alleen de 
man van wetenschap, of de wetenschap als deel van heel het 
geestelijk leven, maar dat óók de wetenschap op zich zelf bij haar 
gebondenheid aan hooger onderwijs is gebaat. Aan hooger onder
wijs wel te verstaan, dat is dat onderwijs, dat den student in het 
werk van den hoogleeraar betrekt. Wetenschap laat zich niet als 
een gereed gemaakt en keurig verpakt geschenk overdragen, zij is 
immer in wording. Die docent bereikt het meest, die den leerling 
eigen strijd en twijfel laat zien, hem de methode toont waarlangs 
hij tot opheffing van dien twijfel wil komen of is gekomen. De 
leerling, die dat in de gehoorzaal meeleeft, neemt meer mede van 
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de Universiteit dan parate kennis. Het kan een schat voor zijn 
leven zijn. En de leermeester gevoelt eigen inzicht rijpen door 
den drang tot mededeeling. In de les ziet hij het gebrekkige beter 
dan in de studeerkamer, zijn wetenschappelijk werk groeit al 
doceerend. 

Zoo arbeidden de besten onzer voorgangers, ons tot voorbeeld. 
Zoo wetenschap en onderwijs, in haar beide de menschheid, te 

dienen is de taak der Universiteit. En omdat die taak een belang
rijke is en verhevene, mag een Universiteit zich de weelde van een 
eeuwfeest veroorloven. Een weelde vooral in dezen tijd. Gij hebt 
mij over de crisis geen woord hooren zeggen: zij was niet een 
oogenblik uit mijn gedachte. Waarom ik ondanks haar onze viering 
geoorloofd acht, hoordet Gij. Zij maakt echter, dat ik niet met 
een schallende juichtoon mag eindigen. Toch wil ik het ook niet in 
mineur doen. Zeker: politieke en economische onzekerheid maakt 
thans meer dan ooit duidelijk, dat alle menschelijke instellingen 
vergankelijk zijn, dat de toekomst niet in onze handen ligt. Zij 
berust bij Hooger Macht. Doch voor dit inzicht kunnen wij dank
baar zijn, het behoedt ons voor zelfverheffing. Het belet ons niet, 
om met volle bewustzijn van onze afhankelijkheid, de hoop uit te 
spreken, dat de Universiteit van Amsterdam in lengte van jaren 
mag bloeien, ten bate van hooger onderwijs en wetenschap. 

Ik heb gezegd. 

Na de promotie der eere-doctoren en nadat de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de Burgemeester van 
Amsterdam, de vertegenwoordigers van binnen- en buitenlandsche 
Academies en Universiteiten alsmede de vertegenwoordiger der 
studenten van Amsterdam het woord hadden gevoerd, werd de 
plechtigheid gesloten met de volgende woorden: 

Een laatste plicht rest mij voor dezen middag. Het is de aan
genaamste van alle. Namens de Universiteit moet ik U allen dank 
zeggen. Ik doe dit van ganscher harte. 

Dank voor Uw aller belangstelling, in het bijzonder aan Z.K.H, 
voor zijn zeer gewaardeerde tegenwoordigheid. Dank ook aan de 
Regeering voor haar aanwezigheid en voor het geschenk, dat zij 
de Universiteit heeft aangeboden. Wij zijn door dat huldeblijk 
ten zeerste getroffen. Tusschen de Regeering en onze Universiteit 
bestaan slechts indirecte betrekkingen; dat de Regeering niettemin 
onze beteekenis zoo hoog aanslaat, dat zij ons in dezen tijd heeft 
willen eeren met een geschenk, vervult ons met blijde voldoening. 
In de keuze van dit geschenk is zij wel bijzonder gelukkig geweest. 
De beelden van Barlaeus en Vossius zullen de herinnering levendig 
houden aan de oprichting van het Athenaeum, doch zij zullen ook 
doen denken aan dezen dag en getuigen van de belangstelling van 
de Regeering des Lands van 1932 in de Stedelijke instelling. Zulk 
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een geschenk versterkt de banden. Dankbaar zijn wij, Mijnheer 
de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Uwe 
Excellentie ook voor de woorden, die Gij hebt gesproken, voor de 
mededeeling van de onderscheidingen, die H.M. de Koningin wel 
heeft willen verleenen. Lof en hulde verplichten. Allen, wie zij te 
beurt vielen, dat is ten slotte de geheele Universiteit, die in hen 
werd geëerd, zullen dit in het oog houden. 

Dank aan den Voorzitter van Curatoren voor zijn gelukwensch. 
Het vertrouwen van Curatoren en Gemeentebestuur, van de Ge
meente in haar geheel, dat den Senaat geschraagd heeft tot heden 
en dat weder uit Uw woorden spreekt, hopen wij ook in de toe
komst niet te beschamen. 

Dank aan den Voorzitter van de Koninklijke Akademie voor zijn 
woorden. Voor de erkenning van onze plaats in de wetenschappe
lijke wereld van Nederland uit zoo bevoegde mond zijn wij zeer 
gevoelig. Die wereld is ten slotte één. Het kwam zoo duidelijk uit 
in Uwe woorden, Mijnheer de Rector van Leiden, namens de 
Nederlandsche Universiteiten en Hoogescholen gesproken. Er is 
wel eens eenige rivaliteit tusschen de Universiteiten — hoe zou 
het anders kunnen? — doch ten slotte dienen wij te zamen het
zelfde belang. Dat houdt ons samen. Niet ten onrechte spreken wij 
van zuster-instellingen; voor Uwe getuigenis van deze zusterlijke 
gezindheid danken wij U zeer. 

Messieurs les représentants du haut enseignement et de la science 
a l'étranger, j'espère, aujourd'hui même, avoir l'occasion de m'adres-
ser plus particulièrement a vous, afin d'exprimer la joie que nous 
éprouvons a vous voir ici. Puisse, en ce moment, une simple parole 
suffire a vous assurer de la profonde emotion que nous causent les 
témoignages de sympathie, en paroles et en cadeaux, dont vous 
nous avez comblés. Il m'est impossible de vous remercier tous en 
personne, et pas même par nations; veuillez done prendre chacun 
votre part dans l'expression collective de notre profonde gratitude. 

Nur eine der Universitaten darf ich mit Namen nennen; es ist 
die Hamburgische. Sie ehrte uns, indem sie unsren Kuratoriums-
prasidenten zum Ehrenmitglied des Senats ernannte. Wir sind der 
Universitat, die mehr als andere als unsre Schwester betrachtet 
werden darf für die Ehre besonders erkenntlich. Herr Dr. de Vlugt 
schliesst sich unsrem Dankeswort an. 

Dank voorts aan allen die ons met geschenken overlaadden. 
Gisteren in de Senaatszitting werden er ons vele aangeboden; de 
dagbladen hebben ze voor U opgesomd, ik kan er nog aan toe
voegen, dat de beeldhouwer Falise ons een beeld toezegde van Mr. 
G. van Tienhoven, die zoo veel deed bij de verheffing van het 
Athenaeum tot Universiteit. 

En ten slotte. Dank aan de studenten. Hoezeer het mij lief was, 
mij tot hen te wenden, tot wie ik sprak, het nauwst aan het hart 
ligt mij het woord tot U, Dames en Heeren Studenten. U zijn wij 
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wel in het bijzonder dank schuldig voor het beeld, dat ons ge
schonken werd. Het beeld der bezinning. Aan ieder wetenschappe
lijk werk moet de bezinning vooraf gaan, de bezinning begeleidt 
het, zonder bezinning is het resultaat niet dan een haastige greep. 
En de bezinning na het werk kan tot de wijsheid leiden, die boven 
de wetenschap uit voert. Wijsheid zult Gij behoeven. Voor ieder 
is zij begeerlijk, maar voor U, die opgegroeid zijt in dezen zwaren 
tijd, die mede leiding zult geven aan een toekomst, die waarlijk niet 
licht zal zijn, is zij onontbeerlijk. De Universiteit is onmachtig om 
U die levenswijsheid te leeren, ze is een gave Gods, doch dit is 
zeker: slechts hem valt zij ten deel, die zich overgeeft aan de taak, 
die voor hem ligt. Voor U, Dames en Heeren Studenten, ligt die 
taak aan de Universiteit in Uw studeeren en student zijn. Herden
ken heeft geen zin, wanneer wij ten slotte niet in de toekomst zien. 
Gij zijt die toekomst. Mag ik in dit plechtig oogenblik de Universi
teit, die ons zoo lief is, aan U opdragen? Snel komt de dag, dat 
zij niet meer van ons, dat zij van U zal zijn. Draagt haar hoog op 
Uw handen verder door de tijden, blijft haar trouw. 

En hiermede verklaar ik deze plechtigheid voor geëindigd. 



53. REDEVOERING G E H O U D E N TER GELEGENHEID 
V A N H E T VIJFTIGJARIG BESTAAN DER 

AMSTERDAMSCHE UNIVERSITEITS-VEREENIGING 
OP 18 DECEMBER 1939 

Dames en Heerenl 

Namens het Bestuur van de Amsterdamsche Universiteits-
Vereeniging open ik deze vergadering en ik heet U allen hartelijk 
welkom. Mag ik beginnen met den dank der Universiteits-
Vereeniging uit te spreken voor het bloemstuk, dat de dames van 
het Bestuur en den krans, dien de gezamenlijke studentenvereeni-
gingen de Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging hebben aan
geboden? Wij stellen deze bewijzen van medeleven van die zijden 
werkelijk op hoogen prijs! 

Dames en Heeren! De Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging 
heeft U uitgenoodigd hier aanwezig te willen zijn, omdat zij heden 
haar vijftigsten verjaardag herdenkt. Nu is het zeker gebruikelijk, 
dat men bij een verjaardag gelukwenschen aanbiedt. De Amster
damsche Universiteits-Vereeniging zal dan ook gaarne uw geluk
wenschen in ontvangst nemen. Maar wij wenschen van dit gebruik 
toch eenigszins af te wijken, doordat wij niet in de eerste plaats 
geschenken krijgen, maar geschenken aanbieden. En ik wensch 
daarbij namens de meer genoemde Vereeniging enkele woorden 
te spreken — wat misschien niet geheel en al in stijl is — over 
deze vereeniging zelf. 

Dat gij mij als waarnemend voorzitter en als oud-voorzitter van 
de Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging deze vergadering 
ziet leiden, vindt zijn oorzaak daarin, dat de Voorzitter van de 
Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging zeer tot zijn leedwezen 
verhinderd is hier aanwezig te zijn. Wel is hij er, maar toch is hij 
er eigenlijk niet, omdat hij op het oogenblik aan deze tafel heeft 
plaats genomen als Rector Magnificus, en niet als voorzitter van 
de Vereeniging, en het voor hem niet wel mogelijk zou zijn de 
beide kwaliteiten, die van gever, die de Vereeniging straks hoopt 
aan te nemen, en die van ontvanger, namens de Amsterdamsche 
Universiteit, in zich te vereenigen. 

Dames en Heeren, het is voor mij een groot voorrecht deze 
plechtigheid te mogen leiden. Wanneer ik hier een oogenblik rond
kijk en de opstelling van deze zaal in oogenschouw neem, dan 
komt onwillekeurig in mij op de herinnering aan den eersten dag 
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van het lustrum van 1932, toen deze Aula op ongeveer dezelfde 
wijze was ingericht, een opstelling, die de Aula een ander aspect 
geeft dan gewoonlijk. Die dag, bij den aanvang van het lustrum, 
was voor de Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging aanleiding 
enkele geschenken aan te bieden, en een der eerste geschenken, 
die ik als Rector in ontvangst had te nemen, was het geschenk, 
dat de Vereeniging destijds bij monde van den heer S. P. van 
Eeghen aan de Universiteit aanbood, deze hamer, dien ik het 
groote genoegen heb vandaag weer te mogen hanteeren. En ik 
geloof, dat wij door de herinnering daaraan wat meer genaderd 
zijn tot het punt, waar wij komen moesten, nl. de herdenking van 
vandaag. In dat geschenk nl., dat onze Vereeniging toen aan de 
Amsterdamsche Universiteit schonk, werden wij herinnerd aan de 
oprichting en de functie van de Amsterdamsche Universiteits-
Vereeniging. De heer Van Eeghen voerde daarbij het woord als 
oudste bestuurslid en als eenig overgeblevene van de oprichters 
van de Vereeniging. Ik zeide, dat door deze geheele handeling de 
Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging werd getypeerd, omdat 
de aanbieding geschiedde door een van haar oprichters, en wel 
door den heer S. P. van Eeghen, die door zijn zeer markante en 
voorname persoonlijkheid duidelijk het type was van den Amster
dammer, die met een warm hart voelt voor en medeleeft met de 
belangen van de Amsterdamsche Universiteit! 

Laat ik U een oogenblik mogen herinneren aan de oprichting 
van de Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging. Als ik dat doe, 
dan maak ik daarbij dankbaar gebruik van de gegevens, die daar
omtrent zijn bijeengebracht in de zoo keurige bijdrage, die door 
ons oudste bestuurslid in dienstjaren, den heer mr. H. K. Westen
dorp, thans gezeten aan mijn rechterhand, is geschreven in het 
Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amster
dam, verschenen in 1932. Daar vindt U tal van gegevens en 
bijzonderheden, waarvan ik er nu enkele zal releveeren; indien een 
uwer er meer van zou willen weten, dan kan ik hem niet genoeg 
aanbevelen deze bijdrage nog eens na te lezen. 

De schrijver brengt dan in herinnering, dat de oorspronkelijke 
aanleiding tot de oprichting van de Amsterdamsche Universiteits-
Vereeniging in September 1889 is geweest, dat de Universiteit be
hoefte had aan een groote gehoorzaal, een Aula, verbonden aan het 
Universiteitsgebouw. Er werd een commissie van beheer gevormd 
voor het daartoe gestichte fonds, en de voorzitter van die com
missie was de toenmalige hoogleeraar Prof. Dr. J. C. Matthes. 
Deze commissie heeft getracht, zooals te doen gebruikelijk is, zoo
veel mogelijk gelden bijeen te brengen. Maar terwijl zij daarmede 
bezig was, kwam er onverwacht een aanzienlijke gift binnen ten 
bedrage van ƒ 40.000, en wel van den heer R. Lehmann, en met dit 
bedrag was de bouw van de Aula verzekerd. Toen heeft intusschen 
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een deel van de commissie besloten voorloopig bijeen te blijven en 
zich in het belang van de Universiteit een ander doel te stellen, 
nl. de vorming van een fonds tot bevordering der belangen van de 
Gemeentelijke Universiteit. Dit comité bestond uit 7 leden. Hier
mede was de Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging geboren! 

In 1890 telde de Vereeniging reeds 240 leden en zij begon 
haar nieuwe werkzaamheden met een kapitaal van ƒ 7.400, dat 
thans is aangegroeid tot meer dan ƒ 100.000. Zij stelde zich een 
drieledig doel. 

In de eerste plaats beoogde zij aan de Universiteit te verschaffen 
— hetzij door schenking, hetzij door het verleenen van geldelijken 
steun bij aankoop — noodzakelijk geachte hulpmiddelen bij het 
onderwijs, waarin het budget van de Gemeente zelf niet kon voor
zien, althans niet voorzag. Bij de oprichting van de Vereeniging 
heeft men zich daarvan een zeer grootscheepsche voorstelling ge
maakt. Men heeft zelfs gemeend, dat het nog eens zoo ver zou 
komen, dat de hoogleeraren, ja, hun salaris van de Gemeente zou
den ontvangen, maar dat de verdere onkosten door de Universiteits-
Vereeniging zouden worden gedragen. Deze meening is mede uit
gesproken door een man, dien men toch allerminst van naïveteit 
zou kunnen verdenken, nl. het bestuurslid Prof. Mr. T. M. C. 
Asser; gezien den loop der gebeurtenissen, was dit toch een groote 
naïveteit, die wij thans niet zonder een glimlach kunnen aanhooren, 
wanneer men nagaat, welke kosten de Universiteit thans meebrengt. 

Intusschen heeft de Vereeniging toch zeer veel kunnen doen 
door de middelen bijeen te brengen, waarmede men de Universiteit 
bij gebleken noodzakelijkheid meer dan eens bij de aanschaffing 
van bepaalde hulpmiddelen heeft kunnen bijspringen of wel geheel 
helpen. Wanneer men nagaat de lange lijst van bijdragen aan 
hulpmiddelen bij het onderwijs, die door de Vereeniging in den 
loop der jaren zijn verstrekt — een lijst die ik hier vóór mij heb 
liggen, maar die ik U niet zal voorlezen — dan krijgt men eenig 
inzicht in het groote nut, dat dit deel van het werk der Vereeniging 
voor het onderwijs aan onze Universiteit heeft afgeworpen. 

In de tweede plaats stelde de Vereeniging zich een doel, waar
van het geschenk, waarover ik zooeven sprak, nl. de hamer, dien 
ik heden hanteer, een werkelijk symbool is. Er zijn nu eenmaal 
een aantal benoodigdheden van zoodanig karakter, dat men moeilijk 
kan eischen, dat zij worden bekostigd uit de gemeentekas. Men 
kan ze opvatten als luxe, als iets dat niet noodzakelijk is, maar 
dat toch bijdraagt tot de vorming van de sfeer, die voor het goede 
werken van onze Universiteit zoo noodig, ja onmisbaar is. Het gaat 
toch inderdaad niet aan. dat een vergadering van professoren, van 
Rector en Assessoren en Senaat wordt gepraesideerd met een 
hamertje zonder eenig cachet, zooals men dat in iedere willekeurige 
vereeniging ook aantreft! Daarom is het zoo goed, dat een enkele 
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maal een geschenk wordt aangeboden, waarin het karakter en de 
sfeer van de Universiteit zich uitspreken. 

In de derde plaats stelt de Amsterdamsche Universiteits-Vereeni
ging zich ten doel het toekennen van persoonlijke toelagen aan 
werkers van de Universiteit, aan hoogleeraren, lectoren, privaat-
docenten, die in het belang der wetenschap of der Universiteit een 
reis moeten ondernemen en de daarvoor benoodigde gelden niet 
op andere wijze kunnen vinden. 

Dames en Heeren! Dit alles doet de Amsterdamsche Universi
teits-Vereeniging. Daarnaast heeft zij echter nog een ander doel, 
dat in de latere jaren een veel kleinere plaats is gaan innemen, nl. 
het verstrekken van beurzen aan studenten. Dat dit werk in de 
latere jaren een zooveel kleinere plaats is gaan innemen, is aan 
twee oorzaken toe te schrijven. In de eerste plaats is de Gemeente 
zelf voor een groot deel in deze materie gaan voorzien. In de tweede 
plaats hebben wij de beschikking gekregen over de rente van een 
5-tal fondsen, wier doel ongeveer parallel loopt met het onze en 
waarvan het beheer nu aan het bestuur der Universiteits-Vereeni
ging is opgedragen, nl. het ,,Studiefonds Prof. Dr. Max Conrat", 
het ,,Studiefonds Gouda-de Vries", het ,,Wilhelm Brandtfonds", het 
,,Wilmerinkfonds", en het ,,Studiefonds Dr. J. Blomberg". In ver
band daarmede heeft de Universiteits-Vereeniging zich van dit 
terrein min of meer teruggetrokken. Maar ik mag er wel bij zeggen, 
dat de werkzaamheid van het bestuur er daardoor zeker niet min
der op is geworden, want het heeft hier veel mee te doen; voor
zitter, penningmeester en secretaris is de taak opgelegd er voor te 
zorgen, dat de beurzen en gelden terecht komen in handen van 
degenen, voor wie ze in werkelijkheid bestemd zijn. 

Dames en Heeren! Wanneer ik nu deze drie werkzaamheden 
van de Universiteits-Vereeniging zou mogen samenvatten, dan 
zou ik dit willen doen in dezen zin, dat zij alle drie typeerend zijn 
voor de vriendschap, die de Amsterdamsche Universiteits-Vereeni
ging toedraagt aan de Gemeentelijke Universiteit. Onze Vereeni-
ging neemt in het leven van de Universiteit van Amsterdam de 
plaats in, die de vriend kan innemen in het persoonlijke leven 
van den mensch. En gelijk onze vriendschappen kunnen zijn van 
groote waarde voor ons persoonlijk leven, omdat men daardoor 
krijgt de noodige warmte, en, terwijl men anders misschien zou 
vervallen tot eenzaamheid, het leven rijker, wellicht ook dieper 
wordt, zoo wenscht onze Vereeniging ten aanzien van de Amster
damsche Gemeentelijke Universiteit diezelfde functie te vervullen. 
Zij tracht ook de vrienden van de Universiteit samen te brengen 
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en zij zoekt die vrienden in twee groepen. In de eerste plaats in 
de groep van de Amsterdammers. In de tweede plaats in de groep 
van de oud-alumni van de Universiteit zelf. 

Ik geloof, dat het van groote beteekenis zou zijn, als in Amster
dam nog veel meer beseft werd, wat de Universiteit voor de stad 
Amsterdam beteekent. Amsterdam is niet alleen de zetel van handel 
en bedrijf, maar ook een centrum van cultuur. Gij allen hebt U 
wel afgevraagd, of er nog wel reden is in deze tijden, nu zulke 
benauwende dingen ons allen vervullen, nog te denken en te 
spreken over de Universiteit en zich bezig te houden met dingen, 
die ons allen, vergeleken met hetgeen er in de wereld om ons heen 
voorvalt, zoo klein voorkomen. Daarom moet ik antwoorden, dat 
het van groote beteekenis is, dat men juist in dezen tijd begrijpt, 
wat de waarde van de wetenschap is, dat de wetenschap c a . 
daarin haar waarde vindt, dat zij is de dienaresse van de waarheid. 
En nu wij zien, dat in de wereld de waarheid eigenlijk geen waarde 
meer heeft, nu wij zien, dat er régimes bestaan, die van de waar
heid niet meer willen weten, de waarheid niet meer willen zoeken 
en kennen, nu is het juist onze hooge plicht, overal voor de waar
heid te strijden. En wil men voor de waarheid strijden, Dames 
en Heeren, dan moet men ook de wetenschap dienen, zooals Am
sterdam begrijpt, dat de wetenschap gediend moet worden, zooals 
dat aan onze Universiteit geschiedt. En daarom heeft de Amster
damsche Universiteits-Vereeniging het recht den Amsterdammers 
te vragen: Steunt ons in ons nuttige en onontbeerlijke werk! Helaas 
doet men dit nog veel te weinig. 

Ook de tweede groep, die van de oud-leerlingen van de Univer
siteit van Amsterdam, is nog veel te klein. Het is reeds vele 
malen gezegd en ik moet het hier herhalen: Het moest zoo worden, 
dat elke oud-leerling van de Universiteit van zelf lid wordt van de 
Universiteits-Vereeniging, opdat de Vereeniging sterker worde en 
zij de vriendschap, die zij koestert voor de Universiteit, nog meer 
in daden kan toonen. Het is van groot belang, dat de Universiteit 
is een zoo sterk mogelijke instelling in het geheele Amsterdamsche 
leven. En daartoe moeten wij allen onze handen ineenslaan. 

En het is niet alleen van beteekenis voor Amsterdam, maar ook 
voor het geheele land, dat een gedeelte der studenten in Amster
dam zijn opleiding kan genieten. Al mogen wij dan ook niet recht
streeks deelnemen aan de leiding van de maatschappij, het is toch 
van veel belang, dat wij de geestelijke leiders helpen vormen, waar
aan de maatschappij behoefte heeft. Wij hopen, dat de Universiteit 
die zal kunnen blijven leveren. En het is niet van belang ontbloot, 
dat een deel hunner in het knooppunt van het land, in het warme 
leven van een grote stad, die zich sterk laat gelden, zijn opleiding 
heeft genoten. En wij hopen, dat zij, die dit voorrecht zijn deel
achtig geworden, daarvan zoo vervuld zullen zijn, dat zij zich ook 
later nog Amsterdammer zullen blijven voelen en zich daarom 
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geroepen zullen achten, de Amsterdamsche Universiteits-Vereeni-
ging te blijven steunen. 

Onze taak tegenover de gemeente Amsterdam is dus een taak 
van groote vriendschap, en wij meenen die inderdaad te vervullen. 
Bij het lustrum, dat wij gehad hebben en waaraan ik hieronder 
nog zal herinneren, heeft Prof. Huizinga, als voorzitter van de 
Koninklijke Akademie, gezegd, dat Amsterdam, toen het het 
Athenaeum Illustre stichtte, er een dimensie bij kreeg. Indien men 
zich van de beteekenis hiervan doordringt, dan zal men begrijpen, 
dat inderdaad een vereeniging, die de belangen van de Amster
damsche Universiteit bevordert, aller steun waardig is. 

Dames en Heeren! Als vrienden van de Universiteits-Vereeni-
ging, en dus van de Universiteit, zijn wij vandaag bij elkaar. En 
het is voor onze Vereeniging een bijzonder voorrecht de Universiteit 
bij de vriendschap, die zij haar steeds heeft betoond, vandaag 
haar hulde te betuigen. Zij wil dit op twee wijzen doen. In de eerste 
plaats door een persoonlijk eerbewijs. 

De Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging wil nl. vandaag 
aan den Burgemeester van Amsterdam het eerelidmaatschap van 
deze Vereeniging aanbieden. 

Zooals U weet, heeft onze Vereeniging tot nu toe maar één 
eerelid en dat is Mr. Dr. A. Baron Roëll. Wij hebben ons er in 
verheugd den heer Röell gedurende de vele jaren, dat hij als 
curator daadwerkelijk aan de leiding van de Universiteit deel had, 
vaak te hooren getuigen van het warme hart, dat hij de Universiteit 
toedroeg. Het verheugde ons, dat wij hem, alumnus van Leiden, 
die Leidenaar bleef, ook voor ons hadden gewonnen. Wij verblijden 
ons thans opnieuw aan een burgemeester van Amsterdam het 
eerelidmaatschap van onze Vereeniging te mogen aanbieden. 

Mijnheer de Burgemeester! Toen U bij het driehonderd jarig 
feest het eeredoctoraat ten deel viel, hebt gij er op gewezen, dat 
gij, toen gij Burgemeester van Amsterdam werd, U er ter dege re
kenschap van hebt gegeven, dat gij ook tegenover de Universiteit 
uw plicht zoudt moeten doen. 

Gij zeidet toen, dat U een eer werd bewezen, terwijl Uw taak 
nog niet was afgeloopen en het nog niet de tijd was Uw werk te 
overzien. Nog is het de tijd niet — maar wij kunnen thans toch 
weer zeggen, wat gij zelf toen zeide: gij hebt getoond, dat de 
Universiteit Uw liefde had. 

Wij allen hebben ons er in verheugd, dat gij bereid werdt be
vonden in deze zware tijden de leiding van het gemeentebestuur 
van Amsterdam opnieuw op uw schouders te laden. Wij weten, 
dat, hoe zeer gij ook door uw persoonlijke sympathieën U verwant 
voeldet aan de Vrije Universiteit, gij als Burgemeester steeds in 
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de eerste plaats hebt gedacht aan de Gemeentelijke Universiteit 
en voor die instelling een zoo groote belangstelling aan den dag 
hebt gelegd, dat wij, vrienden van de Universiteit, U daarvoor 
niet dankbaar genoeg kunnen zijn. Steeds hebt gij open oog en 
open oor gehad: open oor voor ieder, die tot U kwam om te spre
ken over de belangen van de Universiteit, open oog voor de vele 
zijden van een instelling als de Universiteit, voor welke gij steeds 
hebt trachten te bereiken, wat in het geheel van het bestuur van 
deze groote stad bereikbaar was. 

Wij, vrienden van de Universiteit, beschouwen het dan ook als 
een groote eer U in onze Vereeniging deze eereplaats te mogen 
aanbieden en U te mogen benoemen tot eerelid van onze Vereeni
ging, als stoffelijk bewijs waarvan ik U thans deze oorkonde moge 
overhandigen, door alle bestuursleden onderteekend. Deze oor
konde herinnert aan den doktersbul. Moge zij, als deze, onder de 
vele bewijzen van genegenheid, die U in de laatste jaren te beurt 
zijn gevallen, een plaats verkrijgen. 

Dames en Heeren! Behalve het eerelidmaatschap aan den Presi
dent-Curator, heb ik nog een tweede geschenk aan te bieden aan 
de Universiteit, en dat is een dubbel geschenk. 

In de eerste plaats dan een schilderij van Van der Waay, dat 
herinnert aan het werk van de Universiteit. Het is getiteld: ,,Na 
de promotie", en zou nog beter kunnen heeten: ,,Na de rede" of 
,,Na de rectorale rede". Het dateert uit den tijd tóen de Amster-
damsche Universiteits-Vereeniging werd opgericht, en stelt voor 
een stoet van hoogleeraren, die deze Aula verlaten. Wij meenden 
geen karakteristieker geschenk te kunnen aanbieden dan dit. De 
vriendschap drukt zich wel meer uit in geschenken, die misschien 
niet strikt noodzakelijk zijn, maar die toch door hun aard de goede 
verstandhouding sterk bevorderen. Dit is een schilderij, dat o.i. in 
de Amsterdamsche Universiteit thuis behoort. 

Toen het Athenaeum Illustre werd opgericht, werd de eerste 
rector, Gerardus Joannes Vossius, door den schout Grotenhuys 
van zijn woning afgehaald en geleid naar de Agnietenkapel, waar 
de Universiteit was gevestigd. Op dit schilderij kan het nage
slacht zien hoe het aan het eind van de 19de eeuw aan de Am
sterdamsche Universiteit toeging. Die stoet van hoogleeraren, die 
de Aula verlaten, beweegt zich met die zekere nonchalance, die 
daarbij gewoonlijk pleegt voor te komen, niet zoo statig als Vossius 
waarschijnlijk schreed en sommigen van U het misschien wel zou
den wenschen. Zij karakteriseert dezen tijd en U ziet op het 
schilderij wel vele zeer karakteristieke koppen van de mannen, die 
toen de toonaangevende figuren aan de Universiteit en in de 
wetenschap in het algemeen waren. 

Wij hopen, dat dit schilderij voor onze Universiteit van betee-
kenis moge zijn. 
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Daarnaast, mijnheer de Rector, bieden wij de Universiteit een 
tweede geschenk aan, en dit niet alleen om de vriendschap te on
derhouden, maar een geschenk, dat rechtstreeks ligt op het terrein 
van ons werk, nl. het Publicatiefonds. Het is voor de stille werkers 
van de wetenschap niet altijd gemakkelijk hun werk gepubliceerd 
te krijgen. Maar een wetenschappelijk werk, dat niet gepubliceerd 
wordt, blijft dood. Daarom was het gewenscht, dat er een fonds 
werd gevormd, waarmede wij thans een bescheiden begin hebben 
gemaakt, waaruit de uitgave van dergelijk werk zou kunnen worden 
mogelijk gemaakt of bevorderd. Dat fonds zal worden beheerd 
door Voorzitter, Secretaris en Penningmeester van de Amsterdam-
sche Universiteits-Vereeniging en den Rector Magnificus en den 
Secretaris van den Academischen Senaat, die' gezamenlijk zullen 
beslissen, welke werken eventueel met hulp van het fonds zullen 
worden gepubliceerd. Dat zullen dan zijn werken uit de werk
plaats van deze Universiteit, die op deze wijze de verbreiding zullen 
kunnen vinden, waarop het harde wetenschappelijke onderzoek van 
hun auteurs hun aanspraak geeft. 

Door onze geschenken hopen wij het werk van de Universiteit 
op tweeërlei wijze te kunnen steunen. Naar buiten door ons Publi
catiefonds, naar binnen door dit schilderij ,,De rectoraatsrede" van 
Prof. Van der Waay, een kunst-historisch document, tot welks 
onthulling ik thans moge overgaan. 

Mijnheer de Rector! Dit zijn dan de geschenken, die de Amster-
damsche Universiteits-Vereeniging onze Universiteit heden wilde 
aanbieden. Wij hopen, dat gij ze, namens de Universiteit, zult willen 
aanvaarden, als uitingen van vriendschap, die wij de Universiteit 
toedragen! 

Dames en Heeren! Wij hopen, dat gij in deze beide geschenken 
tevens wilt zien belichaamd onze overtuiging omtrent de beteekenis 
van de Universiteit in het leven van Amsterdam en in het weten
schappelijk leven, de waarde van de wetenschap voor het leven en 
onzen plicht voor de wetenschap en de waarheid te blijven werken, 
ook in dit tijdsgewricht! 

Ik heb gezegd! 




