J3TEMMEN
UIT

VRIJE

D~

GEMEENTE~

STE.-1MElN

UIT

DE VRIJE GEMEENTE,

c 9msle dam- •jYckeltema dc c} orrrrx,.

GEB0 UW

VAN DE

RIJ E CEMEEN T E .

STEMMEN
UIT

DE VRIJE GEMEENTE,
ONDER REDACTIE VAN

P. H. HUGENHOLTZ JR.

JAARGANG 1879.

TWEEDE JAARGANG.

AMSTERDAM,
SCHELTEMA & HOLKEMA
i 880.

Stoomdrukkerij van Roeloffzen & H )ner, Amsterdam.

I N H O U D.

Bladz.

Aan den lezer
J.

VAN

5.

Hendrik der Nederlanden
Prof. A. D.

debat
G.

Bij den dood_. van Prins

LOENEN MARTINET.

.

LoMAN.

.

.

.

.

.

.

io.

.

.

.

Onze Eeredienst, met daarop gevolgd
.

.

.

.

.

.

.

.

24.

Iets over het Buddhisme

.

.

.

.

.

.

.

41.

.

.

.

.

.

.

.

68.

.

BIRNIE.

.

.

.

.

.

.

.

De redacteur aan den heer G.

.

BIRNIE

W. DE MEIJIER. Godsdienstig-zedelijk volksleven en volksgezondheid, met daarop gevolgd debat
J. H. C.

HEIJSE.

.

.

.

.

.

Ligt armverzorging op den weg van

godsdienstige gemeenten? met daarop gevolgd debat
Algemeene Vergadering van
Dr. L. H.

.

23

.

.

De nieuwe gemeente te Lochem

L. MEES.

MEIJBoof.

April 1879

.

.

.

.

.

99.

.

131.

De school voor godsdienst-

SLOTEMAKER.

onderwijs te Arnhem
Dr. H. U.

76.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ter gedachtenis.

Genesis III en de chloroform

.

•

1 47.
1 55•

•

.

.

.

.

.

.

158

.

.

.

.

.

.

163

Bladz.

B. Niet bezorgd

.

.

.

.

.

M. J. MEES. Aan den redacteur

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

170.

.

i

86.

.............. 191.

Onze godsdienstschool

Wandelingen door Londen

.

.

.

.

.

1 95

.

.

.

.

.

218.

H. KOEKEBAKKER Jr. De moderne predikant

.

.

.

.

232.

.

.

.

.

S. en B. Een vraag en een antwoord

Dr. A. G.

.

.

Vanwaar?

Toespraak:

VAN HAMEL.

Waarheen ?

.

—

.

.

.

.

2 59.

Dr. PH. R. HUGENHOLTZ. Geloof en twijfel. I.

.

.

.

282.

Dr. PH. R. HUGENHOLTZ. Geloof en twijfel. II.

.

.

.

299.

.

.

A. GILPEMEESTER,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

volgd
Weezenverpleging niet daarop ge
316.

debat
Algerneene Vergadering van 17 November 1879
G. BIRNIE.

Nirvana

.

.

.

.

.

.

.

.

Aan de spits?

Dr. PH. R. HUGENHOLTZ.

.

.

.

.

337.

.

.

347.

..... 361.

De Heiland van onzen tijd.

Kerstgedachten

.

Berichten en varia.

.

2 5 3,. 296,346.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

.

.

374.

AAN DEN LEZER.

Bij de opening van den tweeden Jaargang van de
Stemmen uit De Vrije Gemeente ligt het voor de hand,
dat de Redactie met hare lezers een oogenblik stilstaat,
om achterwaarts en vooruit te zien. Bij den terugblik op

den afgelegden weg is 't mij als redacteur behoefte medewerkers, inteekenaars en lezers van dit tijdschrift dank
te zeggen voor den steun aan de jeugdige onderneming
geschonken en de warme sympathie haar betoond. De
Stemmen, 't zij met dankbaarheid erkend, vonden een
open oor bij vele rechtzinnigen en luiden weerklank bij
vele vrijzinnigen in den lande en mochten hier en daar
een slapende wakker roepen en een onverschillige tot
werkzaamheid prikkelen. Dien bijval danken zij zeker
voor een deel aan de opwekkende en bezielende woorden
die ze, bij monde van verscheiden medewerkers deden
hooren, maar veel meer nog aan het beginsel van vrije
gemeentevorming, waarvoor zij opkomen, dat meer en
meer in zijn recht en waarde wordt erkend. Het stekje
. van het vrije gemeenteleven, ruim een jaar geleden onder vreezen en beven geplant, heeft aanvankelijk wortel

geschoten en begint zich te ontwikkelen tot een krachtige plant. Dat het godsdienstig gemoedsleven voor onzen
tijd een dringende levensbehoefte is, wordt bij toeneming erkend en uitgesproken ook door organen en in kringen, die langen tijd tegenover den godsdienst een neutrale of abstentionistische houding aannamen. Heerlijke
levensteekenen vertoonden zich in den laatsten tijd op
dit gebied!
De Gids die, al bezit hij niet meer het oude prestige,
nog altijd en te recht voor velen een geaccrediteerd
leidsman is, leverde in zijn laatsten Jaargang warme
pleidooien voor den godsdienst. Ik denk aan de diepzinnige artikelen van Prof. A. D. Loman over „Het
onuitsprekelijke" op 't gebied van wetenschap, kunst en
godsdienst, die de religie als het onmisbaar deel van
allen die van goeden wille zijn verheerlijkten in de
woorden:
„Wie godsdienst heeft, hij kan des noods èn kunst èn
wetenschap ontberen;
Wie godsdienst niet bezit, wat baat hem wetenschap
en kunst ?"

Ik denk aan Charles Boissevain's tintelende en bruisende stukken „Gloria victis" en „De profundis", ' die
„den godsdienst der toekomst, den practischen godsdienst, die niet, met zulk een weelde van affirmatie, dogmatisch alles wat men moet gelooven formuleert, doch
elk als broeder groet, die plicht erkent als meester, houdt
voor de grootste zedelijke kracht, welke ooit gewerkt
heeft." Ik denk aan P. N. Muller's roerend verslag van
den Spaanschen roman „Gloria" welks thema is „de

diepgevoelde behoefte aan een vast geloof." Een Hoog-
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leeraar in de rechtswetenschap, Mr. Modderman, bepleitte in zijn rectorale oratie, den 8sten Februari te
Leiden gehouden, de rechten van het ideaal en van den
religieuzen ernst, als het bezielend element van alle wetenschap, en een Hoogleeraar in de geneeskunde, Dr.
Rosenstein, handhaafde, met volle erkenning van het
recht van het materialisme op zijn eigen d. i. op materieel
gebied, de geestelijke levensopvatting en waarschuwde
tegen de bedenkelijke gevolgen der sexueele moraal.
Tal van letterkundige . en wetenschappelijke mannen dus, die zonder het godsdienstig geloof de
wereld zielloos en het - leven doelloos achten, die gods,dienst willen, maar enkel vrijen godsdienst, ontslagen
van de boeien van een verouderd Catholiek of Protestantsch kerkgezag; bondgenooten dus in den strijd voor

de vrijmaking van het godsdienstige gemeenteleven.
Ontwaakt bij meer ontwikkelde vrijzinnigen met vernieuwde kracht de godsdienstige behoefte, dan kan die
ontwakende behoefte niet anders dan ten goede komen
aan de vrije gemeente, in welken vorm dan ook, aangezien zij, diep doordrongen van de onuitsprekelijkheid
van 't religieus besef, in de oude dogmatische en kerkelijke vormen zich onmogelijk vinden kan. Met blijdschap mogen we dan ook constateeren dat de vrije
gemeentevorming veld wint.
Te Amsterdam breidt de kleine schare zich langzaam maar gestadig uit en, als zij in den loop dezes jaars
haar eigen gebouw zal zien verrijzen, kan 't niet anders of
die omstandigheid zal op haren aanwas gunstig werken. Te
Arnhem en Groningen verheugen zich de vrije gemeenten,
die den naam van Remonstrantsche dragen, in toenemenden
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bloei en ook te Lochem en Doesburg ziju de grondslagen
van dergelijke gemeenten gelegd. Te Utrecht blijven de
vrijzinnige Hervormden zich elken Zondag vereenigen in trouw bezochte samenkomsten in de Walenkerk. Te Wageningen en te Harlingen zoeken zij
voorloopig een schuilplaats onder de vleugelen van het
Evangelisch-Luthersche kerkgenootschap. Te Hoogeveen
zoeken de uitgetredenen uit de kerk nog naar den rechten vorm en de onmisbare middelen voor gemeentelijke
organisatie. Toenemende opgewektheid alzoo onder de
vrijzinnigen buiten de Ned. Hervormde kerk en toenemende gisting onder de modernen daarbinnen, getuige
de kloeke verklaring door eenige moderne predikanten
tot de synode dier kerk gericht, „dat zij voor zich, zich
zedelijk ontslagen gevoelen van elken band, dien de
belijdenis-kerk geacht zou kunnen worden hun aan te
leggen of verder zou willen aanleggen" enz.
Aanmoediging dus in overvloed om met rustig ver-

trouwen voort te gaan op den door ons ingeslagen weg.
Aan stof voor de Stemmen zal 't mij ook in dezen Jaargang niet ontbreken. Laat mij in 't voorbijgaan zeggen,
dat ik voortaan het statig meervoud der Redactie met
het bescheiden enkelvoud van den Redacteur wensch te
verwisselen en dat alle ongeteekende stukken van mijne
hand afkomstig zijn.
Vorm en inrichting van de Stemmen zullen in hoofdzaak dezelfde blijven. Steeds meer wensch ik mij toe te
leggen op . meedeelingen aangaande de geestverwanten
in de verstrooiing in het binnen- en buitenland, en niet
alleen aan toespraken, maar ook aan essays en verhandelingen een plaats in te ruimen.

Gelijk in den verschenen bundel wensch ik ook in
't vervolg de verschillende nuances van de moderne richting zooveel mogelijk te vertegenwoordigen, zonder daardoor persoonlijke instemming te betuigen met het subjectief gevoelen van elk mijner medewerkers. Waarheid
is er in de intellectueele en in de ethische, waarheid in
de theïstische en in de atheïstische, waarheid in de
aesthetische en in de socialistische nuance van de modernerichting en voor die allen is er, mits zij zich kenmerken
door heiligen ernst en gemoedelijken zin, in de Stemmen
plaats. Immers is die rijke verscheidenheid, die bonte
kleurschakeering onder de aanhangers onzer richting een
verblijdend bewijs, dat 't haar aan een officieele dogmatiek ontbreekt, dat zij in de vrije uiting van het individueele gemoeds- en gewetensleven, van eigen nadenken
en ervaring haar kracht vindt en haar glorie, vast ver-zekerd dat de hoogere eenheid der ernstige zielen daarbij
niet te loor zal gaan. Zoo spreke dan ook in dezen Jaar-gang elk op zijne wijze en worde uit de onderscheiden
tonen der verschillend besnaarde gemoederen een har-monie geboren, die weldadig aandoet en verkwikt. Tegenover de groote machten van clericalisme en practisch
materialisme staan a 11 e modernen in één en 't zelfde
gelid en de vrije geestesgodsdienst, die niet leeft door
den steun van den Staat of de genade der Kerk, maar
door zijn eigen levenskracht is ten slotte aller ideaal...
Mochten ook deze Stemmen kloek en krachtig van dat
ideaal getuigen!
AMSTERDAM,

Februari 1879.

P. H. - H. Jr.

BIJ DEN DOOD VAN PRINS HENDRIK

DER NEDERLANDEN.
TOESPRAAK
gehouden in De Vrije Gemeente te Amsterdam,
19 JANUARI I879
DOOR

I/b1NOENEN ^IARTINET.

Wie van deze plaats tot u het woord voert, heeft u
geen waarheden te verkondigen, die eensvooral op

bovennatuurlijke wijze werden geopenbaard. Geen Godswoord brengt hij u, in den zin van een oud of nieuw
supranaturalisme; op geen priesterlijke wijding beroept
hij zich. De leekengemeente vraagt een leekenwoord,
.een broederwoord. Gij vraagt alleen dat het de wijding
drage van wat uit een heiligen geest is; het godsdienstigzedelijk leven ten goede kome, gedachten uitspreke, die
in uw hart weerklank vinden, of althans een echo kunnen wekken; het leven en de dingen des levens onder
. zulk een licht voor ons doe optreden, dat zij ons te zien
geven wat troosten en sterken, wat voorlichten en heiligen
kan. Zulk een woord moge - ik tot u spreken, en als
.zoodanig worde het door u aangehoord.
.

w

Mij dunkt, bij eene eerste samenkomst nadat de treurmare in den aanvang der verloopen week door stad en
land weêrklonk, kan het u niet twijfelachtig zijn, waardoor mijn woord zal ingegeven en de richting onzer
overdenking zal worden bepaald. De dood van Prins
Hendrik, ziedaar mijn tekst, waaraan ik straks een kort
thema ontleen.
Wij willen, wij kunnen ook hier niet vergeten, dat
wij deel van ons volk uitmaken. De godsdienst, de ge.wTaarwordingen die hij wekken, de krachten die hij kweeken,
het streven dat hij kon in 't leven roepen, moeten ook
den volks- en burgerzin ten goede komen. "Zeker bekrompen nationaliteitsgevoel houden wij ver van ons. Terend
op eigen glorie, verheerlijkt het ook de zonden van het
verleden om de zonden en zwakheden van het heden
voorbij te zien ja te vleien zelfs. Hoe goed gemeend,
is het toch veroordeeld van onwaarheid te leven en onwaarheid te voeden. Maar evenzeer willen wij van ons
houden het ledig en opgeblazen wereldburgerschap, dat
voor heel de menschheid van liefde blaakt, maar zoodra
het er op aankomt voor haar te arbeiden, haar nergens
vinden kan en nooit kan bereiken. De bloemen sieren met
,elkaar den hof en de boomen maken te zamen het woud.
Zal de menschheid eene schrede voorwaarts doen in de
_goede richting, dan moet haar houderdvoudig leven
ook honderd gestalten aannemen, die haar door de
•eigenaardige traditiën, het eigen karakter, de persoonlijkheden der natiën worden gegeven.
Neen, ook hier willen wij niet vergeten dat wij deel uitmaken van ons volk. Ook hier sluiten wij het hart niet
voor wat ons volk beroert. En wie onzer is zoozeer
-
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vreemdeling onder ons, dat hij niet zou weten hoe ons
vorstelijk huis met onze natie als is saamgegroeid ? De
groote meerderheid van ons volk koestert voor de leden
der vorstelijke familie nog een ander gevoel, dan d
eerbied die der natie tegenover den constitutioneelen koning betaamt. Het verleden heeft sterke banden gelegd..
Daar is bij ons volk een trouw en aanhankelijkheid
tegenover het vorstenhuis, die, zou men zeggen, bij de
hooge personen, welke zij gelden, een machtig gevoel
van verantwoordelijkheid, , een hoog besef van plicht.
moesten doen geboren worden. Indien één onzer vorsten.
het heeft weten te waardeeren, er aan beantwoord.
heeft en de schat der liefde hem geboden niet minachtend is voorbijgegaan, dan is het Prins Hendrik geweest. En daarom reeds is het ons eene behoefte een
immortellen-krans neder te leggen op zijne doodsponde.
Daar is veel wat zijn dood treffend heeft gemaakt.
Wie denkt niet met weemoed aan de jonge vorstin, die,
vreemdelinge, nog nauwelijks tot ons volk ingeleid, door
hem werd alleen gelaten ? Wien heeft het niet getroffen
dat zoo eensklaps de feesttooi moest vervangen worden
door het rouwfloers ? Wie uwer kwam het niet te binnen
hoe in stee van den feestelijken intocht, waarbij de hoofdstad ook hem dacht te huldigen, straks een andere optocht
zal gezien worden, die zijn stoffelijk overschot zal brengen
naar de stad, waar de dooden uit het huis van Oranje rusten
o, Dergelijke tegenstellingen biedt het leven dagelijks
aan! Dergelijke tegenstellingen heeft elk onzer in kleiner kring, misschien des te ontroerender omdat zij meer
rechtstreeks en persoonlijk hem . aangingen, ontmoet.
Maar . natuurlijk is het, dat zij op eigenaardige wijze in,.
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druk maken, als zij ons allen gelijkelijk in het oog vallen
en allen gemeenschappelijk roeren. Toch dergelijke indrukken en de gewaarwordingen die zij oproepen gaan
hoorbij en daar is bij den dood van dezen vorst iets
anders op te merken, wat ernstige belangstelling verdient
in gedachten kan wekken, die waardig zijn vastgehouden te worden.
Al wat met het leven eens vorsten in verband staat,
zoodra het althans met het volk in betrekking treedt,
draagt menigmaal op noodlottige wijze den stempel der
onwaarheid. Het officieele vreugdebetoon, liet officieele
rouwgewaad doet dikwijls aan den spreekwoordelijk geworden officieelen leugen denken. De officieele lijkrede
spreekt vaak van eenti droefheid, die nergens anders is
te vinden dan in de woorden waarin ze wordt uitgesproken. In de officieele lofrede wordt door den mond menigmaal lof uitgedeeld, terwijl meer neiging zou bestaan om
te laken of althans om te zwijgen. Dit alles is niet gestorven met den tijd, waarin de koningen niet enkel den
titel droegen van koningen bij de gratie Gods. De nieuwere
tijden hebben een andere betrekking tusschen vorsten
en volken in het leven geroepen, ze op andere wijze
geregeld dan in de eeuwen van despotisme of de dagen
van landsvaderlijk bestuur het geval was. Maar als deze
betrekking nog niet het volle licht der waarheid en oprechtheid duldt, is dit een onvermijdelijk gevolg van de
onvolkomenheid der vorsten en de onmondigheid der volkeren. En deze eischen dikwijls dat men óf zwijge óf de
waarheid beleedige. Indien zwijgen ongeoorloofd en• de
nood tot spreken is opgelegd, doen ze dikwijls woorden
spreken wier ledige vormelijkheid, strakheid en koel-
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heid bewijzen, dat men de betamelijkheid niet kwetsenwil, maar evenmin der waarheid te kort doen.
. Van dat berekenende, ingehoudene, vormelijke, dat
strakke en koele, bij den dood van dezen vorst geen
spoor ! Niemand behoeft zich in het officieele keurslijf
gekneld te voelen.. Het hart kan zich uitspreken en behoeft niet angstvallig zijn woorden te zoeken, te wikken
en te wegen. Deze vorst heeft het goed gemeend met het
volk, waarvan hij een der eerste en der beste burgers
was en zijn volk kan een welgemeend woord bij zijn
lijkbaar spreken. Ik geloof niet dat van hem één woord
in den besloten kring gefluisterd werd, dat niet in het
openbaar zou mogen worden gehoord.
Het zou de kleingeestigheid zelve zijn de opzettelijke
erkenning te eischen, dat ook deze man zijne gebreken
had, als sprak dit van den mensch nabij of op den vorstentroon niet evenzeer van zelf als van den minste onzer. En daar is zooveel wat wegen moet bij de beoordeeling van het leven eens vorsten. De traditiën die een
vorstenkind inzuigt van der jeugd, - de levenssfeer waarin_
het werd groot gebracht; het gemis van zoo menigen prikkel
tot den arbeid die lichaam en ziel gezond kan houden;
de afwezigheid van allen weerstand, waar de zinnen hun
eischen stellen en de lusten voldoening vragen; de gemakkelijkheid waarmee' de volksgunst wordt gewonnen;
de vleiersbent die de zonden bedekt, of zelfs in
deugden. verkeert, en de deugden zelve overmatig verheft — dit alles moet wegen zal het oordeel rechtvaardig
zijn. Maar evenzeer kan beweerd worden, dat de hooge
staat van een' uit vorstelijk bloed geboren, een fier bewustzijn van plicht en van verantwoordelijkheid moest
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wekken en moest nopen om kloek en ernstig de eischee
aan dien hoogen staat gesteld, onder de oogen te zien.
De gevaren echter die eens prinsen leven belagen
schijnen grooter dan de prikkels, die het boven het
alledaagsche peil zouden kunnen verheffen, want de geschiedenis weet de middelmatigheden, om of op den troon,
in grooten getale, der onwaardigen te velen, de uitnemenden.
te zeldzaam aan te. wijzen.
De vorst wiens leven thans geëindigd is, behoeft niet
op de gevaren en verzoekingen van den prinselijken staat
te pleiten, om verschooning te zoeken voor vlekken die
zijn leven zouden ontsierd hebben. Van hem kon eenbuitenlandsch blad naar waarheid getuigen : „zelden was
eens prinsen leven
eenvoudig en
rein." Eenvoud.
en reinheid! Indien ze van ons leven kunnen getuigd
worden, is dat een groote lofspraak. Een uitnemende .
lofspraak, wij weten het, een uitnemende is het waar
het een vorstenleven geldt. Eenvoud: en hij was niet
aangenomen en kunstmatig aangebracht; reinheid: ook
een op hofschandalen belust publiek vond haar, meen
ik, in zijn leven onbesmet.
De eenvoud die zijn leven kenmerkte, geeft het een
bijzondere aantrekkelijkheid. Niet de schitterende rol.
van het legerhoofd heeft hij gespeeld, dat op een weg
door bloed geteekend, zijn lauwren gaart. De omstandigheden, 'waarin zijn leven viel, gaven geen aanleiding
tot het volbrengen van daden, die vereeuwigd in volkslied of historieblad, der faam stof opleveren voor eene
verheerlijking steeds hooger stijgende en straks in de wolken der legende zich verliezend. Eenvoudig was zijn weg,
eenvoudig zijn leven. Maar het was er verre af, dat het.

zoo

zoo

,
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door eene eentonigheid en kleurloosheid zou gekenmerkt
zijn, waarin alleen de vadsige en kleinzielige middelmatigheid zich behagelijk voelt. Deze vorst had een
ideaal en streefde het na. De bevordering der volksontwikkeling, de ontplooiing der volkskrachten, de voorziening
in de volksbehoeften, de behartiging der volksbelangen,
daaraan wijdde hij zich op zijne wijze en naar de mate
zijner kracht. Met zijn naam en zijn stand, zijn invloed
en zijn vermogen wist hij óf den stoot te geven- tot een
krachtig begin, óf de hand te reiken tot een gewenscht
slagen, steeds bereid om voor te gaan of te steunen
waar hij kon. Zoo heeft hij, staande naast den troon, op
eene plaats die zoo licht verleiding biedt om óf bloot
een ornament van het hof, óf zelfs om eene belemmering
te zijn voor de goede betrekking tusschen het hoofd van
den staat en het volk, als 's konings rechterhand, zich
een werkkring weten te scheppen, die handel en nijverheid, kunst en wetenschap en wat tot veredeling van
den volksgeest en ontwikkeling der volkskracht dienen
kan, ten goede kwam.
Dit alles behoeft allerminst breed herinnerd te worden
in deze stad.
En zoo werd hij 'geëerd als een man die een werk
had te volbrengen en zijn kracht er aan wijdde; een
lichtend voorbeeld voor zoovelen, die door hun aristocratischen naam of hun saàmgetast fortuin, of door beide
zich tot niets hoegenaamd schijnen verplicht te achten.
;en man die niet, op de wijze aller enghartigen en tragen
van geest, zijn plicht inkromp tot de kleinst mogelijke
afmeting, waarmee' hij voor de openbare meening en
zijn eigen weinig eischend geweten zou kunnen vol-
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staan, maar er lust in had dien breed op te vatten en
zijn liefde er aan wijdde. Wiens plichtsvervulling, niet
tuk op lofspraak en toejuiching, doch afkeerig van alle
vertoon, in haar eenvoud, haar kalme rust, haar stille
kracht, van degelijkheid en ernstige toewijding tuigde.
Een die een levenstaak had op zich genomen en daaraan
gewerkt heeft zoolang hij kon. Zoo . heeft hij heengaande
uit het midden zijn volks, daarin waarlijk een 1 e d i g e
plaats achtergelaten.
Zoodanig gij eischt geen verdere omschrijving en
geen opsomming van wat bij de eerste tijding van zijn
dood zoo menig dagblad vermeldde zoodanig is het
leven van Prins Hendrik geweest en zoo leve het na
zijn dood in 's volks herinnering voort.
Daar is in de aanschouwing van een leven dat van
rustige energie spreekt iets verkwikkends. Te allen tijde
is dit het geval, doch in dubbele mate in een tijd als den
onzen. Of, wordt ons leven, wordt het leven van onze
dagen juist door de ontwikkeling van kalme geestkracht
gekenmerkt? Rustig te werken aan een opgenomen
taak 't is alsof ons geslacht het heeft verleerd.
Zingenot en winstbejag geven aan onzen tijd een fysionomie, waarop alles behalve rust en kalmte geteekend staat.
Onrustig en gejaagd maakt de wedijver, wie het ruimste
deel zal nemen van den levensdisch, koortsachtig en
overprikkeld de kansrekenl°ng, hoe bij den minsten arbeid den hoogsten prijs te winnen. Allerlei behoeften, die hoogstens w e n s c h e n mochten zijn, maar lichtelijk als n o o d e n worden gevoeld, vragen immer dringender om vervulling en jagen voort, jagen voort tot
1 879.
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rusteloozen arbeid en klimmende inspanning. Hoe moeilijk is het zich buiten dien alles meêsleurenden maalstroom te houden ! Maar ook indien het ons gelukt en
een gunstige lotsbeschikking ons toestaat zonder zorg
en kommer in de stoffelijke behoeften van ons en de
onzen te voorzien ook dan nog : beslist een taak zich
te kiezen en de beste krachten er aan te wijden, ach,
velen kwamen er nooit toe, omdat niets hen dreef een
taak zich te zoeken, velen vonden haar niet, omdat zij.
niet zochten op de rechte wijze. Daar is in de tallooze
vragen, „brandende" vragen op ieder gebied, iets wat
ons niet tot rust doet komen, wat telkens ons weer afroept van het werk dat wij opvatten, wat onze aandacht
verdeelt, onze gedachten afleidt, ons dikwijls zooveel
doet beginnen om het onvoleindigd te laten en ten
laatste in een gevoel van onvoldaanheid en onbevredigdheid onze krachten verlamt, onze geestdrift dooft en den
bezielenden levensgloed bluscht. Daarin ligt een gevaar
dat velen reeds deed omkomen en allen bedreigt. 't Is
het verlammend scepticisme dat het denken niet kan aantasten, of het oefent zijn noodlottigen invloed allengs uit
op den geheelen mensch. 't Is het liefhebberen in dingen
van bovenzinnelijken aard, terwijl men krachts genoeg
bezit om eene oude wereld te verstoren, maar het geloof mist, dat de engelen oproept om een nieuwen hemel en eene nieuwe aarde te bouwen en de hoop, dat zij
eens althans zullen komen. De verlichting neemt toe, de
wetenschappen breiden zich uit; welk een vooruitgang
in de kennis en de beheersching der natuurkrachten!
Licht, licht overal, in toenemende mate, immer verder zijn stralen spreidend, tot alle rangen en stan-
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den doordringende ! Laat dit alles waarheid zijn,
maar daar is een licht dat voorvelen niet straalt
en waarbuiten het menschelijk leven niet kan, indien het zijn troost en zijn kracht, zijn frissche
opgewektheid, zijn blijvende jeugd niet wil verbeuren.
H e m e 1 s c h licht behoeven wij. Niet een, dat door de
gekleurde vensterglazen eener middeneeuwsche kathedraal een geheimzinnig schijnsel verspreidt. Niet een,
dat als de bengaalsche verlichting een fantastischen
gloed om zich werpt. Niet een, dat als het bleeke, geleende maanlicht sentimenteele zielen week en teeder
stemt. Een dat als het zonlicht klaarheid brengt en
warmte geeft, - de levenskrachten voedt, de knoppen tot
bloeien zet, de bloemen doet ontluiken en de vruchten
rijpen en allerwege een vol en krachtig leven te voorschijn roept.
o, Gij zult van mij niet den raad verwachten, dat
wij de vragen die hoofd en hart beroeren, die telkens zoo dringend een antwoord eischen en telkenkeer
blijken onbeantwoord te zijn, die ook, indien wij ze een
oogenblik loslaten, dadelijk plaats maken voor andere
gij zult van mij den raad niet verwachten, dat wij ze
moesten laten voor wat ze zijn en ons eenvoudig hebben te begeven op wat men meer bepaald het practisch gebied pleegt te noemen. Veler horizon is toch
al zoo begrensd, veler levensopvatting getuigt toch al
van zooveel bekrompenheid en zelfgenoegzaamheid, dat
het hun niet anders dan heilzaam kan zijn telkens tot
de overtuiging te komen, hoe er dingen zijn waarvan
zij zeggen moeten: ik kan er niet bij, het is mij te
hoog en te wonderbaar! Aan anderen zou de raad vol-
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komen verspild zijn. Zij hebben deel aan de eeuwige Prometheus-natuur der menschheid, die dwingt•
naar de oplossing te streven der raadselen die hemel
en aarde bieden, al is het eeuwige Prometheus-lijden
hun deel. Maar een andere raad kan gegeven worden
en te zamen mogen wij hem ter harte nemen.
Ik zou meenep, wij moesten in een of ander ons ideaal stellen, aan welks verwerkelijking wij onze krachten
wijdden, ze mochten dan velen of weinigen zijn. Iets,
dat èn niet geheel buiten het bereik onzer krachten ligt
èn . onze beste krachten te voorschijn roept en aan den
arbeid zet. Een eigen werk, een eigen ons persoonsijk aangewezen taak. Een terrein dat wij ons afbakenen, om er
al onze krachten op saam te brengen; om er ons geloof
en onze hoop aan te hechten; waarop wij telkens terugkeeren als de zwerveling naar zijn eigen tehuis, om er
ons zelven weer te vinden, althans het beste wat van
ons is. Wij moesten in het velerlei van het leven, te
midden der smart van heden, der vreugde van morgen,
van de voortdurende woeling en werking van den levensstroom een vast stuksken grond, al is het van bescheiden ruimte, ons zoeken, waarop wij onzen voet
kunnen planten.
Zoeken? Waar? Zoeken is eigenlijk het woord niet
dat hier voegt. Wij hebben tenminste • niet te zoeken
boven lucht en wolken, niet zooverre dat onze levenstijd
onder het zoeken zou kunnen vergaan. Maar het is bij
u, in uwe onmiddellijke omgeving; 't komt er maar op
aan het te vermeesteren en als het onze in bezit te nemen.
Gij hebt een huis? Gij hebt een werkkring? Gij hebt
een, misschien maar één talent? Zie eens om u heen,
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wellicht is er iemand, voor wien gij iets wezen kunt?
Daar is een plicht die op u wacht, maar dien gij, tot nu
hebt vermeden zie hem eens onder de oogen en neem
hem ter harte ! Gij hebt een naam en bekleedt een stand
die het recht geeft veel van u te vragen ; geef wat gij
geven kunt ! Wat gij doen kunt doe het met uw hart'
wijd er u aan in alle eenvoudigheid maar met beslistheid,
uit een zuiver beginsel, zonder jacht te maken op oogenblikkelijke resultaten. Doe er niet af, verklein niet uw
taak tot de mate uwer kracht, maar streef er naar uwe
krachten te doen rijzen tot de hoogte uwer taak. Zou
waarlijk iemand zoo arm zijn, dat hij niets zou bezitten,
niets zou kunnen verkrijgen, wat op die wijze zijn liefde
waard zou zijn ? Niets is zoo klein of indien gij er onbaatzuchtige, zelfverloochenende liefde aan wijdt, dan
wordt het belangrijk. En plaatst de gunst der omstandigheden niet menigmaal een taak vlak voor ons? Indien
wij haar maar willen zien en willen aanvaarden. Gij, leden
der vrije gemeente, om wat gij als zoodanig hebt wordt
gij hier benijd, ginds bespied, elders bespot, maar in
ieder geval: men ziet op u. Gevoelt uwe verantwoordelijkheid ! Houdt uw ideaal omhoog, rein en onbesmet en
wijdt er u aan! Wij allen, van hoogen stand of kleinen staat, dat wij zijn mogen en doen wat wij kunnen!
Zoo bezitten wij, indien ik 't dus noemen mag, een
geestelijk tehuis. Neen, wij sluiten het oog niet voor
wat daar buiten is en sluiten ons zelven niet op in een
engen kring, maar wij hebben een plaats waar wij ons
telkens kunnen terugtrekken en tot ons zelven kunnen
komen. Ook dan zijn wij niet onaandoenlijk voor de
machtige problemen, de geweldige raadselen, voor den
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reuzenarbeid onzer èeuw, voor den strijd der richtingen,
de botsing der vijandige machten, voor de veranderingen die plaats vinden in de wereld en de omwentelingen
die dreigen. Daar is veel, talloos veel wat ons nu en
dan doet nederzitten, het peinzend en brandend hoofd
gesteund door de moede hand. Maar ontmoediging kennen wij niet, en lusteloosheid evenmin en wanhoop allerminst. Te midden van den arbeid aan de ons opgedragen en door ons opgenomen taak vinden wij de rust,
den vrede, de kalmte. Omdat het beste wat in ons is dan
werkelijk leeft, voelen wij onze ziel gezond. Dan kweeken wij het leven aan waarvan een Paulus zeide dat het
is v e r b o r g e n in God. Dan voeden wij het geloof en
vertrouwen dat een Jezus kon doen wandelen over de wateren der felbewogen zee. Dan bestraalt ons een licht, dat in
de taal van den godsdienst wordt beschreven als het
vriendelijk licht van het aangezicht des Vaders die in
de Hemelen is. Een heeft er van getuigd die het in
alle klaarheid aanschouwde en er door werd verkwikt.
De nooden van zijn tijd voelde hij mede; de raadselen
stelde ook hij die toen zich opdeden; menigmaal sloeg
hij een bekommerden blik in de toekomst van zijti
volk; verontrust en voortgejaagd door allerlei vijandige
machten, had hij geen plaats om zijn hoofd op neder
te leggen. Maar aan rustige en kalme geestkracht, aan
heilige levensopgewektheid ontbrak het hem niet, omdat
hij een taak had opgevat in de wereld, die hij volbracht
met onwankelbare trouw, ook toen zij hem dreigde
met het kruis. wij kunnen niet allen een Christus zijn,
maar iets behoort in ons te wezen van den geest die
den Christus maakte.
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„Ik moet werken het werk waartoe ik geroepen ben,
zoolang het dag is, eer de nacht komt waarin niemand
werken kan." Dat was Jezus' levensleuze en de onze
zij het. „De lendenen omgord en de lampen brandende."
Indien wij dat elkander toeriepen door onzen levensernst, onze getrouwe plichtsvervulling, door den overvloedigen arbeid onzer liefde, er zou een andere
toon komen in ons leven en wij zouden er het onze aan
doen om een beteren toon te brengen in het leven van
ons volk. Want hetzelfde gemis aan rustige krachtsontwikkeling, kalme geestkracht, aan de blijmoedigheid
des geloofs en vertrouwens, dat zoo vaak ons persoonlijk leven bedreigt met den geestelijken dood, doet ook
het leven onzer natie maar al te zeer kwijnen. Zoovelen
hebben ons gezegd dat wij, klein volk, niets meer vermogen, een „uitgedoofde" natie als wij zijn. 't Was
juist de levenstaak, waarvan Prins Hendrik zich kweet,
dat woord tot een leugen te maken en het fier bewustzijn te wekken, -dat wie wil ook kan, indien hij wil op
de rechte wijze. Indien de mare des doods, die deze
week zoo onverwachts tot ons kwam, doordat zij ons
te meer deed waardeenen het leven van dezen vorst,
ook dat ons verkondigde zij zou ons een bode des
levens zijn geworden, zegen brengend aan ons hart, in
ons huis, voor ons. volk.
.

ONZE EEREDIENST.
Debat-avond van 28 ,Januari 1879.

Een onderwerp van hoog belang voor elke godsdienstige vereeniging, inzonderheid voor De Vrije Gemeente,
was aan de orde in deze tweede samenkomst in het
loopend seizoen. Nadat de Voorzitter de aanwezigen,
inzonderheid 'den spreker Prof. A. D. Loman,, welkom
had geheeten en hem bij voorbaat dank had gezegd voor
den zedelijken steun, dien hij door zijn optreden alhier
aan de jeugdige vereeniging schonk, `sprak de Heer
Loman ongeveer aldus.:
Vergunt mij aan te vangen met, eenige opmerkingen.
over 't standpunt, waarop ik mij .wensch te plaatsen, bij debehandeling van het aangekondigde onderwerp. In den
vorm van stellingen wensch ik eenige vragen, meer
vragen dan antwoorden, in uw midden neer te leggen-.
Immers bij de inleiding van . een debat heeft de referent:
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het 'te bespreken onderwerp alleen toe te lichten en de
bestanddeelén daarvan te onderscheiden om alzoo te prikkelen tot wisseling van gedachten. Allereerst worde
dan het onderwerp bepaald. Het bestaat uit twee woorden : ONZE EEREDIENST. Wat is eeredienst ? 't Zelfde wat
men in andere talen aanduidt door cultus, culte, Gottesdienst. Maar wat daaronder te verstaan ? 't Zelfde ongeveer als godsdienstoefening, d. w. z. niet een zekere
exercitie in den godsdienst, gelijk men spreekt van
„wapenoefening", maar uitoefening, beoefening van den
godsdienst in denzelfden zin als waarin men gewaagt
van „wraakoefening, strafoefening." We staan met dit
woord ten achteren bij de ontwikkeling van onze begrippen. Het is gevormd in een tijd, toen men meende, dat.
de uitoefening van den godsdienst vooral bestond in het
verrichten van zekere uiterlijke handelingen. Volgens
ons wordt de godsdienst veel meer in practijk gebracht
door andere dingen dan door godsdienstoefening. Zij is
de uiterlijke zijde van den godsdienst, welks innerlijk
wezen wordt uitgedrukt door godsdienstigheid of vroom
heid. Wat is nu onze eeredienst? De eeredienst
van o n s, zoo als wij hier bijeen zijn, dus niet bepaaldelijk
de eeredienst van de vereeniging „De Vrije Gemeente."
Neen, ik heb ' 't oog op een vrije gemeente, die nog
vrijer is dan „De Vrije Gemeente", waartoe ook zij behooren die tot „De Vrije Gemeente" in geen nadere
betrekking staan, de onzichtbare gemeente namelijk van
hen die gebroken hebben met alle kerkgezag en zich
door geenerlei kerkelijke wetten of vormen laten binden;
Is dit voor de hier bedoelde vrije gemeente wel een
onderwerp van belang? Bestaat er geen strijd tusschen
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het karakter van een vrije gemeente en den eeredienst?
Deze onderstelt vastheid van vormen, eerbied voor be,staande ceremoniën; is die eerbied in een vrije gemeente
denkbaar? Laat mij in eenige stellingen de aangegeven
denkbeelden nader toelichten.
I. Wanneer wij spreken van onzen eeredienst, dan onderstellen wij dat wij godsdienst
hebben. Zonder godsdienst heeft geen eeredienst waarde.
Willen wij wijs worden, dan moeten wij ons niet alleen
tot onze vrienden, maar ook tot onze vijanden wenden.
Die hebben wij rechts en links en zij beweren : „gij hebt
geen eeredienst, omdat gij geen godsdienst hebt. Alleen
een schijn van eeredienst hebt gij, ge speelt kerkje en
vervalt tot kerkgebaar, kerkgeknoei en geknutsel." Zoo
oordeelde b. v. David Friedrich Strauss die in
.zijn laatste werk „Het oude en het nieuwe geloof"
de vragen beantwoordt: Zijn wij nog christenen? Hebben
wij nog godsdienst? Hoe richten wij ons leven in? Op
,de eerste vraag antwoordde hij ontkennend, op de tweede
bevestigend, maar in zeer bijzonderen zin. Doch volgens
zeer velen kan er ook van onzen godsdienst niet langer
sprake zijn. „Wat gij zoo noemt zeggen zij, is een
protest tegen den . godsdienst, dien ge met zooveel reserves aanvaardt, dat het misbruik van woorden wordt daarvan nog te spreken." Is dat waar, dan hebben wij ook
geen eeredienst.
Of we nu dien godsdienst hebben, is een quaestie die
ieder voor zich zelf heeft uit te maken. Alleen onze

27
verhouding in zake van eeredienst maakt den i n d r u k
,lat wij geen godsdienst hebben.
II. Onze eeredienst is niet de onze, in dien
:zin, dat hij zou geboren zijn uit ons specifiek
godsdienstig leven. Onze eeredienst is een
rudimentaire vorm, ovërgekomen uit een
vroegeren godsdienstigen toestand.
De vrije gemeente heeft dit lijdt geen twijfel geen
eeredienst uit haar eigen godsdienstig leven te voorschijn
gebracht. Wat wij zoo noemen is een schamel overblijf
sel van den eertijds bloeienden eeredienst der christenen.
Of dit een heugelijk of een treurig verschijnsel is, blijve
vooralsnog in 't midden.
III. Het eigenaardig karakter van ons godsdienstig leven protesteert tegen den eeredienst als zoodanig.
Laat ons hier een weinig dieper ingaan in de beteekenis van 't woord' eeredienst. Niet het leven in de
de maatschappij bedoelen wij daarmee, zoo als het door
den godsdienst wordt te voorschijn geroepen. Zet onze
godsdienst zich om in maatschappelijke deugden, allerminst schijnt hij zich in eeredienst te openbaren. Dat
strijdt niet met den geest van het oorspronkelijk christendom. Jezus toch was niet bijzonder ingenomen met.
den eeredienst van zijn volk en tijd. Zijne tijdgenooten
aanbaden in de synagoge en in den tempel. Jezus leerde
in de synagoge en brak den .tempel af. Over den af-
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gebroken tempel heen kwam hij op den kruisheuvel..
Van de offers, oordeelt hij dat men ze liever na moest
laten, dan aan den plicht jegens zijn ouders en delijdende menschheid te kort te doen. Met het oog op
de openbare gebeden noemt hij zijn tijdgenooten huiche-laars. Van den tempel gewagende zegt hij, op zich
zelven doelende : „hier is meer dan de Tempel ;" in den
steenen tempel' zal men God niet meer aanbidden, evenmin
als op den berg in Samaria.
Heeft ' Paulus met grooten eerbied van den eeredienst
gesproken ? Het tegendeel is waar. Zoodra hij als christen. optreedt, kent hij geen anderen godsdienst dan het
geloof in de liefde werkzaam, zonder ceremonieel of
kerkvorm, hij protesteert tegen de wet als een letterdienst
en hecht geenerlei waarde aan uiterlijke vormen.
Welk een ballast van dogmatiek, welk een plaag van
ceremoniën, welk een roest van 't geweten verwarrende
moraal vonden de Hervormers op te ruimen, toen de
Catholieke kerk door de middeleeuwen heen zich had
ontwikkeld en daar stond met al de pracht van haren
eeredienst! Als tegen afgoderij hebben zij geijverd tegen
dien eeredienst, met dit gevolg dat de Geuzen beeldstor-mers werden en de Puriteinen den cultus tot een minimum terug brachten, zoodat er bijna niets overbleef van
al die de zinnen bekorende kerkvormen.
Dat nu onze godsdienst in een vijandige verhouding
staat tot den overgeleverden eeredienst, 't blijkt uit den
geest van den tijd, dien wij huldigen. Wij noemen ons.
modernen, d. i. menschen van den tegenwoordigen tijd.
En wat treedt meer op den voorgrond dan het antidogmatistische van onzen godsdienst? Het dogmatisme
\

,
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nu is een onmisbare steun voor den cultus. Er bestaat
verband tusschen afgoderij en bijgeloof. Braken onze
vaderen de beelden af, dan deden ze dat uit afkeer van
het bijgeloof. En zijn wij getuigen van den eeredienst
in de Roomsch-Catholieke en in de oud-Protestantsche
kerk, dan wordt onze ergernis opgewekt, niet door het
ceremonieel op zich zelf, maar door de gedachte dat het
samenhangt met bijgeloof. Is hiermee nu de zaak ge,eindigd ? Moeten we dus alle gedachten aan een eeredienst, die ons bevredigt, laten varen? Neen, geenszins!
IV. Ook voor ons is eeredienst mogelijk,
maar onder voorbehoud.
Bezien wij thans de keerzijde van de zaak, dan blijkt
-ons dat ook voor Jezus, ook voor Paulus, ja voor de
vrome christenen van alle tijden eeredienst mogelijk was.
Jezus heeft den eeredienst niet geheel en al veronachtzaamd. Ook Paulus heeft waarde gehecht aan de godsdienstoefeningen van zijn tijd. Trouwens, 't zou een eenzijdige beschouwing verraden van geschiedenis en christendom, als wij meenden dat al die vormen en plechtigheden vruchten waren van bijgeloof en ongeloof. 't Komt
hier aan op de onderscheiding tusschen den eeredienst
als doel en als middel. Maar al te gemakkelijk wordt
hij verlaagd tot een ongelukkig middel, om de traagheid
van den zinnelijken mensch aan te kweeken. Waar de
vroomheid ontbrekt, moet dan de eeredienst in de plaats
treden en als een oorkussen voor het bijgeloof worden
misbruikt.
De echte vroomheid daarentegen schept zich uit eigen
-
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boezem een eigen vorm van eeredienst. Hoe zou men,.
van zulk een eeredienst sprekende, Luther kunnen ignoreeren ? Ook hij, zoo iemand, heeft geijverd tegen het
bijgeloof, het ongeloof, de afgoderij van zijn tijd. Maar
hij stond nog met den eenen voet in de middeleeuwen..
Juist omdat hij een kind was van zijn tijd, kon hij
zoo grooten invloed oefenen op zijn tijd. Luther was
niet alleen een groot voorstander, vriend en beoefenaar
van de gewijde kunst, maar hij deelde ook den eerbied
zijner tijdgenooten voor de vormen van het kerkelijk
leven. Die eerbied, dien hij met de moedermelk had ingezogen, belette hem mee te gaan met die ijveraars, die de kerk
met geweld wenschten te zuiveren van al, wat naar het
Catholicisme zweemde. 't Was niet, zoo als hij zich zelf
verbeeldde, de letter die hem te sterk was, toen hij
weigerde met de Zwitsersche hervormers het transubstantiatiegeloof te verwerpen. Zijn gehechtheid aan het oude,
het mysterie van het altaarwonder, de indrukken zijner
jeugd waren hem te machtig t en deden hem gevoelen,
dat de mensch ook aan zinnelijke vormen behoefte heeft
tot versterking van zijn geestelijk leven.
Van daar dan ook, dat in de Luthersche kerk in Duitschland veel bewaard bleef van den eeredienst der RoomschCatholieke kerk. En behield hier te lande de Luthersche
kerk niet alles, wat in Duitschiand en Zweden bleef bestaan, 't is hieraan toe te schrijven, dat in dit land der
vrijheid de Lutheranen zich niet konden inrichten, gelijk
't hart hun ingaf, maar zich te schikken hadden naar de
Calvinistische en Protestantsche vormen.
Nu is 't de vraag, in hoeverre wij, uit kracht van ons
godsdienstig beginsel, in dezen eeredienst behagen kunnen

-
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vinden en dien mogen toelaten. We hebben hier onze
eigen ervaring te raadplegen. Hoe 't ongeveer toegaat
in de Roomsch-Catholieke kerk weten wij. Twee stroomingen moeten wij daar onderscheiden. De RoomschCatholieke kerk heeft altijd hoogen prijs gesteld op de
hulp van de gewijde kunst. Ze heeft haar eeredienst,
met behulp van die kunst, tot een hooge mate van bloei
gebracht. Wat nu die kunst betreft, deze is niet het
uitsluitend eigendom van de Roomsche kerk. Maar 't
eigenaardige van die kerk is hierin gelegen, dat zij de
kunst dienstbaar maakt aan haar doel. Ons hindert, dat
deze kunstvormen in de plaats treden van het hoogste.
Wij ergeren ons niet, als we in een prachtigen Catholieken
Dom ons beschenen zien door 't geheimzinnig licht dat
door de gekleurde vensterruiten valt; onder die hooge
gewelven is 't ons wel te moede. Wordt de kerkmuziek
goed uitgevoerd, dan worden we daardoor tot op zekere
hoogte gesticht. Maar die stichting verdwijnt, noodra de
eigenlijke eeredienst begint. Wanneer de priester in een
vreemde taal spreekt en allerlei, inderdaad wellicht zinrijke, maar voor ons zinledige gebaren vertoont, dan schijnt
ins dat een caricatuur van den waren godsdienst.
Onderscheiden wij tusschen deze twee stroomingen,
dan kunnen wij van anderer eeredienst overnemen met
dit voorbehoud, dat hij nooit ontaarde in een middel tot
verslapping van ons zedelijk leven.
Een tweede voorbehoud is, dat wij in den eeredienst
ons aesthetisch gevoel niet willen beleedigd zien. De
Roomsch-Catholieke kerk is te allen tijde de kweekster
der kunst geweest; ze heeft ook door middel der gewijde kunst een weldadigen invloed uitgeoefend; wij
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hebben haar veel te danken. Doch niet alles, wat zij
beschermt of in 't leven roept kan den toets van den waren kunstzin doorstaan, veel is er in haar modernen
kerkbouw, in haar nieuwere schilderijen en beelden wat
onzen aesthetischen, smaak hindert. .Alleen dan, als de
eeredienst voldoet aan de tweevoudige eischen van ons
religieus en aesthetisch gevoel, kan hij een middel zijn
tot verhooging van ons zedelijk -- godsdienstig leven.
V. Onze tijd en onze zedelijk-godsdienstige behoeften moeten ons de aanwijzing geven
van de wijze, waarop wij onzen eeredienst
hebben in te richten.
't Geldt hier een practische vraag, - deze nl. wat zijn
voor ons doode en wat zijn voor ons levende . vormen
in den godsdienst? Wat dood is moet uit den kring der
levenden verwijderd worden. Maar wat is dood? wat
levend? 't Gevaar bestaat aan den eenen kant, dat wij
het doode niet begraven. Maar 't gevaar ook, dat wij
het levende, het schijndoode ter aarde besteller'. Wie
is hier de deskundige, die het bederf constateert? 't Is
in elk geval beter, op gevaar af van eenig nadeel voor de
levenden, de dooden nog eenigen tijd onbegraven te laten,
opdat niet wat schijndood is voor goed worde gedood.
Passen wij dit toe op ons onderwerp, dan vragen wij:
hoe wil de vrije gemeente haar eeredienst inrichten?
Hier zou men de vergadering zelve willen raadplegen.
Doch al ware die handelwijs uitvoerbaar, wij zouden er
niet verder mee komen. Wat den een genoeg toescheen,
zou voor een ander te veel, voor een derde te weinig

zijn. Toch is overeenstemming hier even noodzakelijk
en zijn we hier even teergevoelig, als op 't punt der
geloofsbelijdenis.
Vormen die voor ons dood zijn, kunnen we niet meer
verdragen in onze godsdienstoefeningen, juist omdat
we den godsdienst meer van zijn innerlijke zijde hebben
leeren kennen. Zoo kan 't zijn, dat voor den een de
overgebleven vormen nog niet eenvoudig genoeg zijn,
zelfs het gemeenschappelijk gezang en gebed, terwijl een
ander 't betreurt dat er niet meer vormen zijn overgebleven.
De Vrije Gemeente alhier is bezig met het ontwerpen
van het plan van een gebouw voor hare samenkomsten.
Hoe zou ik wenschen als deskundige daarover te kunnen
spreken! Maar daartoe ontbreekt mij de bevoegdheid.
Zeker is 't een zaak van groot belang, in welk gebouw men

vergadert. Vraagt men, hoe 't dan in te richten, dan
vermenigvuldigen zich de vragen zoozeer, dat er op 't
antwoord geen wachten is. Hoe wij ook rondzien, er
bestaat nog geen model van een kerkgebouw voor onzen
tijd. Doch van hoeveel gewicht deze vraag ook zij, de
hoofdzaak is toch, wat er in dat gebouw gebeuren zal.
Onze Heidensche voorouders in hun heilige bosschen,
Jezus met zijne prediking op den berg, de eerste Christenen in hun catacomben, de Geuzen met hun hagepreeken, zoowel als de internationale orthodoxen met hun
zendingsfeesten hebben ons geleerd e dat er geen steenen
gebouwen noodig zijn, om een stichteljken eeredienst
te hebben.
Wat kan ons stichten? In de eerste plaats het bezielde
en bezielende woord; is dat er, dan wordt elke ruimte
1879.
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een kerk, elke verhevenheid een kansel, elk waarlijk
gevoelend mensch een redenaar. Deze leerdienst wordt
eeredienst. In buitengewone omstandigheden wordt de
redenaar geboren en worden de vormen van eeredienst
van zelf gevonden. Maar in gewone tijden als de godsdienst, als een paedagogisch instituut, vaste vormen zoekt,
wordt de vraag een andere. Dan moet de kunst te hulp
komen. Zij moet door ons allen bestudeerd worden, voor
zoo ver de gelegenheid daartoe ons gegeven wordt. We
mogen ons niet neerleggen bij het denkbeeld, dat de
kunst een ondergeschikte plaats inneemt in ons godsdienstig leven. Ten gevolge van eene teerhartigheid en
overgevoeligheid, die zich ergert aan dingen, die ze niet
van hare jeugd af kent, bestaat er voor velen geen Protestantsche kunst. De gedachte komt zelfs niet bij hen
op dat de Protestantsche eeredienst b. v. bij de groote
meesters der Duitsche toonkunst ter school moet gaan.
Een vrije gemeente is ook in dit opzicht vrij. Op haar
rust de benijdenswaardige taak van aan de Protestantsche
kunst de plaats te geven die haar toekomt. Toonkunstenaars als Bach en I Iindel moeten voor ons opstaan uit
hun graf. Toen, naar het zinrijk verhaal van den vierden
evangelist, de joden van Lazarus zeiden: hij is reeds vier
dagen dood, hadden zij op hun standpunt gelijk. Maar
Jezus stond op hooger standpunt toen hij zei: Lazarus,
kom uit! De bezieling van den waarlijk vrijen, vromen
mensch doet het dooie opstaan.
Even als in het nieuwe museum, dat wij hier allengs
zullen zien verrijzen, duizenden gesticht kunnen worden
door de schilderijen onzer groote meesters, zoo moet de
Protestantsche Kerk een museum worden voor de Pro-
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testantsche toondichters. Een tempel moet zij worden
é voor den godsdienst én voor de gewijde kunst.
Inzonderheid is de vrije gemeente in den ruimsten
zin van het woord geroepen om vormen te scheppen, die
aan de kerk den rang die haar toekomt teruggeven. In
haar moet het rijke menschenleven zich afspiegelen en
hooger wijding ontvangen. Niet langer mag zij zoo eenzijdig aan den leerdienst gewijd zijn. De groote mysteriën van geboorte en sterven, al wat het nationale leven
in beweging brengt of in 't familieleven ons ter harte
gaat, zoowel als 't rijke leven in en met de natuur, 't
moet alles zijn afspiegeling vinden in ons kerkelijk leven.
De kerk, ook de Protestantsche, moet een welkomsgroet hebben voor haar nieuwe leden, een Requiem voor
hare dooden, een Te Deum 'voor haar koning en vaderland, een Pax vobiscum voor allen. Een toevluchtsoord
moet zij zijn voor alle bedroefden, niet alleen door middel van het woord, maar ook door de kracht van het
bezielde lied. Werkt zoo de kunst met den godsdienst
samen in een innig bondgenootschap, dan zal de eeredienst,
wel verre van de traagheid van den zinnelijken mensch
te voeden, een krachtig middel zijn tot verheffing van
het godsdienstig leven,

Nadat de Voorzitter den spreker had dank gezegd
voor zijn diepzinnig en prikkelend referaat en in een
pauze der vergadering gelegenheid had gegeven om haar
gedachten te verzamelen, opende hij het debat,
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De Heer F r o w e i n brengt hulde aan De Vrije Gemeente, omdat ze ook aan niet-leden, 't zij ze al of niet
opgodsdienstig standpunt staan, het woord vergunt in
deze hare samenkomsten. Hij vraagt eenige inlichting
aangaande het verband tusschen de 1ste stelling ,,zonder
godsdienst geen eeredienst" en het laatst gezegde omtrent de afspiegeling van het menschelijk leven door de
kerk, wat naar zijne meening, geen godsdienst onderstelt,
maar alleen een zedelijke gemeenschap. Slechts twee
middelen zijn er, zijns inziens, om die tegenstrijdigheid
op te lossen: ôf de eerste stelling moet vallen, M het
laatstgenoemde kan niet onder den eeredienst gerangschikt
worden.
't Komt hem voor, dat de Referent te weinig heeft
doen uitkomen het groot verschil tusschen de modernen
onderling, 't geen hem aanleiding geeft tot een breede
uitweiding over de intellectualistische en ethische nuance
onder de modernen. Voor de laatste is de eeredienst
eene uiting van het kunstenaarsgemoed en het gebed
b. v. eene toewijding aan het zedelijk ideaal, in den
vorm van beeldspraak. Maar niet ieder is kunstenaar
en niet ieder is altijd kunstenaar. Moet er dan toch
een eeredienst zijn, zal men dan vervallen in copiën naar
het origineel en dus b. v. in formuliergebeden? Gaarne
wil spreker omtrent dit punt inlichting ontvangen.
De Heer P. H. Hugenholtz Jr heeft groote sympathie,
zoowel voor de stellingen van den Referent, als voor de
wijze waarop hij die ontwikkelde. Mocht hij een bescheiden wensch uiten, dan zou 't deze zijn, dat de
algemeene beginselen hier uitgesproken eenigzins op
concrete bijzonderheden varen toegepast. Onweerlegbaar
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is de stelling : wat dood is moet begraven, wat levend
is in 't leven behouden worden, maar men komt daarmee
niet veel verder. Voor een nieuwe gemeente vooral is
't van het hoogste belang te weten, welke cultusvormen
zij moet begraven, welke niet. Om iets te noemen,
moeten Doop . en Avondmaal, in een vrijen kring van
modernen, tot de dooden gerekend worden, ja dan neen?
De Vrije Gemeente alhier heeft geoordeeld, dat zij ze
begraven moest, met eerbiedige en blijvende waardeering
van de schoone gedachten in die symbolen neergelegd.
Doch nu is 't voor haar van 't hoogste belang van een
bevoegd beoordeelaar, staande buiten haren kring, te
vernemen, of ze wellicht voor schijndooden een graf
heeft gedolven, dan wel eerbied voor de eischen van
het heden aan piëteit jegens het verleden heeft gepaard.
De heer Fortuijn, die zich niet kan vinden in den vorm
van het gebed en dit met de moderne godsdienstige
voorstellingen onvereenigbaar acht zou gaarne van den
Referent vernemen of hij het zedelijk-godsdienstig leven
bestaanbaar oordeelt zonder bidden en danken.
De Heer Mohrmann betuigt zijn volle instemming
met de I sta stelling van den Referent. De 2dte is volgens
hem geen grieve tegen onzen eeredienst, integendeel, hij
rekent het den cultus tot eere, als hij nog met den eenen
voet staat op den ouden bodem. Doch indien uit den
eeredienst moet wegvallen al wat het zedelijk en aesthetisch gevoel kwetst, moet daaruit niet evenzeer verwijderd
worden al wat in strijd is met de rede? Voorts zou hij
willen vragen: indien de Protestantsche eeredienst een
museum moet zijn voor oude toonkunstenaars, moet dan
in dat museum ook niet een plaats zijn voor Vondel,
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voor Rembrandt, voor Linnaeus? Moeten naast de gewrochten van bouw- en schilderkunst, ook niet de kinderen van Flora zich daar vertoonen. Alleen als men zich
wacht voor een stereotypen eeredienst, als de cultus even als
de formulieren wordt herzien, kan hij worden de drager
van heiligen geest, de uiting van vroomheid, schoonheid
en waarheid.
De Heer M i c h e 1 meent dat De Vrije Gemeente haar
ontstaan dankt juist aan de behoefte om 't godsdienstige
gevoel te uiten zonder vorm of dwang. Ieder moet hier
voor zich zelven weten, in welke vormen hij zijn gevoelens en gedachten uiten zal, maar om dat te vermogen
moet hij allereerst, naar de Gençstet's geestige uitdruk
king, ,,zich zelf" een ,,iemand" zijn.
-

Prof. Loman neemt, op uitnoodiging van den voor
zitter, thans andermaal het woord en zegt in hoofdzaak
het volgende:
Slechts een bescheiden gebruik wensch ik te maken
van de gelegenheid tot repliek mij geschonken. Aan de
opmerking waarmee ik aanving dat ik veel vragen zou
voorleggen en weinig beslissende antwoorden geven, wensch
ik getrouw te blijven. Een wanhopig pogen zou het
zijn een onderwerp van dezen omvang in éénen avond
af te handelen. Slechts enkele nadere toelichtingen dus,
De eerste spreker heeft ôf niet goed geluisterd, of ik
heb mij onduidelijk uitgedrukt. Godsdienst en eeredienst
stelde ik niet voor als volkomen afhankelijk van elkaar,
-
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maar ik beweerde dat de laatste zonder den eersten geen
waarde heeft. Overigens schijnen mij de bijzondere opiniën van dien spreker over de verschillende nuances der
moderne richting hier minder aan de orde.
Wat ik voor mij zelven denk van .vormen als Doop
en Avondmaal, als 't gebed in bepaalde woorden gekleed,
is hier de quaestie niet. Dit alleen heb ik willen aantoonen, dat de modernen, juist omdat zij zich onderscheiden door een meer subtiele opvatting van den godsdienst,
zooveel te moeielijker komen tot gemeenschappelijke cultusvormen. Overigens heeft elke godsdienstige gemeenschap voor zich zelve uit te maken aan welke vormen zij
behoefte heeft ; dat is het voorrecht vooral van een vrije
gemeente, maar 't verhoogt ook hare verantwoordelijkheid. Met groote behoedzaamheid ga zij hier te werk,
want wat voor den een dood is, is voor den ander onontbeerlijk; wat eens werkelijk geleefd heeft, blijft in de
ziel van velen leven.
De ontwikkeling van ons geslacht brengt mee, dat te
gelijkertijd op ieder gebied in elke periode de verschillende lagen dier ontwikkeling aanwezig zijn, zoodat wat
we nu nog bij de wilden aantreffen eens de algemeene
toestand is geweest en nog voortleeft onder de minder
ontwikkelde volksklasse. 't Is dus altijd een quaestie
van relatieve waarheid, van subjectieve waardeering, en
voor een gemengde vereeniging zal een cultusvorm
altijd onvoldoende blijven, omdat hij aan den een te
veel, aan den ander te weinig geeft. Onder dankbetuiging
voor de mij geschonken aandacht eindig ik met den
wensch, dat mijn woord niemand ergerlijk of onaangenaam geweest zij.
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De 'Voorzitter betuigt ten slotte zijn leedwezen, dat
het vergevorderde uur dringt tot het staken der debatten
over dit gewichtig onderwerp. Nogmaals brengt hij den
spreker den dank der vergadering voor de heerlijke
uitzichten haar geopend en de verheven idealen haar
voorgehouden. Met het oog op die idealen voelen we
ons zoo klein en beseffen we zoo diep, dat de uiting
van ons godsdienstig gevoel in onze cultusvormen nog
maar een gebrekkig stamelen is. Maar te gelijk voelt
daarbij De Vrije Gemeente, hoe groot haar voorrecht is,
nu ze, losgemaakt uit de onnatuurlijke samenkoppeling
van onvereenigbare richtingen, althans kan streven naar
een zuivere uitdrukking van haar innigst gevoel en geloof. Met den wensch dat bij dit streven de band met
de traditie worde vastgehouden en het oog op het ideaal
zij gericht, sluit hij deze samenkomst.

IETS OVER HET BUDDHISME
DOOR

p . j3IRNIE,

»Hoe meer ik Buddha leer kennen, hoe meer

ik hem bewonder, en hoe spoediger het geheele menschdom bekend zal worden met zijn
leerstellingen, hoe beter het zal zijn; want hij
is zeker een der helden van de menschheid."
FAUSBOLL, TEN JATAKAS,

p. vlei.

In de laatste aflevering van den eersten Jaargang der
„Stemmen uit De Vrije Gemeente" las ik éene toespraak
getiteld Buddha óf Jezus. Dat „óf" maakte een onaangenamen indruk op mij. Waarom „óf?" Moeten wij tus.schen een van beiden partij kiezen? Heeft de christelijke
maatschappij niet reeds genoeg van dat „df?"
Eerst was het: heiden óf christen; toen katholiek óf
en telkens brandstapels en stroomen bloeds..
protestant,
D gruweltijden zijn thans wel voorbij en zullen, naar.
wij hopen --- al is het ook niet de wensch van ieder,
die den naam van christen draagt nimmer terug
1879.
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keeren ; maar toch blijft godsdiensthaat nog altijd de
christelijke liefde verduisteren.
Kan de vrome wensch, dat alle menschen eenmaal
vereenigd zullen worden, als zonen van één huis, ver-

vuld worden, zoolang dat „óf" ons wordt voorgelegd?
En dan nog, is de titel overeenkomstig den inhoud?
Is Buddha daarin even nauwgezet bestudeerd als jezus;
de buddhistische maatschappij even onpartijdig beoordeeld als de christelijke ? Waren de toehoorders in staat
gesteld een vrije keuze te doen?
Voorzeker niet ! De geheele toespraak was een pleidooi ten gunste van Jezus. Werd niet, zonder het
geringste bewijs, Israel het volk van den godsdienst bij
uitnemendheid, en de beide, aan de oevers van den
Jordaan en Galilea's meer geboren, godsdiensten de
schoonste genoemd? Honderd jaren geleden was dat
nog een onomstootelijke waarheid; nu de oostersche
maatschappij hare geheimen voor ons heeft ontsluierd,
moet die stelling bewezen worden.
Volgens den Spreker is ,,het standpunt om de gods„diensten in twee groote categoriën te verdeelen (één„en veelgodendom) onhoudbaar en niet toe te passen,
„onvoldoende waar het de beoordeeling betreft van een
,,godsdienst;" omdat wij dan tot de dwaasheid zouden komen een naren godsdienst, als die van Mohammed
boven alle andere* godsdiensten te stellen. Is het onf
partijdig de maat, waarmede men meet, te stellen .naar
de uitkomst, die men wenscht te verkrijgen?
Neen,_ onpartijdig was de spreker niet; evenmin als
hij , onpartijdigheid bij ' zijne. toehoorders onderstelde of
wenschte.
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Ongetwijfeld was de bedoeling goed en edel. Niet
altijd is onpartijdigheid eene deugd. Flauwheid en onverschilligheid varen dikwijls onder die vlag. Ook is de
zucht naar hetgeen vreemd en nieuw is wellicht bij
velen oorzaak van hun ingenomenheid met het Buddhisme ; en dan is voorzeker een waarschuwende stem
niet ongepast. Den staf, dien men in de hand heeft weg
te werpen, en in het onbekende steun te zoeken, dat
kan niet dienstig zijn om onze wankelende schreden te
bevestigen.
Velen echter k u n n e n den God hunner vaderen niet
meer aanbidden : -- de God van . Spinoza was niet de
God van hen, die . den banvloek over hem uitspraken.
Even als hij, zoeken zij overeenstemming tusschen hun
pantheïsme . en de leer van Jezus en van enkele zijner
apostelen; . en onweerstaanbaar worden zij daarbij aangetrokken door hunne geest- en stamverwanten, de Arische volken van Hindostan.
„Ex Oriente Lux! Nogmaals licht uit het Oosten!"
roept de Amerikaan Samuel Johnson, na twintig jaren
de oostersche godsdiensten bestudeerd te hebben, en, vol
goeden moed haalt hij de woorden aan van Keshub
Chunder Sen, een der jongste Hindoe-hervormers:
„De godsdienst, dien ik beschreven heb zal de
,toekomstige godsdienst zijn van alle volken, maar
„elk volk zal daarin zijn eigen ontwikkeling . en
„eigendommelijk karakter behouden. Geen land zal
,zijn godsdienst aan een ander land ontleenen, of
„dien slaafs navolgen; maar uit het volle volksle.,ven zal de toekomstige kerk van elk land op,,groeien. In gemeenschap met alle andere volken
„zullen wij een theistischen eeredienst, geloof en
'

;

;
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„evangelie in de kerk der toekomst omhelzen.
„Maar wij zullen dat doen geheel overeenkomstig
„den aard van een oostersch volk. Één godsdienst
„zal door alle menschen beleden worden; één God
„vereerd worden over de geheele lengte en breedte
„der aarde; dezelfde geest van geloof en liefde zal
„alle harten doortintelen; alle volken zullen in het
„huis van den Vader wonen, en toch zal ieder
„vrij zijn in zijn eigen bewegingen. In het kort,
„er zal eenheid zijn van geest bij verschil van
,,vormen; één lichaam met verschillende ledema„ten, één groote gemeenschap, wier leden werk„zaam zijn in verschillende richtingen' `en over„eenkomstig hun eigen hulpbronnen en ver„schillende behoeften, tot bevordering van de
„gemeene zaak: „het vaderschap van God en de
,,,,broederschap van den mensch." "
Zoo slaan Amerika en Indië de handen inéén tot het
groote werk: het stichten van een universeelen godsdienst.
Naar mijn oordeel kan het streven der Vrije Gemeente geen ander zijn, dan mede te werken tot dat
groote doel. De oudste dochter onzer godsdienstvrijheid
is ons voorgegaan; laat ons toonera dat de moeder nog
geen oude bes is!
-

Men zegt: godsdiensten moeten hoofdzakelijk beoordeeld worden naar het zedelijk leven, dat zij trachten
en in staat zijn op te wekken. Ook dit is een zeer
lastige maatstaf. „Zedelijkheid is geen waarheid, en
„waarheid geen zedelijkheid," zegt Von Hellwald in
zijne „Culturgeschichte."
.Wij, willen echter -aannemen, dat het zedelij kheidsge-

45
voel, zooals het zich in de christelijke maatschappij ontwikkeld heeft, het hoogste is. Maar hoeveel verschil
van meening bestaat ook daar niet over zedelijkheid.:!
Over de quaestie der sexueele moraal is in de jongste
dagen een storm opgegaan : door den een wordt aangeprezen, door den ander gelaakt, hetgeen door een
geheel christen-volk in praktijk wordt gébracht.
Door een aanzienlijk deel van ons volk wordt de gewetensdwang, dien Spanje ons wilde opleggen, verdedigd,
wordt Willem de Zwijger als een schurk uitgekreten en
Filips II als een braaf vorst beschouwd : het eeuwfeest van' de Unie van Utrecht is hun een gruwel.
Als maatstaf der zedelijkheid heeft daarom iedereen
het recht aan te nemen, wat zijn geweten hem als zoodanig aangeeft. Het eenige, waarover wij mogen oordeelen, is of er met gelijke maat gemeten wordt.
Men erkent, dat in theorie het zedelijksheidsbeginsel
in het Buddhisme met dat van het Christendom nagenoeg op gelijke hoogte staat, niettegenstaande het 500
jaar ouder is; dat het in sympathie voor de dieren
en in verdraagzaamheid zelfs hooger staat. Men ontkent, dat het Buddhisme met het Christendom kan vergeleken worden in de praktijk. Het hedendaagsch Buddhisme wordt gezegd te zijn: een mengelmoes van
de wonderlijkste bespiegelingen, het grofste bijgeloof
en de vreeselijkste helprediking, het meest versteende
formalisme met heel weinig zedelijk leven. Het wordt
vergeleken met het meest bekrompen Calvinisme, dat
den geloovigen inscherpt, dat zij tot niets goeds in staat
zijn, ja dat goede werken schadelijk zijn voor de zaligheid.
Een dergelijke beoordeeling van het Buddhisme kan
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door veel schrijvers over dit onderwerp gestaafd worden; daarom zal ik niet mijne meening, maar die van een
autoriteit, Samuel Johnson, daartegenover stellen. i)

riet Dhammapada stelt met evenveel nadruk de moreele
persoonlijkheid op den voorgrond, als het Stoïcisme of Platonisme ; de persoonlijke onafhankelijkheid, het zelfvertrouwen worden daar beschouwd als oorsprong van alles,
wat het inwendige leven waarde geeft en tot zegen strekt.
Alles wat wij zijn, vindt zijn oorsprong in de
gedachte.
Vergif werkt niet op hem, die niet gewond i; er
bestaat geen kwaad voor hem, die geen kwaad doet.
Geen god, noch Mara, noch Brahma kan de
overwinning, die de mensch op zich zelf behaald
heeft, in een nederlaag veranderen.
Gijzelf zijt meester over u zelven; wie anders
zou uw meester zijn?
Verzaak uw eigen plicht niet voor dien van een
ander.
Beter dan de wereld te regeeren, beter dan naar
den hemel te gaan, beter dan de heerschappij. over
het heelal is de belooning van den eersten stap op
het pad der deugd.
Het bouwland wordt door het onkruid benadeeld, de mensch door zijne wenschen.
Begeerlijkheid baart ongeluk, begeerlijkheid baart
vrees.
Den rechtvaardige, die waarheid spreekt en zijn
eigen werk doet, dien zal de wereld liefhebben.
i) Oriental Religions and their Relation to Universal Religion bij
Samuel Johnson. bl. 659 —664.
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Het geschenk der wet overtreft alle andere; niets
is zoo zoet of geeft zooveel vreugd.

Het verklaart de persoonlijkheid te zijn het wezen der
jnoreele kracht
De geur der bloemen kan zich niet tegen den
wind opwerken; maar wel de geur der deugd. Een
goed man doordringt elke plaats.
De goeden schitteren van verre, evenals de met
sneeuw - bedekte bergtoppen; de slechten zijn als
pijlen, die in donker worden afgeschoten, men ziet
ze niet.

Door de zedelijke kracht van den mensch te smaden,
wordt zijn aandrang tot liefde het meest verlamd. Maar
het Buddhisme zegt met Plato: „open slechts uwe oogen;
,,de wil kan niet anders, dan het licht volgen."
De smart, die erger is dan alle andere, is onkunde.

Geen godsdienst heeft duidelijker zedelijkheid van
formalisme gescheiden, in het gedrag meer den geest
boven de vorm gesteld.
Hij, die het gele (priester) kleed wil dragen, zonder zich gezuiverd te hebben van zonde, onmatigheid en onwaarachtigheid, is onwaardig het te
dragen.
Beter een oogenblik hulde te brengen aan een
wijs man, dan offeranden gedurende honderd jaar.
Het is niet door gevlochten haar of geboorte dat
gij tot Brahmaan gewijd wordt: hij, in wien waarheid en rechtvaardigheid is, is de ware Brahmaan.
Wat nut u gevlochten haar, o dwaas! of het
kleed van geitenvel? In uw binnenste is een afgrond,
terwijl gij u uitwendig zuivert.
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Hij, die zijn boeien verbroken heeft en zonder
vrees is; die, onschuldig, slagen en schande in stilte
verdraagt; die begeerte en haat, trots en nijd heeft
afgelegd; die niet jaagt naar winst, en niet twij=
felt, als hij de waarheid ziet; die zich boven de
slavernij der goden heeft verheven; wiens geest
door niets gestoord kan worden; die de weg heeft
leeren kennen, vanwaar men niet terugkeert; de
manlijke, de held, de overwinnaar, de reine, de
wakkere, hem noem ik inderdaad een Brahmaan.
'

Onder de gelijkenissen, die aan Gotama worden toef
geschreven, is er eene, die verstandelijke verlichting
boven wonderen stelt.

Een man, die van kindsbeen af blind was ge=
weest, ontkende het bestaan van de wereld, die hij
niet zien kon, tot dat hij op eene wonderdadige
wijze genezen werd.
Toen ging hij tot een ander uiterste over, en
beroemde er zich op alles te weten, de blindheid van
anderen bespottende. Menschen, die wijzer waren
dan hij, wezen hem terecht en toonden hem aan,'
dat, met alles wat hij rondom zich zien kon, hij toch
niets wist, omdat geen uitwendig wonder op zijne
oogen hem de macht kon geven, waarheid van
dwaling te onderscheiden, en de nog grootere
duisternis van binnen weg te nemen. Beschaamd
over zijne ijdelheid, verlangde de man den weg
des levens (d. i. nirvana) te leeren kennen en verkreeg wijsheid naar den geest.
Gotama woerd door een Brahmaan beschuldigd zijn
tijd te verbeuzelen, in plaats van te ploegen en te zaaien.
Hij antwoordde: „Ik ploeg en zaai, en oogst daarvan
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„Waar is uw gereed
vrucht, die eeuwigdurend is.
schap, Gotama ?" „Mijn akker is de wet ; het onkruid
dat ik wied, is verkleefdheid aan dit leven; "mijn ploeg
is de wijsheid ; het zaad, dat ik zaai is de reinheid ; mijn
werk, opvolging der voorschriften ; mijn oogst Nirva' na."
De lezer kan uit het aangehaalde oordeelen, of het
rechtvaardig is, de zedelijkheid van het Buddhisme lou=
ter negatief en passief te noemen. En wat moet men
denken van vergelijkingen als deze, welke men gewoonlijk vindt bij Christenschrijvers, die het onderwerp behandelen :
„De Christen doet niemand kwaad, omdat hij zijn
„naaste lief heeft; de Buddhist, omdat hij hem beklaagt.
„Ware zedelijkheid tracht iets te scheppen; maar de
„Buddhistische moraliteit is enkel onthouding en werkes
„loosheid : zijn deugd bestaat in iets ongedaan te laten.
„Aan ondeugd kleeft geen afzichtelijkheid en deugd
„is slechts een andere naam voor berekenende voorzich„tigheid; terwijl liefde weinig anders beteekent, dan dier„lijke gehechtheid. De Buddhist kan alleen zeggen;
„ik moet en niet ik behoor iets te doen." i)
Er is geen eind aan de beschuldigingen die St. Hilaire inbrengt tegen dit geloof van drie honderd millioen
zielen. Het is: „scepticisme, nihilisme, atheïsme, mate=
„rialisme, fatalisme, ongeloof in het goede in den mensch
„en in de wereld; zonder besef van plicht of onder„scheid tusschen den mensch en de laagste stof." Toch is
hij genoodzaakt er bij te voegen: „Door de smart, evenals
„door elk ander middel, kan de mensch tot God komen.
1)

Wutke, Gesch. d. Heidenth.
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„De weg is zwaarder voor onze zwakheid, maar niet
,,minder zeker." Hoeveel wijzer is dat laatste woord,
dan al die algemeene veroordeelingen, gedaan zonder
inzicht, sympathie of geloof.
Het Buddhisme zou van zijn kant iets kunnen zeggen
betreffende de zedelijkheid van de Christelijke en joodsche godsdienstleer.
En het onderhoud van den „modernen Buddhist," (den
minister van den koning van Siam) met Dr. Gutzlaff en
andere zendelingen geeft een goed denkbeeld van den
indruk, dien zij op zijn eenvoudig gezond verstand maakten.
„Hoe," vraagt deze moderne Buddhist, „kunnen
„wij geloof slaan aan de leer, dat een mensch in
„den hemel kan worden opgenomen, terwijl zijn
„wezen nog vol onreinheid is, alleen door de
„kracht van een paar druppels water, die men op
„zijn hoofd gesprenkeld heeft, of een stuk huid,
„dat men heeft afgesneden? Ik zie niet in,
„dat iemand thans door den doop bevrijd van
„den „vloek van Adam" aan arbeid en smart,
„ziekte en dood minder onderhevig is dan iemand,
„die niet gedoopt is. — Den onbekeerde gaat het
„wel en de bekeerde is voortdurend in schuld en
„zorgen. Zij bidden aanhoudend tot God, maar
„niets wordt hun geschonken overeenkomstig hun
„gebed."
Hij bestrijdt de eeuwige verdoemenis, op grond
dat „er geen schepsel bestaat, dat niet iets goeds
,,heeft verricht, .en men zoodoende ontkent, dat
,,goede werken even goed vrucht kunnen dragen,
„als slechte."
„Hoe," vraagt hij verder, „kunnen wij toegeven,
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„dat God deze ontelbare menigte onmetelijke ster,,ren in éénen dag heeft geschapen, en vijf dagen
„noodig had om deze aarde te scheppen, die
„slechts een druppel is in den grooten oceaan.
„En waarom is er verschil tusschen uw schep„pings-verhaal en de leer van uwe wij sgeeren, die
„aantoonen, dat de aarde een omwentelend hemel„lichaam is!
Onze Heer Buddha leerde:
,,,,Wie van u in twijfel is, dat er een toekomstig
„leven bestaat, doet beter er aan te gelooven.
„Geloof niet alleen omdat gij het gehoord hebt,
„maar, als uw eigen geweten u zegt, dat iets slecht
„is, onthoud er u dan van.
„Geloof niet, omdat men u op schrift de uit,,spraak van een ouden wijsgeer vertoont; ook niet,
„omdat gij een zonderlinge gedachte hebt gehad,
„denkende dat die gedachte u door- een goddelijk
„wezen moet zijn ingegeven. Door uzelven moet
„gij weten. i)
De kracht, die het Buddllisme ontwikkeld heeft in de
uitbreiding van het geloof, levert het doorslaande bewijs, dat zijn zedelijk ideaal niet alleen passief was.
Onloochenbaar is zijn streven om wilde rassen te temmen
door zachtheid en volharding en de massa van het volk
te verlossen van maatschappelijke tiranny, ,die door gewelddadigen tegenstand slechts wreeder zou zijn geworden.

En zoo zou ik kunnen voort gaan met vertalen. Het
aangehaalde is echter zeker voldoende om aan te toonen, dat, bij vergelijking tusschen Christendom en Bud1)

Alabaster, the Wheel of the Law.
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dhisme, door de meeste christenen met twee maten gemeten wordt.
Even onverdiend als de blaam, is de lof, dien men
gewoon is het Buddhisme toe te zwaaien.
Prof. Kern zegt:
„Men heeft zich in Europa er aan gewend in
,'t Buddhisme een soort van verzet tegen priester„dwang te zien, een soort van evangelie voor de
,,lagere volksklassen, gebukt onder den adeltrots
„groote hoopen Ivan kwezelachtige monniken heeft
„men voorgesteld even als zooveel dappere legers,
„strijdende voor de rechten der menschheid."
En verder: „'t Aardigste is, dat de volksklassen
„in Indië nooit iets van dien druk bespeurd hebt
„ben en ook nu nog niets daarvan willen geloo=
„ven,. nadat men in Europa hun onderdrukking
„ontdekt heeft. In geen land bestond en bestaat
,,meer ware gelijkheid, dat is evenwicht, dan in
;

, ; Indië."

Hetgeen de Grieken wisten betrekkelijk den maatschappelijken toestand van Indië is grootendeels geput
uit de geschriften van Megasthenes, gezant van Seleukos
aan het hof van Sandrokottos (Candragupta, koning van
Magadha c a, 320 v. C.) In die dagen, ongeveer 150
jaar na den dood van den Meester, had het Buddhisme,
dat onder Acoka, Candragupta's achterkleinzoon, tot
godsdienst van den Staat zou worden verheven, nog
weinig vorderingen gemaakt. Indien het casten-stelsel in
zijne dagen als een zware last op de schouders van het volk
had gelegen, dan zoude hij dat zeker hebben opgemerkt.
Van de priesters
en daarmede bedoelt hij zeker
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zoowel Buddhisten als Brahmanen zegt hij: „Slechts
voor den Sophist is de Caste onverschillig; want het
„leven van den Sophist is niet gemakkelijk, maar het
„hardste van alle."
Dat de CU'dra's in dien tijd, evenmin als thans, onderdrukt werden blijkt daaruit, dat de groote Koning Candragupta zelf een CU'dra was. Zijn vader Nanda behoorde
tot de laagste Caste en zoo ook zijne moeder Murá.
In een land, dat gedurende eenige geslachten geregeerd werd door een vorstenhuis, dat tot de laagste
Caste behoorde, kan die Caste onmogelijk verdrukt zijn
geworden. De indruk, dien de geheele maatschappij op
Megasthenes maakte, was die van welvaart en tevredenheid. Hij zegt:
„Daar de levensmiddelen overvloedig zijn, is
,,het volk meer dan gewoon rijzig van lichaanms„bouw en heeft het een waardig voorkomen." Hij
zegt verder, dat alle Indiers vrij zijn en er onder
hen geen slaven gevonden worden. Hij stelt hen
op één lijn met de Spartanen, alleen met dit onderscheid, dat in Sparta de Heloten slavenwerk
moesten verrichten: „de Indiers echter gebruiken
„niet eens vreemdelingen als slaven, veel minder
,,landgenooten."
En verder:
„Nog worden er door de Indiers gebruiken in
,,acht genomen, die het ontstaan van hongersnood
„onder hen voorkomen; want terwijl het de ge„woonte van andere volken is, in geval van oor„log, het vijandelijk land te verwoesten en het
,,tot eene naakte woestijn te maken, worden, in-
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„tegendeel, de landbouwers door de Indiërs als
„eene heilige en onschendbare klasse beschouwd.
„Zelfs, als in den omtrek slag geleverd wordt,
„blijven de landbouwers vrij van alle gevaar. De
„strijdende partijen slaan elkander dood, maar de
,,landlieden blijven geheel ongemoeid. Bovendien
„wordt het vijandelijke land nimmer door het vuur
„verwoest, noch de vruchtboomen omgehakt." 1
)

Een der kenmerken van een verdrukt volk is: leuf
gen. Megasthenes zegt: „Inderdaad, geen Indiër wordt
„van leugen beticht."
Neen ! het Buddhisme heeft zijn ontstaan niet te. danken
aan de ellende en verdrukking van het volk. Geen
arme Brahmaan benijdt een rijken Cudra, en geen Cudra
den Brahmaan om zijn stand in de maatschappij. Al
wat den - mensch hier op aarde wedervaart, is het noodwendig gevolg zijner daden in dit of in een vorig leven:
het is 'zijn Karma, zijn eigen werk.
Wat is dan ook den CU'dra dit kortstondig leven in vergelijking met de eeuwigheid; door zijn plicht in zijn stand
behoorlijk te vervullen kan hij bij een volgende geboorte
tot de tweemaal geborenen 'behooren. Stelt hij daarentegen prijs op de genietingen van dit leven, dan belet
hem niets, op aarde schatten te vergaderen en alles te
genieten, wat zij hem kan verschaffen. En wat zijn
godsdienst betreft, geen Brahmaan belet hem offers aan
Durga, te brengen, of wel Buddhist, Mahomedaan of
Christen. te worden. Het is den Brahmaan verboden aan
CU'dra's onderricht ' te geven in de heilige Veda's; maar
1

) The. Indika of Megasthenes. — Indián. Antiquary 1877.
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de wijsheid der Brahmanen, nedergelegd in duizendti
spreekwoorden is het eigendom van het geheele volk.
Is : „de rechten van den mensch" het wachtwoord van
het Westen, dat van het Oosten is : „de plichten van
den mensch." Daar vooral geldt het: „Noblesse oblige."
De oudste oorkonden van het Buddhisme zijn de
inscripties van koning Acoka van Magadha, die ongeveer 250 v. C. over geheel Hindostan regeerde.
Prof. Kern heeft in zijne verhandeling „over de jaar„telling der Zuidelijke Buddhisten en de gedenkstukken
„van Acoka den Buddhist" een eerezuil voor dien braven
vorst opgericht. Den inhoud dier inscripties lezende
twijfelt niemand meer aan de ware menschenliefde van
het Buddhisme. Als een man van een inborst als die
van Acoka de woorden van den Meester boven alles
stelt, dan voorzeker moet daarin een geest hebben doorgestraald, hooger, dan al wat hem uit het Brahmanisme
bekend was. Het geluk, van zijn uitgestrekt rijk niet
alleen, maar van de geheele menschheid, ja van al wat
ademt, ging hem ter harte. De zuiverste zedeleer openbaart zich overal.
Zijn innige vereering bracht hem echter niet tot fanatisme eene kwaal, die gelukkig niet in ons Arisch
ras te huis behoort, zijnde een dierbaar geschenk der
Semieten;
neen, zijne zorg voor het welzijn van zijn
volk, hier en hiernamaals, strekte zich over alle geloofsbelijdenissen en over alle standen uit. In de hospitalen,
die hij in zijn geheele rijk liet oprichten, werden zelfs,
dieren opgenomen.
Ziehier den inhoud van een der inscripties, die van.
Girnar, vertaald door Prof. Kern:
-

,
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, Koning Devànàmpriyah Priyadarc3 eert alle sec„ten en monnikenorden en standen van huisvaders
„en eert ze met liefdegaven en met allerlei eerbe,,wijzingen. Toch hecht Devánà,mpriyah niet zóo,,veel waarde aan liefdegaven of eerbewijzingen, als
„daaraan, dat de goede naam en 't innerlijke ge,,halte aller secten moge toenemen. Innerlijk gehalte.
„nu kan op velerlei wijze vermeerderen, doch de
„grondslag er van, in al zijn omvang, is voorzich„tigheid in 't spreken, zoodat iemand niet zijne
„eigene secte prijze of eene andere secte lake, of
„bij ongepaste gelegenheden minachte ; bij allerlei
„gelegenheden toone men achting. Wat men toch
„bij iedere aanleiding iemand van eene andere ge„zindte goeds toevoegt, strekt de eigene secte tot
„voordeel • en eene andere gezindte tot weldaad;
„door op tegenovergestelde wijze te handelen, schaadt
„men zijne eigene secte en beleedigt men eene an„dere secte. Al wie zijne eigene gezindte prijst,
„moge dat alles misschien doen uit gehechtheid aan
,,zijne eigene secte, ten einde ze te verheerlijken.
„Niettemin zal hij door zóó te doen zijn eigene
„gezindte grootelijks benadeelefl. Daarom is een„dracht 't beste, zoodat allen elkanders religie lee,,ren kennen en loven. Dit immers is de wensch
„van Dev tnàmpriyah, dat de leden van alle ge„zindten wel onderricht mogen wezen en eene leer
„van welwillendheid zullen aanhangen. En wie tot
„dat alles genegen zijn, hun zij de verzekering ge_
„geven, dat Devànàmpriyah niet zoozeer hecht aan
„liefdegaven of eerbetoon, als daaraan, dat alle sec„ten in goeden naam en innerlijk gehalte mogen
„toenemen en geeerbiedigd worden. Voor dit doel
„zijn er graven over de rechtspleging, ovèrheids;

57
„personen belast met het toezicht op de vrouwen
„gasthuismeesters en andere lichamen aangesteld.
„En 't gevolg hiervan is, dat Devànàmpriya's ge„zindte in bloei is toegenomen, en dat hij de ge,,rechtigheid in , vollen luister doet uitkomen."
Zijn dat woorden van: „een onschadelijken, zoetsap„pigen droomer, die zijn zinnen doodt, onverschillig
,wordt voor de wereld, de heiligste banden losknoopt
„en onaandoenlijk is geworden voor de grievendste
-smart?"
Neen! Ware het den Buddhist slechts te doen, zijne
ikheid te dooden, voorzeker zoude het Buddhisme dan
niet in den tijd van 300 jaren de godsdienst van
het geheele beschaafde Oosten zijn geworden. Is het
.iemand de moeite waard te weten, welke geest een
.Buddhistischen zendeling bezielde, hij leze de legende van
:Purna, vertaald in de - „Introduction à l'histoire 'du Buden hij
.,,dhisme Indien" van Burnouf, bl. 209 vlg.;
zal verstomd staan over de baldadigheid van de bekladders van het Buddhisme.
.

*

Maar, zegt men, het kenmerk van het Buddhisme is
toch pessimisme. Ongetwijfeld, maar om dat w o o r d
moet men een godsdienst niet veroordeelen. Het pessimisme staat in deze dagen van vrede en voorspoed
in een slechten reuk. -Een pessimist is -een ondankbare,
die, het goede der aarde genietende, ontevreden blijft;
die van alles de slechte zijde weet op te zoeken. Een
optimist daarentegen waardeert de weldaden, die wij op
aarde genieten; hij vertrouwt op de wijze inrichting van
,le schepping; hij ziet het leed, dat er in de wereld be
,
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staat ; maar, trachtende het te lenigen, ziet hij in dat
leed tevens de kiem van later. hooger geluk.
Laat ons echter, eer wij een godsdienst om zijn pes-simisme veroordeelen, nagaan, waarom de pessimist Schopenhauer het Buddhisme onder die rubriek rangschikt.
Hij onderscheidt de godsdiensten in twee soorten, op-tiniistische en . pessimistische ; de eerste zijn van Semieti-schen, de tweede van Arischen oorsprong. De optimis
tische wereldbeschouwing komt overeen met Gen. i : 31
„En God zag al wat hij gemaakt had en ziet het was.
„zeer goed." De persoonlijkheid van den mensch treedt:
op den' voorgrond ; hij is geschapen naar Gods beeld en.
bestemd tot geluk op aarde, en een eeuwig leven, waarbij
'het aardsche omhulsel niet gemist kan worden. In verband daarmede staat de begrafenis, het balsemen der
lijken, waarvoor zelfs pyramiden worden gebouwd, om;
ze ongeschonden te bewaren. De stichters dier godsdiensten zijn profeten, die onmiddelijke openbaringen.
van de Godheid ontvangen. --- Mozes, Mohammed en.
Jezus, volgens de Semietische opvatting.
Is bij de optimisten de Godheid transcendent, bij de.
pessimisten is zij immanent. Bij deze is de persoonlijkheid slechts voorbijgaand; het lichaam (Sanskr. d e h a^
. is een verontreiniging van de goddelijke immaneerende-ziel ; daarvan gereinigd keert zij tot het ongeschapene
terug. Het streven is naar die verlossing en als verlossers worden zij vereerd, die door hun voorbeeld en leer
het middel daartoe hebben aangegeven. In plaats van
begrafenis treedt verbranding; het middel om door het
reinigende vuur het lichaam aan de elementen terug te
.geven.
-

-

59
Bepaald optimistisch zijn de Joodsche en Mohammedaansche godsdiensten; pessimistisch de Brahmaansche
en Buddhistische; tot beide behoort het 'Christendom,
dat optimistisch is uit een Semietisch oogpunt beschouwd
en pessimistisch volgens de Arische opvatting. De lichamelijke hemelvaart, de opstanding en het laatste oordeel
zijn Semietisch; Arisch de meer idealistische opvatting.
Een groot vereerder van Jezus is zeker Thomas Carlyle. Ook hij beschouwt het Christendom als pessimisme en noemt het „Worship of Sorrow."
Vergelijkt men nu het Christendom met het Buddhisme,
dan gaat het niet aan, het laatste enkel om zijn pessimisme te veroordeelen; wanneer in de schatting van
velen ook het Christendom pessimisme is; ook niet
daarom, dat het de ikheid tracht te dooden, als een
man als Carlyle zegt: „De eerste, voorbereidende, zedelijke daad is vernietiging der ikheid (Selbsttödtung. 1 )
Men vraagt: wat is dan de leer van Buddha? De
daarvan gegeven voorstelling: „daar zijn geen goden,
de liefde is het hoogste", geeft ons een zeer onjuist
denkbeeld. — Buddha kan niet geleerd hebben: daar
zijn geen goden; want de brahmaansche voorstelling der
natuurkrachten was ook de zijne. Als hij zeide: ,,daar
zijn geen goden ;" dan was zijne bedoeling, dat de natuurkrachten aan de tijdelijke, stoffelijke verschijning
verbonden, en dus niet eeuwig en oneindig zijn. Het
was hem even onmogelijk Indra en Agni, te ontkennen,
als ons electriciteit en warmte.
') Carlyle, Sartor Resartus. pag.

129.

••
Zeker leerde hij dat de liefde het hoogste is, maar
ook hier is zijne opvatting anders dan de Semietische.
Hij leerde niet : heb uw naaste lief als uzelf; maar : „heb
uw ware zelf lief in al het geschapene."
„Hij, die een anders vrouw als zijn moeder, een anders
„goed als slijk beschouwt en in alle schepselen zich zelven
ziet, die is wijs," dat Brahmaansche spreekwoord had hij van
zijne jeugd af gekend. In de lijdende menschheid voelde
hij zichzelf lijden. Kon hij het helpen, dat de smaak
van den wijn hem vergald werd door het lijden van
.een ander; dat het hoogste geluk, dat een mensch op
aarde kan smaken, hem tot smart werd, als hij dacht
aan de smart, waarmede het kind ter wereld komt, en
de nog veel grootere smart van de moeder, die haar
kind verliest.
Hij verliet zijn vrouw en kind; dat was laakbaar
in de oogen der Hindu's, evenals in de onze. Eerst
dan had hij het recht gehad zich in de eenzaamheid
terug te trekken, om voor zijne verlossing te werken,
als hij den zoon van zijn zoon gezien had; dat is de
oude instelling van het land.')
Is het ons echter onmogelijk te begrijpen, dat hij
niet anders k o n handelen? Leert ook niet het Christendom, dat men vader en moeder moet verlaten om Jezus
te volgen ?
Hij wilde het Nirvana verwerven, niet alleen -voor
zich, maar ook voor de geheele menschheid. Te dien
einde begaf hij zich naar verschillende kluizenarijen, om
-

i) Max Muller, The Hibbert lectures.
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daar van de oude Brahmanen den weg tot het Nirvana
te leeren ; daar te leeren, hoe de ziel zich kan bevrijden
van de lichamelijke verontreiniging, om terug te keeren
tot het ongeschapene. Hij kon zich echter met de leerstellingen der Brahmanen niet vereenigen. Zij zochten
het Nirvana voor zichzelven.
„Op deze wijze verlost wordende," zeide hij, „blijft
„het denkbeeld i k nog bestaan ik heb het Nirvana
„bereikt -- en zoolang dat het geval is, is het niet
evenals wanneer men iets verbrandt, een stuk
„hout bijvoorbeeld, de twee denkbeelden niet kunnen
„gescheiden worden: het hout en het vuur; zoo is het,
„wanneer er verlossing van persoonlijk bestaan is, dat
„het i k en de verlossing niet van elkander kunnen
„worden gescheiden, en zoo blijft er mogelijkheid be„staan, dat men nogmaals geboren wordt." 1
Na langdurige overpeinzing vond hij eindelijk de oplossing van het vraagstuk.
Vernietiging der ikheid met het doel om voor zichzelven de zaligheid der rust te verkrijgen, blijft nog
altijd zelfzucht; eerst dan is het mogelijk, als de zelfopoffering geheel voor anderen geschiedt.
Eerst dan kan het kwaad, dat men anderen berokkend heeft, geheel worden uitgewischt, als men zich
geheel voor het heil van anderen opoffert.
Die voorstelling van 's menschen plicht vindt men
terug in de Kathá Sarit Ságara van den Brahmaan_
Somadeva.

,,blijvend;

)

' Beal, Romantic History of Buddha.
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Jr leefde eens een koning, Civi genaamd, vroom,
„medelijdend, vrijgevig, standvastig, die alle wezens
„in bescherming nam.
„Om hem te beproeven veranderde zich Indra
,,in een valk en vervolgde in die gedaante Dharma,
,,die de vorm van een duif had aangenomen. i)
„De beangste duif zocht bescherming in den
„schoot van Civi. Daarop sprak de valk den koning
„aldus aan: ,,,,Koning, die duif is mijn voedsel, ik
,,,,heb honger, laat haar los; anders zult gij mij
,,,,voor uwe oogen zien sterven, en waar blijft dan
,,,,uw gerechtigheid?" "
„Daarop zeide Civi: — ik mag haar, die mijne
„bescherming heeft ingeroepen, niet loslaten, maar
„ik zal u eene gelijke hoeveelheid ander vleesch
„geven."
De valk zeide: ,,,,Geef mij dan van uw eigen
,,vleesch."" Blijmoedig stond de koning - hem dit
toe.
„De koning sneed vleesch uit zijn lichaam en
„wierp het op de schaal, maar hoeveel hij er ook
„opwierp, altijd bleef de duif zwaarder.
„Daarop stelde hij zijn geheele lichaam op de
,,schaal. ,,Bravo! Bravo! Zóó is 't gelijk !" riep
„toen een hemelsche stem.
„Indra en Dharma legden hunne vermomming
„af; verheugd gaven zij den koning zijn lichaam
„ongeschonden terug."

1 ) Indra is de dondergod, de krijgsheld onder de goden, die in den
hemel der gelukzaligheid troont, veel overeenkomende met den Mohammedaanschen hemel.
Dharma is gerechtigheid, persoonlijk voorgesteld.
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De moraal van deze vertelling is die van het Buddhisme: Streef naar de hoogste volmaking en geef die
geheel ten nutte der menschheid.
Betreffende de bewering, dat het Buddhisme atheïstisch
zoude zijn, is het zeker, dat Buddha een transcendenten
God, Schepper en Bestuurder van het Heelal ontkende;
omdat het kwaad dan niet kon bestaan. Hij zeide
,,,ik wil daarover niet redetwisten, maar als mensch, die
„deelachtig is aan al het leed, dat er bestaat, zoek ik
„een heelmeester, die mij daarvan kan verlossen, verde r
.,,laat ik ieder in zijne meening."
Een der kluizenaars, dit hoorende, prees hem zeer,
omdat alle redetwisten, waarvan het eenige doel is een
-ander te overwinnen, alleen kunnen leiden tot haat e n
meer kwaad dan goed doen. i )

-

,

-

Als eene zwakke zijde van het Buddhisme wordt nog
aangevoerd, dat het zijn grond in Hindostan niet heeft
kunnen behouden. Men heeft beweerd, dat een bloedige
vervolging het zoude hebben verdreven. - Bewijzen van
een dergelijke vervolging ontbreken geheel; zóó dat Prof.
Kern verklaart: „Wat Europeesche boeken vertellen van
.,,hevige vervolgingen der Buddhisten door andersden.,,kenden in Indië, verdient eene waardige plaats onder
.,,de sprookjes van Moeder de Gans."
De groote reden, waarom het Buddhisme uit Hindostan verdwenen is, moet gezocht worden in de bescher
ming, die het van de vorsten genoot. Een godsdienst
ming,
-

1

) Beal, Rom. Hist.
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van zelfopoffering kan niet tot staatsgodsdienst verheven
worden zonder zijn karakter te verliezen. Rijke ge-:
schenken aan de kloosters lokten zeker talrijke monn i-.
ken en nonnen uit de lagere klassen der maatschappij,
en niet ten onrechte, voorzeker, heeft men de monniken_
en nonnen uit den lateren tijd beticht van huichelarij en
de laagste praktijken. Over het algemeen stonden ook
de Buddhistische priesters in beschaving en geleerdheid
achter bij de Brahmannen. De kanonieke • boeken toch
waren in het Pali geschreven, waardoor de kennis van het
Sanskrit en zijn rijke litteratuur weldra verwaarloosd
werd. De stijve dogmatiek maakte de monniken onverdraagzaam en onverdraagzaamheid kan op den Indischen bodem niet tieren. Prof. Kern vergelijkt de mindere
verdraagzaamheid der Buddhisten met „de edele woor„den, die de Brahmannen Krishna in den mond leggen.
,,,,Wie andere goden dienende ze vereeren met een goed
,,,,geloof, die vereeren mij, o Arjuna, al is het op ecne:
,,,,onregelmatige wijze.""
Dat echter het Buddhisme, hoezeer ook verbasterd,
.de volken getemd zoude hebben, zoo dat zij alle levenslust, kracht en energie hebben verloren ; dat wordt tegengesproken door allen, die Buddhistische landen bezocht.
hebben.
Ook als wij in dat opzicht eene vergelijking maken.
tusschen de Christelijke Kerk en het Buddhisme, dan_
komen ons schrikbeelden van inqu isiti'e en brandstapels.
voor den geest. Wat heeft het Catholicisme van Spanjegemaakt? Wat zou het van de wereld maken, als het:
nogmaals oppermachtig werd?
Nog altijd zucht het Westen onder onverzoenlijken.
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godsdiensthaat. Bij de meerdere beschaving ver-dwijnt hij, maar tegelijker tijd verliest zich . ook de
godsdienstzin.
Het materialisme neemt gaande weg toe. Thans is,.
het nog getemperd door de opvoeding, die wij in onze
kindsheid gehad hebben ; het jongere geslacht kan er
echter geen behagen in scheppen, te zoeken in de puinhoopen van den omvergehaalden tempel. Mannen als
Buckle ontkennen reeds den beschavenden invloed van
den godsdienst.
Meer dan ooit wordt het tijd, dat wij de hand in den ,
boezem steken en vragen of er niet een principieel gebrek in onze beschaving is ; en daarom is het verkeerd door valsche voorstellingen het bestudeeren der
Oostersche maatschappij tegen te werken.
Toen de rede in verzet kwam tegen het goddelijk gezag
van den bijbel, zat het traditioneele christendom nog in
het bloed. Hoezeer dit waar is, bewees Adam Smith,
die „The Wealth of Nations" schreef, maar tevens de schrijver is van een werk „On moral Sentiments." Dat
laatste werk is door het tegenwoordig geslacht bijna ver'
geten. Zal het er beter op worden nu de „Profeet van.
het jonge Holland" het land doortrekt met zijne leus
„genot is deugd"?
Voor onze zedeleer hebben wij geen anderen steun.
meer dan ons geweten; die stem, die door elken telg
van het Arisch ras gehoord wordt. Wij weten echter allen maar al te zeer, hoe zwak die stem is, hoezeer zij
kracht zoekt. Het nieuwe testament gaf vroeger diekracht, het gaf ze ons, die daarin zijn opgevoed.
Maar nu het afgedaald is tot eenvoudige zedeleer,_

••
zullen onze kinderen en kleinkinderen daarin ook nog
kracht kunnen vinden als zij zien, dat de zelfopoffering
die liet leert, in lijnrechten strijd is met de wetenschap
der zelfzucht, de Staathuishoudkunde; die zoolang als
wetenschap beschouwd zal worden als het individualisme
.bestaan zal ?
En wie onzer durft zeggen: après nous le déluge !
Neen; het Nirvana, opgevat als totale verzinking in
het niet, heeft voor velen niets afschrikwekkends, voor
.zoover het hun eigen individu betreft: dat echter de geheele beschaving in het niet zou verzinken, daartegen
'komt ons gemoed op.
„Que notre mémoire périsse, pourvu que la France
soit libre !" riep Danton. Die man was door het vuur
,gedoopt.
In tijden van oorlog, hongersnood of pest krijgt liet
individu eene andere beteekenis, dan wanneer het bezig
:is de zoete vruchten van vrede en voorspoed te smaken.
-

Voor vrijheid van geweten hebben onze vaderen 8o
_jaren gestreden; voor vrijheid van geweten durven wij
`de gruwelen der hel in de oogen te zien. Zullen wij
dan onze blikken afwenden van een land, waar altijd
vrijheid van geweten heeft bestaan; en dat enkel uit
vrees, dat wij te kort zullen doen aan de grootheid van
den man, die zeide: „Wie niet tegen ons is, is voor
ons."
Goddank! het enthousiasme is de wereld nog niet uit.
De geest van Czoma Körösi, van Anquetil Duperron,
van Stanislas Julien, van Limburg Brouwer, die ons zijn
Akbar gaf, leeft nog in ons jonge geslacht.
-

,
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De adem van het Oosten zal het aanblazen en van de

overvloedige krachten, die thans aan de studie der
R e c h t s-geleerdheid worden besteed, zal een deel zich
werpen op die van de Oostersche Maatschappij, onmisbaar voor de kennis van de P l i c h t e n van den
mensch.
Moge dat gebeuren voordat het te laat is, voordat
,een op Individualisme steunend Socialisme en Communisme de Westersche beschaving nogmaals vernietigt!

AAN DEN HEER G. BIRNIE.

Amice!
Toen ik in mijn woord, tot opening van den tweeden.
jaargang van deze Stemmen, gewaagde van de verschillende nuances der moderne richting, aan wie ik
gaarne 't woord geef in dit tijdschrift, noemde ik nietde nuance, die thans door u vertegenwoordigd wordt:
de Buddhistische namelijk. Toch meen ik, dat ook zij
hier recht van spreken heeft, vooral waar ze zich metzooveel _warmte en ernst doet hooren, als uit uwen mond.
Hoe menigmaal reeds bespraken wij samen de wenschelijkheid van meerdere toenadering tusschen het
Oosten en Westen op godsdienstig gebied! Hoe was 'tmij dikwijls een genot u de edele figuur van Gotama.
met warme geestdrift te hooren beschrijven en in dewereld van het oude Hindostan eenigszins door u te:
worden ingeleid. Wel hoorde ik uwe warme lofredenen
altijd met eenige reserve aan, maar toch, als gij de noodzakelijkheid bepleittet van een grondiger kennis en billij ker beoordeeling onzerzijds van het Brahmanisme en
-

f1

Buddhisme, dan ging ik onvoorwaardelijk met u mee.
Geen wonder dus dat ik uwe welwillende en humane
bestrijding van de toespraak „Buddha of Jezus hoezeer ik in die laatste menige frissche gedachte waardeerde met ingenomenheid ontving en geen oogenblik aarzelde die op te nemen. Allereerst omdat uw
woord, door 't gezag van verscheidene bekende Indologen gesteund, aan zulk een gewenschte kennismaking
bevorderlijk kan zijn. Immers wij, moderne godsdienstleeraars, bevinden ons tegenwoordig vaak in een pijnlijken toestand. Aan den eenen kant worden wij er
.steeds meer van overtuigd, dat de kennis van de hoofdlijnen en grondtrekken van de algemeene godsdienst:wetenschap voor onze leerlingen een onmisbaar ver.eischte is, zullen zij het christendom, in verhouding tot
.andere godsdienstvormen, met eenige juistheid kennen
en waardeeren. Maar aan den anderen kant ontbreken
,ons voor dat onderwijs nog al te zeer de noodige gegevens. Met name op het gebied van den Indischen
,godsdienst loopen de gevoelens van de min of meer
-deskundigen nog altijd zoo verre uiteen, dat leeken,
als ik en een -ander, er bitter weinig met zekerheid van
durven zeggen.
Hoe menigmaal reeds werd de wensch geuit, dat de
eenige geleerde in ons land, zoo ik mij niet bedrieg,
die de maatschappij en den godsdienst der Indiërs uit
-eigen aanschouwing kent, Prof. Kern, eindelijk eens
-mocht besluiten om uit den schat zijner wijsheid ons 't
een en ander mee te deelen! Toen ik zelf eenige jaren
geleden in mijne ,,Schetsen en Tafereelen" in twee stukjes, aan de oude Ariërs en ' den Buddha gewijd, een
+

,

,

70

paar misgrepen deed, die ik in alle nederigheid erkennen wil, werd ik door Prof. Kern te recht gezet en gaf
hij van den rijk voorzienen disch zijner Indologische
studiën enkele kruimels ten beste, die ik voor mij dankbaar aannam, doch niet zonder de stille verzuchting:
„dit licht doet smachten vooral naar meer!"
In afwachting nu van de volle middagklaarheid, welkom de vriendelijke stralen die gij in uw schrijven.
schijnen doet ; welkom van heeler harte, omdat ik met:
u geloof dat onze Westersche beschaving, soms zoo_
stram en levensmoe, door den bezielenden adem van
het Oosten aangeblazen, een verjongingskuur moet ondergaan. Neen, het „Buddha óf Jezus" gaat niet langer
aan, want, hoe uiteenloopend hun persoonlijkheden en
denkbeelden in menig opzicht mogen zijn, toch ontmoeten zij elkaar te zéer, dan dat ze als tegenstanders zouden kunnen worden aangemerkt. Wie kan b. v. het
Dhtnmmapada, die Bergrede van het Buddhisme, lezen,
zonder getroffen te worden door zoo menige frissche,
verheffende gedachte, maar ook door de merkwaardige
overeenkomst, die 't in menig opzicht met de Bergrede
van Jezus vertoont, een overeenkomst die me nog on-langs in 't oog viel, toen ik ^ aan mijn gemeente nevens.
Matth. 5:13 16 onder andere deze woorden voorlas uit het-hoofdstuk van het Dhammapada. „De bloemen" getiteld:
„Gelijk een shoone bloem, vol kleur, maar
zonder geur, zijn de schoone, maar onvruchtbare.
woorden van hem, die er niet naar handelt.
„Maar gelijk een schoone bloem, vol kleur en,.
vol : geur, zijn de schoone en vruchtbare woorden.
yan hem die er naar doet.
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„De geur der bloemen (een spreuk ook door i'
aangehaald) kan zich niet tegen den wind opwerken,
maar wel de geur van vrome daden. Een goed
man doordringt elke plaats.
„Gelijk te midden van een hoop afval bij den
weg de lelie groeien kan vol zoeten geur, zoo
schijnt de discipel van den innerlijk verlichten
Buddha door zijn wijsheid te midden van het.
volk dat wandelt in de duisternis."
Reeds een paar jaar geleden, las ik met groote sympathie in het door u aangehaalde boek van Samuel
Johnson, deze woorden:
,In den loop van den modernen socialen en
industrieelen vooruitgang is de tijd gekomen voor
een weerzijdsche wisseling van ervaringen tusschen
het Oosten en het Westen, op welke geen van.
beide was voorbereid, maar die volkomen onmisbaar is voor de vorderingen van beide vormen van
beschaving.
„Ik heb de overtuiging verkregen, dat onzeoudste godsdiensten een uitnemend belangrijke
roeping te vervullen hebben in de tegenwoordige
hervorming van de jongste tot een zuiverder
theïsme, (ik zou liever zeggen: ethisch pantheïsme)(lat nog altijd oneerbiedig voor ongeloof wordt
uitgemaakt. De zending van het Christendom tot
de Heidenwereld dient niet enkel tot omverwerping van vele van hun godsdienstige eigenaardigheden, maar evenzeer tot wezenlijke wijziging van
hun eigen godsdienst. De overgang van een spe-cifiek Christendom tot een universeelen godsdienst
is een revolutie, in vergelijking waarmee de over;
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gang van het Jodendom tot het Christendom maar
een kleinigheid was."
Een onuitwischbaren indruk maakte op mij een woord,
dat ik op den , Protestantendag te Wiesbaden hoorde
-

uit den mond van Mozoomdar, den begaafden leerling
van Keshub Chunder Sen:

„Lang genoeg heeft het christelijk Europa zendelingen gezonden naar Hindostan, 't wordt thans
tijd dat het heidensche Hindostan zendelingen
afvaardigt naar het christelijk Europa."
Gedachtig aan dat woord begreep en beaamde ik
deze gedachte van von Harmann:

„Tegenwoordig, nu de meer speciale vormen
van den christelijken godsdienst onmiskenbaar
hebben uitgediend en het geloof aan de providentieele historische ontwikkeling in vleesch en bloed
van de moderne beschaving is overgegaan, komt
het er wezenlijk op aan deze blijvende leer van
het theïsme uit zijn wegvallende schaal te bevrijden en . met het ware wezen der pantheïstische
Indische godsdiensten te vereenigen, om door
deze, uit den geest van onzen Arischen stam opgegroeide ideen, meer diepte en hooger vlucht te
schenken aan de intensiteit van het godsdienstig
en zedelijk gevoel en daardoor over onzen ongodsdienstigen en nog slechts krampachtig aan
godsdienstige uiterlijkheden zich vastklemmenden
tijd een levenwekkenden adem te doen geven."
Gij begrijpt dus, dat ik 't met u _ de roeping acht van
De Vrije Gemeente, gelijk van elke modern-godsdienstige
vereeniging aan de voorbereiding van dien universeelen
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godsdienst waarvan Keshub Chunder Sen en de zijnen
zoo profetisch hebben getuigd, mede te werken.
Laat ons nu evenwel niet vergeten (en zoo vergunt
ge mij aan mijne betuiging van sympathie enkele be.denkingen toe te voegen) dat die samensmelting, die wij
van de toekomst steeds meer verwachten, reeds aanvankeli k heeft plaats gehad. Of heeft niet het Christendom
in den loop der eeuwen allerlei Arische bestanddeelen
in zich opgenomen ? Woont niet alreede Japhet in de
tenten van Sem ? De Grieksche kunstwaardeering, aan
het oorspronkelijk Christendom even als aan 't Joden,dom te eenenmale vreemd, de Germaansche architectuur, de Duitsche philosophie, zijn 't niet alle Arische
loten op den stam der christelijke beschaving geënt?
Heeft het pantheïsme van Spinoza zich niet vereenigd
-net het christelijk theïsme, in Schleiermacher die den
nieuweren tijd beheerscht? En als wij nu bij toeneming den gezegenden invloed van de Arische levensen wereldbeschouwing ondervinden, blijven we ons dan
niet voortbewegen in dezelfde lijn waarin, ik zeg niet
het orthodox-kerkelijke, streng Semietische, maar het
moderne, geseculariseerde Christendom zich al geruimen
tijd bewogen heeft?
Tegen den stelregel dat godsdiensten beoordeeld moeten worden naar het zedelijk leven dat zij wekken, hebt
ge bezwaar, omdat het „een lastige maatstaf" is. Maar
_lastig en moeilijk is nu eenmaal al wat waar is en
.schoon. Dit neemt niet weg, dat die godsdienst die den
hoogsten zedelijken ernst kweekt, het diepst gevoel van
verantwoordelijkheid, het levendigst besef van onderlinge solidariteit, in onze schatting 't hoogst zal zijn
-

-
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aangeschreven. Dat het daarbij ten slotte aankomt op
het individueel geweten, lijdt geen twijfel, maar dit geweten moet, juist van wege 't groot verschil van meening op het punt van zedelijkheid, steeds meer gescherpt
en voorgelicht worden.
Hoe kan men nu dit is een van de groote vragen, bij . wier beantwoording vooral van de bedoelde
fusie heil te wachten is bij hooge waardeering van
het individu, bewaard blijven voor de gevaren van het
individualisme ?
Mag ik mijn . bescheiden meening uiten, dan leererg
we die noodzakelijke waardeering van het individu meer
van het Christendom dan van het Buddhisme, al bevat
ook het Dhamma=pada over den geur en den glans die
de goede verspreidt, schoone gedachten. Maar het streven naar individueel geluk of persoonlijke zaligheid,
eigen aan het traditioneele christendom, vindt zijn noodzakelijk correctief in Buddha's leer der dooding van
het zelfzuchtig i k ter wille van anderen. De persoonlij kheid moet zoo krachtig en veelzijdig mogelijk ont=
wikkeld worden, met elk talent moet worden' gewoekerd, maar die ontwikkeling heeft ten slotte niet ten
doel het eeuwig voortbestaan van het persoonlijk Ik,
neen, maar de komst van het koninkrijk Gods, om met
Jezus te spreken, *of zoo als Buddha het uitdrukt, do
oplossing in het Nirwana, in dien toestand van harts
tochteloosheid en innerlijken vrede, waarbij : 't niet om
persoonlijk geluk, maar om het heil van 't algemeen ' te
doen is. 0 zeker, ik geloof met u dat een groot deel
van de bitterheid' en het malaise van het heden te wijten
is aan het koortsachtig .jagen naar . individueel geluk en
.
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genot, naar „het grootst mogelijk geluk van het grootst
mogelijk aantal," dat een Multatuli als zijn evangelie
predikt en de sociaaldemocratie zich als het doel van
haar streven stelt. Hoe meer Buddha's leer dat het
zelfzuchtig Ik gedood moet worden en Jezus' wonderspreuk: „Wie zijn leven verliest zal het vinden" wordt
verstaan, hoe beter wij de schoone spreuk van Carlyle
gaan begrijpen, dat niet Happiness maar „B l es se d ne ss"
het hoofd- en einddoel van het leven zijn moet, des te
meer zal onze kranke maatschappij van dat onrustig
hunkeren naar bezit en genot genezen worden. Van
welke zijde die genezing kome, uit het Oosten of uit
Westen, of de medicijnmeester Buddha of Jezus heete,
't is om 't even, als maar de ellende van het egoïsme
en de zaligheid van het liefdeleven bij toeneming wordt
beseft.
Mocht uw bijdrage tot dien godsdienst der toekomst
ons een schrede nader brengen, dan hebt gij zeker niet
vergeefs geschreven. Intusschen, terwijl gij al uwe aandacht blijft, wijden aan den Indischen godsdienst, die
uw liefde heeft, ga voort ons nu en dan iets mede te
deelen uit uw schat. Breng, kan 't zijn andermaal, eenige
frissche bloemen uit Hindostans weelderigen lusthof tot
een geurigen ruiker saam en verkwik daarmee de lezers
van de Stemmen, niet het, minst
Uw
P. H. HUGENHOLTZ,

JR.

HET GODSDIENSTIG-ZEDELIJK LEVEN DES VOLKS
EN . DE VOLKSGEZONDHEID,
Op den - debat-avond van i 8 Februari jl. werd dit
onderwerp door den Heer W. de Meijier op de volgende wijze ingeleid:
„Toen uw bestuur tot mij de uitnoodiging richtte om
over het aangekondigde onderwerp een debat in te leiden,
heb ik niet zonder grooten schroom haar aangenomen.
Ik uitgenoodigd om te spreken over volksgezondheid
mij dacht het bestuur was in zijn keuze ditmaal niet

gelukkig geweest. Was daartoe niet een beoefenaar van
de wetenschap der hygiëne de aangewezen man? Ware
't niet beter geweest, een man die met zijn goeden raad
den mensch des vleesches van de wieg tot aan 't graf
dient, een Dr. Allebé, . een Prof. Stokvis, een Dr. Zeeman,
daartoe uittenoodigen? M. H. Ik zou de vrijmoedigheid
om over deze materie te spreken niet hebben gevonden,
indien ik 't niet voor tot zeker worden toe waarschijnlijk
had gehouden, dat uw Bestuur eerst tot zulke deskundigen
zich had gewend en daarna tot den voor u staanden
leek; welke leek al aanstonds erkent in deze zaak alleen
in zooverre deskundig te zijn, dat hem door ervaringswetenschap bekend is, dat gezondheid een groot genot
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geeft, welke ervaringskennis hij U allen van harte toe-

wenscht. Dit feit is het echter niet dat mij dien schroom
deed overwinnen. Er wordt toch door gezonde en
zieke niet-deskundigen, naar der doctoren juist oordeel,
meer - dan genoeg over gezondsheidsleer meegepraat.
Weshalve ik reeds nu, zoo ik op dit gebied mocht
bevonden worden onjuistheden te zeggen, de tegenspraak
inroep van hier aanwezige deskundigen. Mijn schroom
om voor u op te treden is louter geweken door mijn
verlangen om in de gelegenheid te zijn mijne sympathie
uit te spreken voor De Vrije Gemeente, wier kloeke
daad van, toen zij in het oude huis geen bevrediging
van hare religieuze behoeften vond, dit te verlaten om
te gaan zelfs naar een land dat nog gewezen moest worden, ik van hare geboorte af heb bewonderd. Mijne

sympathie voor De Vrije Gemeente, die, blijkens het
onderwerp, door haar hier heden avond aan de orde
gesteld, toont een geopend oog voor de dingen des
tegenwoordigen levens en de met de geestelijke zoo
nauw verbonden stoffelijke belangen des volks te hebben.
Dit woord. vooraf om mijne stoutmoedigheid door u
te doen vergeven. Uwe bestuurderen trouwens hebben
het aldus gewild.
Het godsdienstig-zedelijk leven en de volksgezondheid.
Binnen welke grenzen heeft het debat zich in deze
zaak te bewegen? Mij dunkt, de bedoeling is niet de
vraag te behandelen: welken invloed hebben de godsdienstige voorstellingen op de gezondheid gehad?
De historie leert, dat die invloed zeer groot was en nog
is. Die van het ascetisme heeft geleerd hoe deze richting aanleiding gaf tot bederf der gezondheid, verwaar-
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loozing der eerste hygiènische voorschriften als zindelijkheid, goede voeding, arbeidzaamheid. De historie
van het coelibaat, het geloof aan zijne heiligheid zegt
ons, dat onkuischheid en de schadelijke gevolgen daarvan door dit verkeerd geloof in de hand zijn gewerkt.
Uit de levensbeschrijvingen van zoo vele visionairen uit
vroegeren tijd, weten we hoe zenuwverdervend en gezondheidverwoestend ongezonde godsdienstige voorstellingen hebben gewerkt. En de verplegers van krankzinnigen ik meen nog niet lang geleden o. a. Dr.
Donkersloot noemen de ziekelijke denkwijzen op gods=
dienstig gebied als oorzaak of althans als aanleiding van
veler krankzinnigheid. Stellig is men reeds hierom aan
de godsdienstwetenschap ook voor de gezondheid veel
verplicht. • Doch hierover verder niet. Tusschen godsdienstige voorstellingen of meeningen en godsdienstig
leven is groot onderscheid, al oefenen zij op elkander
niet Beringen invloed. 't Onderscheid is niet minder dan
tusschen gezond zijn en denkbeelden omtrent de gezondheid hebben. Slechts dit: wie de volksgezondheid bevorderen wil, werke mede ook om heldere denkbeelden, op
het gebied van den godsdienst bij het volk te verspreiden.
De apostel Paulus heeft, toen hij zijn jongen vriend
Timótheus het wezen van den godsdienst beter begrijpen
deed, en hem van bijgeloof verloste. misschien meer
-voor diens lichamelijke gezondheid gedaan dan toen hij
hem den medicinalen raad gaf: „drink niet langer water
alleen, maar gebruik ook een weinig wijn voor uw maag
,en veelvuldige zwakheden."
Omgekeerd heeft ook verbetering van de lichaamsgezondheid meegewerkt om den geest voor 't verkrijgen
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van helderder denkbeelden op godsdienstig gebied vatbaar te maken. Ik heb wel gehoord dat de meest onverteerbare theologie 't menigvuldigst werd gevonden
bij dezulken wier beroep op de spijsvertering nadeelig
werkte.
Doch we hebben vooral te spreken over g o d s d i e nsti g- z e e 1 ij k l e v e n en zijn invloed op de volksgezondheid.
Godsdienstig leven, godsdienst. Godsdiénst. Wat heeft
deze met de volksgezondheid te doen ? Zoo kan worden
gevraagd. In de oudheid vroeg men zoo niet. Wie
uwer Dr. Coronels studie . over beschaving en volksgezondheid in den Tijdspiegel van januari las, herinnert
zich daaruit zijn historisch overzicht van 'tgeen de godsdienst en zijne dienaren voor de volksgezondheid deden.
In het Oosten vergunt mij iets van 't door hem
geschrevene te noemen - in het Oosten waakten priesters voor de gezondheid des volks; overtreding . of veronachtzaming van maatregelen in het belang der openbare en individueele gezondheid werd zonde tegen
de Godheid geacht. Confucius gaf medico-politische
voorschriften in China, waar den staat te dienen godsdienst, de wetten van den staat te gehoorzamen, Gode
gehoorzamen was. Manu gaf den Brahmaan voorschriften
omtrent de gezondheid. In Egypte werd zij door de
priesters bevorderd. Zij zorgden voor de lijken en tegen
de besmetting, door deze in de doodenstad _Thebe . te
verzamelen en voor de levenden door allerlei geboden,
die ten doel hadden het volk krachtig en rein van zeden te maken.
Het O. T. leert ons, dat Mozes en zijn geestverwan-
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ten, in naam der Godheid allerlei voorschriften omtrent
reinheid en tot bevordering van de volksgezondheid
hebben gegeven. Ook vinden wij bij Grieken en Romeinen den invloed van den godsdienst werkzaam op dit
gebied.
Wat heeft de godsdienst met de volksgezondheid te
maken ? Die vraag deed de oudheid niet en de historie
der oudheid leert, dat zij terecht zoo niet vroeg.
Immers waar het godsdienstig-zedelijk leven -- en.
.dat was ook bij de volkeren der oudheid in hnnne, voor
ons nu verouderde, godsdienstvormen aanwezig waar
dit kwijnde, was er ook verval van volksgezondheid. In
de dagen van Aspasia bloeide de kunst, maar het godsdienstig-zedelijk leven niet. Op die dagen van Aspasia zijn
de dagen van de pest gevolgd. Voor het corpus sanum
bleek de mens sana noodzakelijk te zijn.
Wat heeft de godsdienst met de gezondheid te maken,
wat heeft hij zich over de volksgezondheid te bekommeren ?
Die vraag kon eerst opkomen toen men in den godsdienst zag louter het middel om in den hemel te komen en
in den hemel het eenige waarvoor de zorg 's menschenstreven waardig was. Toen dit leven niets, het toeko-mende alles was toen was die vraag natuurlijk. Wat
zou de godsdienstige mensch, wat zou de Kerk zich
moeien met des menschen lichamelijk welzijn? Was het:
vleesch niet gevloekt en louter oorzaak van zonde, totgeen ding nut? Was er reden om 't leven te verlengen
in een verblijf als het aardsche dat louter een verblijf
heette van leed en rampen; „armzalig aard ?" Zegt iemand:
maar ook in den tijd, dat deze denkbeelden heerschten,
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werd toch ook wel voor de gezondheid gezorgd, ik antwoord : natuurlijk. Vooreerst toch waren er ook toen,
die den godsdienst beter begrepen. Ten andere was ook
toen de natuur sterker dan de leer en de eischen des
lichaams maehtiger dan dwaalbegrippen des geestes. Ook
toen veroorloof mij dit citaat van mij zelven —
ook toen is het geschied dat menschen die in de Kerk
luidkeels hadden gezongen : „hoe hijgt ons hart om van
ditvleesch ontbonden te worden" na kerktijd den medi^
cijnmeester bij ziekte ontboden en hem ten vriendelijkste
middelen verzochten, die hen helpen konden voorloopig
nog in het vleesch te blijven. Slechts dit wil - ik zeggen:
er is een tijd geweest dat men meende dat de godsdienst met de volksgezondheid niet te maken en b. v#'
de Kerk zich deze niet aan te trekken had.
Laat mij nu komen tot onzen tijd en onze opvatting
van den godsdienst. Met de ouden willen we niet gezag
hebbende priesters of een gezag hebbende Kerk, die voorschriften geven omtrent de gezondheid, als van God met
gezag bekleed om het leven der menschen te regelen.
Al waardeeren we zeker het goede dat zij hebben gedaan, toch wenschen wij den ouden toestand niet terug
eenvoudig reeds omdat we geen onfeilbare, met goddew
lijk gezag bekleede priesters meer kennen.
Ook zeggen we niet: de godsdienst heeft voor den
hemel te zorgen, hoe de menschen het op aarde hebhengaat hem niet aan. Wat willen we dan wel? Wat heeft
de godsdienst dan te doen: welk verband willen we dan
tusschen godsdienst en volksgezondheid? Laat mij- terug=
keeren tot de uitdrukking godsdienstig-zedelijk leven.
Eene definitie van godsdienst of godsdienstig-zedelijk
,

,
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leven geef ik u niet ; we bevinden ons hier, even als bij
de kunst, op liet gebied van het onuutsprekelijke. Hetgeen we godsdienstig-zedelijk leven noemen is u niet
onbekend. We zullen elkander aanstonds verstaan, als
ik u herinner aan 't geen Dr. Ph. R. Hugenholtz in uwe
eerste samenkomst hier daaromtrent heeft gezegd, Mij
dunkt hij zeide met recht : „godsdienstige beginselen zijn
niet andere dan zedelijke ; neen, juist en wel zeer zeker
zedelijke, maar die dat waarlijk en in vollen nadruk
zijn" enz. (Zie Stemmen uit de Vrije Gemeente
blz. 301. Jaargang 1878.)
Laat mij daarbij voegen deze aanhaling uit Prof. Lomans laatste schrijven in de Gids (Jan. 1879).
„Godsdienst is die centrale macht in den mensch, die
hem tot een levend deel van het groot geheel maakt
en hem met de onbedriegelijkheid van het instinct doet
gevoelen, dat de pols van het oneindige leven in hem
slaat, dat hij met al zijne genietingen en ontberingen,
met al zijn zoeken en strijden, met al zijn weten en willen, met al zijn denken en peinzen gedragen wordt
door den grooten stroom, die als de adem des levens
het al vervult.
Ik -noem den godsdienst een centrale macht, omdat
zij den geheelen mensch in beslag neemt en hem om
zoo te zeggen niet maar van de eene of andere zijde,
maar in het hart zelf aangrijpt, niet maar hem dwingt
eene opinie te hebben over het hoe en waarom der dingen, maar tegelijk ook hem noodzaakt om partij te
kiezen in den strijd des levens, die de toewijding van
alle krachten eischt, niet maar hem roept en in staat
stelt zijn hart op te halen aan al het schoone en be-
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koorlijke dat de natuur haar schepselen, de kunstenaar

zijn geestverwanten te genieten aanbiedt, maar ook
hem doordringt met het besef zijner verantwoordelijkheid en hem het heilige : „gij moet en zult u zelf aangrijpen, uw gansche wezen verheffen, uw leven tot een
zegen maken" als een onvoorwaardelijk gebod in het
oor doet klinken."
Is dit de aard van . het godsdienstig-zedelijk leven,
de macht die het plichtbesef, den lust tot wijding, het
gevoel van verantwoordelijkheid voor anderer welzijn,
de liefde gegrond op geloof aan de waarde van elken
mensch, den drang tot voortdurende ontwikkeling opwekt
en onderhoudt, is van dat leven de uitgang het idealisme en een ideale levensopvatting dan wordt de
volksgezondheid te bevorderen een voorwerp van de

voortdurende zorg van den godsdienstig-zedelijken mensch.
Wat ik daarmee zeggen wil?
Niet dit, dat dus ieder religieus mensch zich geroepen
zal gevoelen om uit . dokteren te gaan. Der wetenschap
en hare beoefenaars blijft het toevertrouwd te onderzoeken h o e de volksgezondheid bevorderd moet worden, de
saniteitsregelen uit te spreken: het godsdienstig-zedelijk leven in de menschen waakt, dat voor die volksgezondheid gezorgd wordt, dat die regelen worden toegepast,
Tevens zal echter de godsdienst zeggen tot ieder mensch,
die in zijn kring altijd meer te werken heeft in den
strijd voor het bestaan tegen vernietigende invloeden: het
is uw plicht kennis te nemen van de middelen, waardoor
gij voor de gezondheid uwer omgeving en van uw volk
waken kunt.
Ook hiervoor zijt gij verantwoordelijk zoo uw on-
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kunde oorzaak is dat voor anderen stoffelijk nadeel niet
wordt voorkomen van doctoren alleen kan de volksgezondheid niet komen, al moeten alleen zij die weten te
doceeren : ook niet , alleen van het openbaar gezag. Te
recht schrijft Dr. Coronel: „wetten en instellingen hoe
nuttig op zich zelven, zijn niet in staat den physischen
welstand der volken te bevorderen, indien deze niet door
kennis, zedelijkheid en arbeidzaamheid er toe gedreven
worden het peil hunner gezondheid te verhoogen. De
zegepraal der beschaving zal zich in de meest volmaakte
gezondheid openbaren." „Laat mij er bijvoegen : zonder
de hulp, de drijfkracht van gezond godsdienstig-zedelijk
leven, dat het idealisme in de menschheid bewaart, zegepraalt de beschaving niet. Hoe nu bevordert godsdienstigzedelijk leven de volksgezondheid?
Volksgezondheid. Volk is een vereeniging van individuen. Een volk is gezond zoo. de individuen het zijn.
Allereerst dus ik zeg niet allermeest maar in de

eerste plaats heeft, zal er volksgezondheid wezen, ieder
lid van het volk voor zijn eigen gezondheid te waken.
Tot die zorg drijft stellig innerlijk godsdienstig-zedelijk
leven het sterkst. Zijn stem is het die zegt: gij behoort
der menschheid toe, gij hebt jegens haar plichten te
vervullen, gij doet, door uw lichaam te benadeelen, nadeel aan de menschheid, die ook uwe krachten in den
strijd des levens behoeft. Dat leven, dat cons -cientiens
leven, dat leven _ der conscientie is het, dat de kracht
geeft om den mensch te doen heerschen over zijn begeerten én zich te doen bewaren van wat nevens zijn
geest ook zijn lichaam bederft; b. v. prostitutie en
dronkenschap. Of de eerzucht hem voldoende bewaren
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kan ? Ik geloof het niet. Soms is wie niet mee wil
doen in dezen ongeëerd ; en wordt later maatschappelijke eer niet onthouden aan wie mee deden. De zucht
tot zelfbehoud? Maar hoeveel boeken over de kwade
gevolgen der buitensporigheden zijn er niet geschreven,
hoeveel preken er niet over gehouden, terwijl wie ze
lazen en hoorden toch zich door de vrees voor de mogelijke gevolgen niet lieten afschrikken. Alleen die macht
welke maakt dat men het onheilige niet wil is sterker
dan de begeerte der zinnen ; honderdvoud sterker dan
de vrees voor kwade gevolgen, Niet die zegt : ik ben
bang, maar die zeggen kan : ik wil niet, heeft macht.
Niet egoïsme, maar plichtgevoel, en zedelijke kracht
is de engel die een mensch bewaart.
Volksgezondheid. Het volk bestaat en ontstaat uit
familiën. In het huisgezin moet allereerst voor de gemeenschappelijke gezondheid worden gewaakt. Ook daar
is de drijf kracht van zedelijk-godsdienstig leven onmisbaar.
Bij de opvoeding. De religie leert de ouders, dat ze
hun kinderen hebben te vormen tot aanstaande goede
burgers der maatschappij, dat ze hen niet vertroetelen
mogen, en evenmin zóó prikkelen tot altijd meer leeren,
om in staat te zijn later de beste plaats aan den maaltijd des levens te hebben en 't meeste eer te genieten,
zóó te prikkelen, dat de met kennis volgepropte geest
leeft in een ziekelijk lichaam. De godsdienst heeft mee
te spreken bij het bouwen der woning. Egoïsme kan
zeggen: maak voor de dienstboden een kelderkamer,
als er eene ziek wordt, kunt ge :wel weer .een andere
huren en boden kunnen er wel tegen of moeten er tegen

kunnen, zoo ze in een vochtig hok hun leven doorbrem
gen; maak voor hen een kelderkamer, dan blijft er
geld over voor uw fraai salon en uw kunstigen gevel.
De mannen der kunst zullen u loven!
De liefde zegt, de humaniteit, zuster of dochter van
't godsdienstig leven, zegt : zorg dat wie u dient, ook door
u goed worde gediend, bedenk dat gij ook voor de gezond
heid uwer dienstbaren verantwoordelijk zijt. Kost een goed
verblijf meer dit moet er eerst wezen, dan doet gij
het maar zonder fraai salon of sierlijken gevel. 't Is voor
u in uw fraai salon, bij uw vrooli*ken haard toch onlekker,
als ge weet, dat wie uw salon hebben gereed gemaakt
en uw haard aangelegd in een ongezond vertrek hun
gezondheid verliezen.
Volksgezondheid. Deze moet bevorderd worden in het
maatschappelijk leven. Zoo dat godsdienstig-zedelijk leven
daar niet meespreekt, komt er trots alle brochures en
redevoeringen over deze materie, van haar niet veel terecht. De stem der conscientie en der liefde is het die
zeggen moet: bouw goede' arbeiderswoningen, al geven
ze weinig rente. •Verhuur goede huizen, die gezond zijn,
ge doet er beter mee al maakt ge maar drie procent,
dan met het verkrijgen van 7 procent voor aandeelen
van spoorwegen, die gij niet eens op de kaart kunt
vinden. Het egoïsme zegt tot den ' fabrikant: er is een
regel van vraag en ' aanbod, houd u aan dezen; dan kunt
gij voor 't minste geld de meeste uren werkt krijgen
en zijt eerlijk want gij betaalt het bepaalde loon. De
godsdienst zegt: die werklieden zijn geen machines, welke
gij huurt. Gij zijt er verantwoordelijk voor, zoo zij door
den prikkel van uw geld hun gezondheid bederven door
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zich te overwerken of hunner kinderen gezondheid in
uw werkplaats verwoesten.
Ieder mensch oefent door zijn doen en laten invloed
op de openbare meening, even als door zijn spreken
en zwijgen. De openbare meening heeft voor een deel
de volksgezondheid in de hand. Zij moet misbruik van
sterken drank bestrijden door de overtuiging onder het
volk te brengen dat drankgebruik slecht is ; aan haar is
het de prostitutie, niet . de geprostitueerden te brandmerken; zij moet het bijgeloof of het conservatisme bekampen, dat nu nog zoo jammerlijk het in werking
brengen van maatregelen tot bevordering der openbare
gezondheid tegenhoudt : zij moet de menschen willig
maken om de belastingen te betalen, waarvoor gezonde
scholen worden gebouwd. Zij moet de overtuiging wekken dat een dwaas geven om van den last des vragens
ontslagen te zijn de traagheid en losbandigheid bevorderen,
uitroeien een ziekelijke en onzedelijke, en opwekken
een redelijke, moreele philanthropie. Van haar hangt on.beschrijfelijk veel voor de gezondheid des volks af.
-Zij leeft van en vormt zich door de meeningen en
gedragingen der individuen. Zoo hier het godsdienstig
leven, het idealisme niet meespreekt, zoo hier egoïsme
of louter nuttigheidsleer den hoogsten toon voeren en
't meest gehoor vinden dan is niet alleen het doodvonnis over de zedelijkheid maar evenzeer over de daarmee verbonden gezondheid des volks uitgesproken.
Volksgezondheid. Deze gaat elk individu, elk lid van
het huisgezin, elk burger der maatschappij aan en hangt
van hen en hun doen en laten af. Maar ook gaat ze
den Staat aan. Vreest niet, M. H.! Ik ga geen verhanj
-
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deling houden over de grenzen der staatsbemoeiing.
Zelfs een veertiendaagsch debat gevoerd tusschen dewetenschappelijkste staatslieden zou niet tot de juiste
'kennis dier grenzen brengen.
Laat mij slechts dit zeggen : Een Nieuw Testamentisch
auteur schreef: „wacht. u van de afgoden." Zoo hij
,daarbij niet gedacht heeft aan den afgod der dogmatiek, dan zullen wij zoo vrij zijn om daaraan te denken. Er is in onzen tijd een gevaarlijke afgod : die van
de dogmatiek over de grenzen der staatsbemoeiing. Voor
sommigen is de Staat een soort monster; „de Staat,"
hoorde ik eens iemand zeggen, „heeft geen geweten, waar
,zou hij het vandaan halen" een ander maal: „de
Staat mag hier met zijn vuile vingeren niet aankomen."
De Staat heeft niet meer te . doen, wordt gezegd dan 't
geen eens nachtwachts of policieagents is. Voor anderen
is de Staat bijkans de almachtige en voor alles verantwoordelijke. De Staat moet de kapitalen nemen en daaruit allen voeden; de Staat, de regeering, de policie
moet voor dit en .voor dat en voor nog wat, minstens
voor al wat denkbaar is zorgen. Mij dunkt beiden hebben ongelijk. De Staat spreekt en handelt door regeeringspersonen, besturen, wetten en maatregelen. Hij, de
abstractie, heeft geen geweten, maar de regeeringspersonen behooren er een te hebben en dat te gebruiken: hun geweten moet. mee aan wetten en maatre.gelen werken en de maatregelen en wetten verhoogen
.of verlagen het peil der volkszedelijkheid en daar_mee der volksgezondheid. Spreekt de Staat: gij zult
niet stelen: hij beschermt niet slechts den eigendom maar
brengt er ook de menigte toe om eerlijkheid te leeren.

89
Zegt hij : gij zult niet in het openbaar u dronken vertoorien :
hij bewaart daarmee niet alleen de nuchteren voor den last
dien beschonkenen aandoen, maar wekt tevens het volksbesef dat dronkenschap een kwaad is. Wat individuen
niet kunnen of niet zoo goed kunnen doen, als de Staat
is, beperken van het getal drankhuizen, verbieden van
verkoop van drank aan jonge kinderen en voorts het
bestrijden der prostitutie.
Ik zeg hiermee volstrekt niet, dat men alles, ja , zelfs
niet dat men zeer veel van de staatshulp moet wachten.
Maar tevens ook dat de volksgezondheid den Staat aangaat ; de Staat is voor het volk, meer nog dan het volk
voor - den Staat is. Als men elkander de lucht, den
zedelijken dampkring . bederft, behoeft de Staat niet werkeloos toeschouwer te zijn. Ik ben het volkomen eens
met den Minister van Binnenlandsche Zaken den heer
Káppeyne van de Coppello, die op den. -4efl December
zeide: „Wanneer men zegt: een gouvernement moet
zich tot taak stellen om door den dwang der wet den
mensch zedelijk te maken, dan zeg ik: dit strijdt tegen
de nat-uur. Het tegengaan van volkszonden, het ..aantalten van het kwaad in den wortel, van een kwaad dat
ligt in het gemoed en niet in de 'uiterlijke handelingen,
laat de Staat over aan de Kerk en bijzondere vereeni=
gingen." Ik zou er bijvoegen: „aan de individueele
werkzaamheid der burgers." Maar ik meen dat 'diezelfde
Minister toen ook. met juistheid zeide; „wanneer men
zegt, dat er maatregelen moeten genomen worden, waardoor dewetgeving niet de gebreken van het volk in de
hand werkt, maar die tegengaat, dan ben ik het daarmee
eens. Doch genoeg. Zeker hangt ook de volksgezond1879.
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heid en de daarmee verbonden volkszedelijkheid af van
den inhoud en de werking der Staatswetten en maatregelen. Ook bij het maken en uitvoeren van deze oefene het
godsdienstig leven, in den zin waarin wij het opvatten,
als idealisme, conscientietrouw, humaniteit zijn invloed.
Die centrale macht in den mensch werke ook in den
mensch der regeering en de menschen die anderen tot
regeeren roepen.
Mijne conclusie is dus deze: de volksgezondheid hangt
af van 't geen de individuen doen en laten, spreken en
zwijgen, als individu, als lid van 't gezin, als lid der
maatschappij en als burger van den Staat. Het godsdienstig-zedelijk leven in de individuen is de macht,
welke die menschen er toe brengt om te doen, wat in
't belang van 't geheel is, om echt humaan te zijn. De
zelfzucht, evenmin als de zucht naar zelfbehoud hebben
die macht; zelfs zouden zij, zonder de hoogere macht
der liefde en 't gevoel van zedelijke verantwoordelijkheid
tegenover en voor anderen, schadelijk voor de volksgezondheid kunnen werken. Een aantal zelfzuchtige individuen, ook al redeneeren ze nog zoo logisch er over
dat samenwerking en zorg voor 't geheel nuttig is voor
de deelen, geven nooit een geheel dat voldoende zorgt
voor allen. Duizend egoisten maken samen niet één
liefdevolle, en oefenen samen ook niet de kracht uit
waarover die ééne liefdevolle beschikt.
Gelukkig ons volk zoo een tal van mannen der wetenschap de goede theorie van volksgezondheid doceert; gelukkig echter alleen dan, als de macht van 't godsdienstigzedelijk leven het volk drijft om voor en met elkander
die theoriën te betrachten. Alzoo dan is hiermee deze
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stelling verdedigd : het godsdienstig-zedelijk leven des
volks is voor de volksgezondheid onmisbaar.
Daarnaast stel ik deze andere, die dunkt mij nauwelijks toelichting behoeft, en zoo ze dat behoeft, deze
dan, zoo ze besproken wordt, bij de samenspreking kan.
verkrijgen. Immers, bij 't genoegelijk vooruitzicht nu
anderen te zullen hooren, meen ik in uw belang, zeker
in het mijne te doen, met niet langer te spreken.
Ik bedoel deze stelling de omgekeerde, niet de daaraan tegengestelde. Het godsdienstig-zedelijk leven des
volks wordt door de volksgezondheid bevorderd.
Dit moet waar zijn, zoo er is, en deze is er, eenheid
van lichaam en geest. Ziekelijkheid des lichaams maakt
vaak den geest krank. Ongezonde woningen en slecht
voedsel maken den geest ongezond. Buitensporigheden
der zinnelijke natuur ondermijnen de kracht der zedelijke.
Echter dit alles met de reserve, dat ook krankheid des
lichaams den geest edeler kan maken en soms Paulus'
woord waar is: „naar mate de uitwendige mensch verdorven wordt neemt de innerlijke in heerlijkheid toe."
De mens sana, in 't algemeen dan en een mens
sana zonder zedelijk-godsdienstig leven is mij nog steeds
een zaak die gezocht moet worden; de mens sana van
't volk geeft het corpus sanum, maar ook maakt vaak
het corpus sanum de mens sanior.
Dit had ik te zeggen. Maar nu de vraag: is 't geen
gij - zeidet disputabel? M. H. Ik zou ons volk gelukkig
achten indien al het hier gezegde zoo zeer onze overtuiging was, dat de volkswil door die overtuiging gedetermineerd was om deze leer in toepassing te , willen
brengen. Overigens vertrouw ik van u, M. H. dat gij
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in staat zijt ook in deze misschien onbelangrijke inleiding stof te vinden voor een interessant debat. Door
die verwachting in hope gelukkig, dank ik U voor uwe
aandacht.
II.
Na de pauze werd het debat geopend door den heer
P. H. Testas, die begint met zijn dank te betuigen
voor het gehoorde referaat. Hij heeft daartegen alleen
deze grieve, dat het moeielijk is van den Referent te
verschillen, vooral omdat deze zoo weinig in specialiteiten
is afgedaald. In twee sociale quaestiën had hij gaarne
gezien, dat de spreker dieper was ingegaan, die van den
drank en die van de prostitutie. Waar het drankgebruik
meer en meer verwoestend om zich henen grijpt, niet
alleen in de lagere, maar ook in de hoogere volksklassen,
zijn daar de pogingen van het Afschaffingsgenootschap
en van den Multapatiorsbond om in dien onhoudbaren
toestand verandering te brengen, hoe lofwaardig ook,
voldoende? Wordt hier niet een krachtig optreden van
den Staat door de- noodzakelijkheid . geeischt? Zoo ook
waar de prostitutie in stilte voortwoekert, is 't daar
voldoende door statistieke opgaven en treffende schilderijen de oogen van het volk te openen voor dit kwaad?
Mag de Staat hier lijdelijk toezien?
De Heer . W. M. Gunning, hoezeer dankbaar voor
het gehoorde, is evenwel teleurgesteld door het laatste
deel van de inleiding, de wisselwerking van godsdienstigzedelijk leven en volksgezondheid. Hij heeft daartegen
geen bepaalde objectie, maar wenscht er meer een -uit-
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breidende opmerking aan toe te voegen. 't Komt hem

voor, dat de opvatting van de stelling „een gezonde ziel
in een gezond lichaam" dikwijls foutief is en wortelt
in een verkeerde levensbeschouwing. Men vat die stelling vaak te intellectualistisch op en beschouwt de zorg
voor de gezondheid te zeer als rechtstreeks leidende tot
zedelijke vorming. Even als 't onderwijs gevaar oplevert,
als het niet gepaard gaat met godsdienstig-zedelijke cultuur, zoo is 't ook met de volksgezondheid. Bij beide
streeft men te zeer naar 'tgeen rechtstreeks nuttig, onmiddellijk vruchtdragend is. Wel beschouwd is de som
van 't weten op het punt der gezondheidsleer nog zeer
gering en is men, bij een min of meer leekachtige opvatting der wetenschap, de slaaf van allerlei dogmatische
voorstellingen. Om een enkel voorbeeld te noemen, ten
opzichte van de volksvoeding is het een dwaling, dat
vleeschvoedsel een noodzakelijkheid voor den mensch
zou zijn en met die dwaling hangt samen de waardeering van de rampen, waaronder de maatschappij gebukt
gaat en het verkeerde streven om het volk in dit opzicht
onder betere conditiën te plaatsen. Het vegetarianisme
dat, in Engeland en America geboren, reeds tal van
aanhangers telt, leert dat vleeschvoedsel voor de gezondheid volstrekt niet onmisbaar is, waaruit volgt dat de
hygiënist, die de bevordering van vleeschvoeding als een
onmisbare voorwaarde stelde tot verheffing en versterking
van het volksleven, grootelijks dwalen zou. Niet van
hygiënistische theoriën, maar van een krachtig godsdienstig-zedelijk streven moet de zorg voor de volksgezondheid uitgaan.
De - Heer P. H. H u g e n h o l tz jr. stemt met den VQ-
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rigen spreker overeen in den wensch, dat de wisselwerking van de twee genoemde factoren duidelijker ware
in 't licht gesteld. Voor het lichaam zal alleen dan de
noodige zorg gedragen worden, als het beschouwd wordt

als een tempel van heiligen geest, een orgaan van hooger
leven; alleen dus waar 't hoogste en beste in zijn onmisbare waarde wordt erkend, zal men ook zijn organen
eeren en waardeeren. Maar omgekeerd is 't niet te ontkennen, dat de ontwikkeling van het godsdienstig-zedelijk
leven dikwijls grootelijks beheerscht wordt door de uitwendige conditiën, waaronder een individu of een volk
verkeert. In een vuile, onoogelijke woning en te midden
van een verwaarloosd, verdierlijkt gezin zult ge met een
bijbel of een stichtelijk blaadje weinig vermogen; hier
moeten reiniging, luchtverversching, rioleering, drinkwaterleiding voorafgaan zal er van vatbaarheid voor
godsdienstig-zedelijke indrukken sprake kunnen . zijn.
In zake de bestrijding van den sterken drank als

volksdrank had spreker gaarne het oordeel van den
referent vernomen over het . Genootschap tot Afschaffing
van den sterken drank en den Multapatiorsbond. Hem
komt voor dat de pogingen van het eerstgenoemde, hoe
welgemeend oók, met betrekkelijke onvruchtbaarheid
geslagen zijn, deels door het doctrinarisme, waardoor dit
genootschap zich angstvallig vasthoudt aan zijne bepaling,
dat zijne leden geen sterken drank mogen drinken noch
schenken, deels en . vooral omdat het zich bepaalt tot
een negatieve bestrijding van het drankgebruik, vergetende
dat het kwade alleen door het goede overwonnen en
het gedistilleerd alleen door betere dranken verdrongen
worden kan. Te dien opzichte verwacht hij meer goeds
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van den Multapatiorsbond, die den weg der oprichting
van koffiepaleizen, bondshuizen enz. schijnt in te slaan,
maar, helaas, nog bitter weinig van zich hooren laat.
Zouden ook niet de volksvooroordeelen en gemoedsbezwaren tegen de vaccine en de wet op de besmettelijke
ziekten onder de gevaarlijkste vijanden van de volksgezondheid gerangschikt moeten worden ? Worden de eerste
geboren uit een fatalistisch predestinatiebegrip en de
laatste uit bekrompen egoisme, alleen door 't persoonlijk
plichtbesef en het gevoel van onderlinge verantwoordelijkheid te wekken, kunnen ze dan bestreden worden.
De Heer J. A. Fo r t u ij n spreekt als zijn gevoelen
uit, dat de volksgezondheid vooral door onderwijs, verbeterd neutraal, desnoods kosteloos onderwijs .bevorderd
worden moet, dat de werkman goed voedsel noodig
heeft (hij ziet niet veel heil in aardappelen en kool) en
dat al wat door den werkman minder verdiend wordt
dan f20 per week hem wordt ontstolen.
De Heer J. G. J d ge r meent, dat de Referent de roeping van den Staat ten dezen te zeer uit het oog heeft
verloren. Hij is idealist geweest en heeft te veel verwacht van persoonlijke plichtsbetrachting en medewerking. Maar leert niet de praktijk de waarheid van het
Engelsche spreekwoord: „every man's duty is no body's
duty?" Mag de Staat, waar 't bestrijding van onkunde
en akelige vooroordeelen geldt, zich met de rol van
lijdelijk toeschouwer tevreden stellen? Neen, hij heeft
veeleer preventief op te treden overeenkomstig het beginsel: „régner c'est prévoir." Of wat zou men zeggen
als er geene strafbepalingen bestonden tegen het gebruik
van buskruit? Is dat aan controle onderworpen, mag

men dan het volk in andere opzichten met vuur laten
spelen? Naar zijn oordeel voldoet een Minister, die de
Staatspoliciemacht verwaarloost, eenvoudig niet aan
zijne roeping.

De Heer W. d e M e ij i e r zegt, in antwoord op de
gemaakte bedenkingen, dat hij zich verheugt niet al de
quaestiën besproken te hebben, die in het debat zijn aangeroerd en daardoor aan anderen de gelegenheid te
hebben geschonken om 't door hem gezegde aan te vullen. Hij is 't eens met den Heer T e s t a s dat de Staat
ook de conscientie van het volk heeft te raadplegen ; dat
kan hij doen door middel van de volksvertegenwoordiging en voldoet deze niet aan haar mandaat, dan moet
zij naar huis gezonden worden. Hij blijft het evenvel
tegen de natuur achten, dat de Staat optreedt als zedenmeester, maar door repressieve maatregelen kan hij ook
op de volksgezondheid heilzaam werken. Zoo kan b. v.
de Minister van Financiën hoogere patenten heffen bij
drankverkoop; zoo kan de Minister van Justitie strafbepalingen in 't leven roepen tegen het geven van drank
in kroegen aan menschen beneden zekeren leeftijd enz.
Dankbaar is hij voor de aanvulling van zijn referaat met
verschillende details, maar de lezing van het boek van
Reclam, door Dr. ter Kuyle vertaald, had hem huiverig
gemaakt voor de vermelding van allerlei bijzonderheden.
De vrees van den Heer Gunning voor intellectualisme
ook op dit gebied deelt hij, bang als hij is voor dogmatiek op elk terrein, maar evenzeer is hij bevreesd voor
den strijd tegen het intellect, dat denzelfden spreker in
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staat stelde een zoo krachtig pleidooi voor zijn gevoelen te leveren.
Heeft de Heer J a ge r met name gedrukt op de wenschelijkheid, dat de Staat zorg drage voor het drinkwater, hij zal die wenschelijkheid niet weerspreken, met
dien verstande evenwel, dat de Staat zich niet mengen
mag in hangende quaestiën, de bacteriën-quaestie b, v.
zoo lang deze niet wetenschappelijk zijn uitgemaakt;
alleen waar de Staat van zijn zaak volkomen zeker is,
grijpe hij in. Beperking van drinkgelegenheden van
Staatswege is zeker wenschelijk, maar men zie hier
toch de waarde van liet persoonlijk initiatief niet voorbij.
Waarom zou men bij 't bouwen van arbeidswoningen
niet de voorwaarde stellen, dat er geen sterke drank
verkocht mag worden? Waarom zou een fabrikant niet
de bepaling maken en handhaven, dat hij geen personen in
dienst neemt, die zich aan drankmisbruik schuldig maken?
Wat de prostitutie aangaat, hij acht zeer zeker den
Staat geroepen om de openbare onzedelijkheid te bestrijden maar zal zich verder niet wagen aan de bespreking
van deze zoo teedere quaestie voor een gemengde vergadering. Met het gezegde omtrent het Afschaffingsgenootschap en den Nlultapatiorsbond vereenigt hij zich
ten volle. Wat de gemoedsbezwaren tegen de vaccine
betreft, hij wenscht ze tot op zekere hoogte te waardeeren, maar practisch evenmin te ontzien als men met de
gemoedsbezwaren van trekschuitschippers en diligenceondernemers tegen den aanleg van spoorwegen rekenen kan.
Tegen de policiemacht van den Staat heeft hij geenerlei
bezwaar en ze zal des te meer uitwerken, naarmate de
1879.
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burgers de policie minder beknorren „omdat ze zich met
alles bemoeit" en meer de handen uit de mouwen steken
om haar behulpzaam te zijn. Op 't gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid komt ook hier ten slotte 't
meeste aan, de volksgezondheid is de gezondheid van u
en mij, want het volk zijn wij. Hoe meer dus het persoonlijk godsdienstig-zedelijk leven toeneemt in innigheid
en kracht, des te beter zal de volksgezondheid behartigd worden.
De Voorzitter dankt den Referent voor zijn belangrijk
leekenwoord, over een zaak van zoo algemeen belang.
Ook het Bestuur had het betreurd dat het de behandeling van deze vraag aan een leek moest toevertrouwen,
maar te vergeefs had het een drietal geneeskundigen
tot de bespreking dezer quaestie uitgenoodigd. Moest
nu eenmaal een leek dit onderwerp bij ons inleiden, dan
mag het Bestuur na 't gehoorde van dezen avond constateeren, dat het in zijn keuze gelukkig is geweest.

Allen die er van doordrongen zijn, dat de godsdienstige
gemeente is om de maatschappij en niet de maatschappij
om de gemeente. hebben ook in dezen een ernstige roeping. Alleen die gemeente begrijpt en vervult hare taak,
die door de warmte die haar bezielt en het licht dat
van haar uitstraalt het peil van het volksleven, in geestelijk en stoffelijk opzicht, hooger rijzen doet en dat doet
ze als elk van hare leden daartoe meewerkt. Gaan we
dan uiteen onder den indruk van Nelson's woord: „Engeland hier. Nederland verwacht dat elk zijn
plicht doe!"

LIGT ARMVERZORGING OP DEN WEG VAN
GODSDIENSTIGE GEMEENTEN?

Deze vraag, zoo nauw samenhangend met de beginselen van De Vrije Gemeente, die gemeend heeft alle
officieele armenzorg ter zijde te moeten stellen, maakte
,een punt van bespreking uit op den debat-avond van
25 Maart jl. Zij werd door den Heer J. H.

C. HEYSE

van Zierikzee ingeleid ,als volgt:
In „De Tijdspiegel" schreef onlangs iemand: „ik
aarzel niet te beweren dat hij, die de taak der armverzorging wil overdragen aan staatszorg en philanthropie,
het recht verbeurt, over deze materie mede te spreken."
Hij, die voor U staat, M. H., om te dezer ure het
debat in te leiden over de vraag of armverzorging op den,
weg van godsdienstige gemeenten ligt, heeft eenigen
tijd geleden het door den bedoelden Tijdspiegel—schrij
ver geïncrimineerde beweren _ geuit, niet in een onbewaakt oogenblik, niet in een vluchtig gesproken woord,
maar in een gedrukt' stuk, dat, publiek verspreid en vrij
.algemeen door de pers besproken is. In het vijfde
hommer van Nijhoff's Stemmen over staatkundige en
maatschappelijke vraagstukken, heb ik, de bestaande ar-
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menzorg aan kritiek onderworpen en aangewezen in
welke richting de hervorming op dit gebied zich bewegen moet. Mijn ideaal van armenzorg, zooals het daarin
uitgesproken werd, was in hoofdzaak datgene wat in deaangehaalde zinsnede zoo gewraakt werd, met dien verstande, dat bij „staatszorg" en „philanthropie" niet mag
worden gedacht aan het nu bestaande. Hen die meer
daarvan willen weten, verwijs ik naar die broch ure, tingeloof overigens, dat in het debat van dezen avond nog
wel -iets meer desbetreffende aan het licht zal treden.
Voor het oogenblik zij U genoeg, te weten, dat 7
naar zeker iemands oordeel, de tegenwoordige spreker
het recht verbeurd heeft over de te behandelen materie
meê te praten. Ik zou daartegenover kunnen herinneren aan het welbekende : „les gens, que vous avez tués
se portent assez bien," doch wil mij liefst niet met eenaardigheid van de zaak afmaken. Zonder aanmatiging
durf ik beweren, mij bewust te zijn, in deze nog wel
een woordje te kunnen medespreken. En omdat an
deren --- met name zij die mij uitnoodigden dezen avond
het debat in te leiden -- er ook zoo over schenen te
denken, achtte ik het, trots dat afschrikkend woord, niet
al te gewaagd, gehoor aan die roepstem te geven. ' Trouwens er is dan ook wel niets aan verbeurd, of iemand die
over deze materie niet mag meêpraten zulks doet in een
kring, die daartoe eigenlijk ook niet meer bevoegd is.
Het bestuur der Vrije Gemeente, die de armenzorg
niet onder hare werkzaamheden opnam, kan zich veilig
het genoegen veroorloven,. daarover een praatje te latenhouden door iemand, die het recht tot meespreken in.
.deze verbeurd. heeft Zulks zal dan wel een onschuldig
-
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genot zijn : immers een onder-onsje van zoodanige onbevoegden kan tot niets leiden en zal geen verkeerden
invloed uitoefenen. Zij, die getuigen zijn van dit debat,
zullen bedenken, dat het hoogste woord dezen avond gevoerd wordt door niet-deskundigen, zoo zij niet aannemen, dat wat hier voorvalt, louter spel en geen ernst is.
Mij dunkt, M. H. er was reden voor mij te over, om
't verzoek niet van de hand te wijzen. Ik heb --- waarom
het verheeld ? -- dan ook geen oogenblik geaarzeld, of
ik het wel doen zou. Aanstonds stond het bij mij vast,
dat ik het doen mocht, doen kon, doen wilde.
Ten deze dus niet de minste onzekerheid. Wel echter
in een ander opzicht, namelijk wat betreft de wijze,
waarop ik het debat zou inleiden. Dienaangaande heb
ik eenigen tijd getwijfeld. Aanstonds helder was mij
alleen dit, dat ik zorgen moest, zooveel mogelijk gele-

genheid te geven voor debat; dat ik zelf niet te veel
spreken, maar mij ten zeerste beperken moest. Ook
stond het voor mij buiten kijf vast, dat bij een onderwerp als het onderhavige, groot gevaar was te duchten
voor eene al te breede behandeling van de kwestie, die
ten slotte tijd zou doen te kort schieten, een gevaar
echter, dat ik was ten volle daarvan overtuigd —
kon vermeden worden door een sobere inleiding. Niemand
wachte dus van mij een wijdloopig betoog; ik zal zwijgen over veel, wat sommigen uwer misschien gaarne in
behandeling zouden genomen zien. Ik zal b. v. geene
beschouwing leveren over de bestaande armenzorg, zelfs
geen kritiek oefenen . op een onderdeel daarvan: de
kerkelijke armenzorg, welke kritiek misschien door
sommigen geacht zal worden onafscheidelijk te zijn van
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ons tegenwoordig onderwerp. Dat de discussie ons op
dat terrein zal brengen, is zeer wel mogelijk, maar mijne
opvatting van de taak door het bestuur dezer vereeniging
mij opgedragen, is van dien aard, dat zoodanige kritiek
niet onvermijdelijk is bij dit debat, in elk geval geen
hoofdmoment daarin bekleedt. Ik ben daarover niet
in overleg getreden met mijne lastgevers ; dwaal ik dus,,. zij
mogen het mij ten goede houden, als ik een verkeerde
voorstelling geef van de naaste aanleiding tot dit ons
samenzijn, liever gezegd van de eigenlijke beteekenis der
gestelde vraag. Ook in geval van dwaling mijnerzijds in
deze is eigenlijk niets verloren, omdat er, hangende ons
samenspreken, gelegenheid zal wezen die verkeerde opvatting, zoo zij aanwezig is, te bestrijden, en in verband
daarmede zoodanige uitbreiding te geven aan 't plan van
behandeling als wenschelijk wordt geacht. Wat mij aangaat, ik geloof, dat het bestuur der Vrije Gemeente,
waarvan deze samenkomsten uitgaan, bij het stellen der
tegenwoordige vraag geleid is door de overtuiging, dat
haar eigen houding in deze zaak aan allerlei kritiek
onderworpen is geweest en nog altoos is. De Vrije Gemeente toch heeft de armenzorg niet onder haar werk
opgenomen. Omdat haar dit als een schromelijke misgreep ' is verweten, wenscht zij haar goed recht daartoe
in het openbaar besproken te zien. Zie ik juist; dan
heeft De Vrije Gemeente door deze houding niet allereerst
een veroordeelend vonnis willen uitspreken over- de bestaande kerkelijke. armenzorg, maar daarmede voorname-.
lijk, zoo niet uitsluitend, als haar gevoelen willen te kennen
geven, dat armenzorg niet ligt op den weg eenei godsdienstige gemeente, zooals zij die beschouwt. De kwestie-,
-
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moet dus principieel behandeld worden, en afgescheiden
van het -bestaande, niet bij wijze van gelegenheidspolitiek;
de -kwestie worde bekeken niet juist uit het oogpunt der
armenzorg, maar uit het gezichtspunt eener godsdienstige
gemeente. Het zou mogelijk kunnen wezen, dat het belang
der armenzorg hare . behartiging van wege de . godsdienstige gemeente eischte, terwijl deze laatste niet gebaat was door zoodanige werkzaamheid. Welke beslissing . men dan in deze te nemen had, is niet juist
de vraag, die wij hier hebben uit te maken, zoomin als
de overwegingen, die aan zoodanige beslissing noodzakelijk moeten voorafgaan, nu aan de orde zijn. Of de
armenzorg tot de eigenaardige werkzaamheden eener godsdienstige gemeente krachtens haar wezen, hare roeping
en hare bestemming behoort, dat en dat alleen is de
vraag, dat is, als ik wel. zie, 't hart der kwestie en
daartoe wensch ik mij in deze inleiding te bepalen. Wil
men verder gaan, ik zal het niet weren, zijdelings zoo
min als rechtstreeks, mits wij wat in mijn oog hoofdzaak
is, langs dien weg niet verwaarloozen; maar ik wil zelf
geen aanleiding daartoe geven. Door het stellen van
dezen grens weet men dus al aanstonds wat van mij te
wachten is.
„Ligt", zoo luidt de gestelde vraag, „armverzorging
op den weg van godsdienstige gemeenten ?" d. i. m. a .
w. naar de door mij aangegeven opvatting: behoort de
armenzorg tot -de eigenaardige werkzaamheden der godsdienstige gemeente krachtens haar wezen, hare roeping
en hare bestemming?
De Vrije Gemeente, een kind van den tegenwoordigen
tijd, geboren uit den nood der tijden, als ik het zoo
,
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zeggen mag, niet gebonden door antecedenten of traditie,
onbelemmerd in hare bewegingen, omdat zij geen rekening had te houden met bestaande omstandigheden . of
gegevens, heeft ontkennend op die vraag geantwoord.
Ik schaar mij in deze geheel aan hare zijde en aarzel
geen oogenblik ontkennend op de gedane vraag te antwoorden. Op welke gronden die ontkenning bij mij rust,
ziet daar wat ik thans ga verklaren. In een Stal stellingen meen ik mijn gevoelen dienaangaande het best te
kunnen weergeven. Zij zijn deze:
a. de kerkelijke armenzorg kweekt onwaarheid en
is alzoo strijdig met het wezen der godsdienstige gemeente, die voor alle dingen waarheid eischt;
b. de kerkelijke armenzorg is uit den aard der zaak in
strijd met de roeping der godsdienstige gemeenten, om
algemeene menschenliefde te prediken en te bevorderen;
c. de kerkelijke armenzorg miskent de bestemming
der godsdienstige gemeente, om den godsdienst tot bezielenden levensadem te maken van het individu.
Voordat ik tot nadere toelichting van deze stellingen
overga, die vermoedelijk niet aanstonds voor allen even
duidelijk zijn, verzoek ik verschooning voor het woord
„kerkelijk." Dat woord is door mij gekozen in overeenstemming met het spraakgebruik; ik verzoek daarbij te
denken aan de armenzorg, voor zoover zij uitgaat van
de godsdienstige gemeente.
En dan heb ik in de eerste plaats daarvan verklaard
dat zij onwaarheid kweekt, en alzoo strijdig is met het
wezen der godsdienstige gemeente, die voor alle dingen
waarheid eischt. - Dit laatste zal niemand voorzeker ontkennen, het betoog daarvan kan ik veilig achterwege
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laten. Let wel : ik zeg niet dat de godsdienstige gemeente in alle opzichten waar is, maar dat zij het behoort te
zijn, dat zij met alle macht daarnaar dient te streven
en verwijderen moet wat dit haar pogen belemmert of
neutraliseert. Er is helaas veel onwaarheid in de bestaande gemeenten, zooals de hoogleeraar Pierson in
sommige onvergetelijke bladzijden van zijn „Richting en
leven" meesterlijk heeft aangetoond. Die onwaarheid is
een der oorzaken geweest voor de mannen van De Vrije
Gemeente tot verbreking van het kerkverband. Desondanks zal vermoedelijk ook uit de jeugdige vereeniging
niet aanstonds alle onwaarheid gebannen zijn; er zullen,
om maar iets te noemen, voor sommigen bij de aansluiting beweegredenen gegolden hebben, die eigenlijk vreemd
behoorden te blijven aan de beweging zelve. Een band
van wezenlijk gelijkgezinden is misschien ook hier niet
te zoeken, doch dat zijn zaken, die de vereeniging als zoodanig moeielijk beoordeelen en dus ook niet beletten kan..
De armenzorg echter, wanneer zij verbonden wordt met
eene godsdienstige gemeente, is een oorzaak voor velen,
om uit berekening van geldelijk voordeel zonder meer
tot zoodanigen kring toe te treden, om de ' finantieele
krachten te wegen, en daarvan mede, zoo niet daarvan
alleen, de beslissing afhankelijk te maken, tot welke
godsdienstige gemeenschap men wenscht te behooren,
Het fatsoen en de diakonale kassen hebben scharen van
lidmaten in de kerkelijke registers gebracht, wier toetreding eene bepaalde onwaarheid was, die als het fat-.
noen geen wee had geroepen over niet-lidmaten, of als;
de toekomst niet gewezen had op mogelijke behoefte
aan ondersteuning, buiten de kerkgenootschappen zouden

gebleven zijn. Waar de ervaring zoo luide en zoo duig
delijk spreekt, daar heeft een godsdienstige gemeente
die waarheid zoekt en waar wil zijn, recht om uit haren
kring te bannen, wat onwaarheid kweekt, om door hare
organisatie en werkzaamheid te zorgen, dat niemand in
verzoeking worde gebracht, zich bij haar aan te sluiten
om stoffelijke en niet om geestelijke oorzaken. Allen,
wien de godsdienst ter harte gaat, moeten die vreemdsoortige samenkoppeling weren. Daar is meer: ook nog
in een ander opzicht kweekt de armenzorg, waar zij
verbonden wordt met de godsdienstige gemeente, onwaarheid. Zij doet het voorkomen, alsof de kerkbestuurders
tevens goede armverzorgers zijn en omgekeerd. Toch
is dit onwaar : men kan een geschikt kerkbestuurder en
tevens een onbekwaam armverzorger zijn; men kan de
gave der armverzorging bezitten en de talenten missen
om een deugdelijk kerkbestuurder te wezen. Lang niet
altoos gaan de gaven voor beide ambten, die zeer uiteenloopend zijn, met elkander gepaard. Bij de keuze
van zoodanig kerkbestuurder-armverzorger wordt dan
ook nu eens op de eene, dan weer op de andere gave
gelet, terwijl men door de vereeniging den schijn aanneemt, alsof beide bij elkander behooren. Dit kweekt
onwaarheid; óf de armenzorg, óf het kerkbestuur lijdt
daaronder. Slechts zeldzaam is dit niet het geval: in
den 'regel wordt de gemeente misleid in de verwachting,
die zij van haar kerkbesturenden armverzorger of haar!
armverzorgenden kerkbestuurder koestert, daargelaten noga
de schijn, dien men aanneemt, alsof armverzorging ieders.
werk ware, alsof men deze belangrijke zaak en baga-'
telle kon behandelen, alsof aan beide deelen dier zoo
-
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vreemdsoortig samengestelde werkzaamheid de noodige
zorg werd besteed.
„De kerkelijke armenzorg," luidde mijne tweede stelling, „is uit den aard der zaak in strijd met de roeping
der godsdienstige gemeente, om algemeene menschenliefde te prediken en te bevorderen." Dit beweren heeft
wel niet veel toelichting noodig. Het is toch van algemene bekendheid, dat een godsdienstige gemeente, die
zich met armverzorging bezig houdt, in dit werk is beperkt
tot de grenzen van den eigen kring en natuurlijk
buiten die grenzen niet gaan mag. De arbeid der liefde,
dien zij aldus volbrengt, wordt niet geregeld door de bestaande behoefte of door de aanspraken, die de hulpzoekenden kunnen doen gelden, maar door de godsdienstige
belijdenis. Er wordt bij die armverzorging scheiding gemaakt tusschen menschen en menschen uit een kerkgenootschappelijk oogpunt. De godsdienstige gemeente
als zóodanig echter beweert, in den geest van hem, die
de schoone gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan
gaf, dat alle menschen onze broeders zijn; dat de ware
menschlievendheid geen grenzen van stand, landaard of
belijdenis mag trekken. Op de vraag wie onze naasten
zijn geeft zij met Jezus ten antwoord: „alle menschen
zonder onderscheid," en zij is geroepen allen van deze
overtuiging te doordringen, opdat die meer en meer in
de werkelijkheid beleefd worde. Wanneer -zij nu in de praktijk vasthoudt aan de grenzen, die zij in theorie zoekt
te verwijderen, dan neutraliseert zij zich zelve, dan breekt
zij met de eene hand af wat zij met de andere tracht
op te bouwen, dan weet men ten slotte niet wat van haar
streven te denken. Indien de godsdienstige gemeente
-
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de armenzorg in. het kader harer werkzaamheden heeft
opgenomen, dan doet zij zulks krachtens het beginsel
der liefde, waarvan zij zich de draagster en de vertegenwoordigster acht, maar dan moet het liefdewerk, dat zij
alzoo verricht, den geest ademen, waarvan die echte, heilige liefde uitgaat. Dit nu is in het onderhavige geval
eene onmogelijkheid. Niet de hoegrootheid der behoefte, niet het karakter en 't verleden der armen, alleen
de vraag of iemand al dan niet een huisgenoot des geloofs is, beslist over de te verstrekken hulp. Een kerkelijk armverzorger kan de wetenschap hebben, dat de
menschlievendheid, die hij geroepen is uit te oefenen in
eigen kring, elders beter ware geplaatst ; dat bij zijn
buurman grooter nood is dan in eigen huis ; dat in de
bestaande verdeeling der gaven groote ongelijkmatigheid
en onrechtvaardigheid heerscht; hij kan en mag daaraan
niets veranderen, hij is gedoemd gebrekkig werk te doen,
en in zijne kerkelijke betrekking juist bij de zoogenaamde praktijk der liefde zijn eigen beginsel op dit
gebied gedurig weer te verloochenen. Zulks geeft nu -en
dan de grootste tegenstrijdigheden te aanschouwen, tegenstrijdigheden die alleen daarom niet gevoeld worden
en blijven bestaan, omdat de traditie te machtig en het
gewoonterecht ontzachlijk sterk is. Bij de geboorteweeën
der christelijke gemeente gevoelden hare vervolgde en
strijdende kinderen behoefte aan een geregeld onderling
hulpbetoon. Ook toen de omstandigheden zulks niet
meer noodig maakten voor de overwinnende gemeente,
is in die gewoonte een gereglementeerd onderling hulpbetoon blijven bestaan, doch nu niet langer uit een edel
beginsel. De kerk wenschte uitdeelster der gaven te
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zijn, om des te beter te heerschee, doordrongen als zij
reeds vroegtijdig was van 't besef, dat geld macht is en
zij voor haar hiërarchie die macht niet kon ontberen.
Zooals de Reformatie in menig opzicht half werk verrichtte, deed zij dat ook te dien aanzien ; zij wilde zoo
min mogelijk met 't verleden breken, als behoud van 't
bestaande niet bepaald schadelijk bleek. En toen de hemelbestormende liefdadigheid der vaderen, die door testamentaire bepalingen zoo menigmaal gaarne een wissel
op de eeuwigheid trokken, ook de diakonale kassen der
protestantsche gemeenten goed gevuld had, was men
minder dan te voren geneigd met de traditie van eeuwen
te breken, zonder angstvallig zich af te vragen of men
zoodoende trouw bleef aan eigen beginsel. Eenig nadenken zou al spoedig tot teruggang op dien verkeerden
weg hebben geleid. Dit is niet geschied: men leefde ten
deze gedachteloos in halfslachtigheid voort. Voorzeker
het is niet gemakkelijk een einde daaraan te maken,
maar hij die het wezen der liefde, welke de godsdienstige
gemeente geroepen is te prediken, naar waarheid heeft
leeren kennen, mag niet blind zijn voor 't feit, dat het
liefdewerk hetwelk die gemeente in en door haar armenzorg uitoefent, gebrekkig en niet in overeenstemming met
echte, zuivere menschenliefde is.
Eindelijk heb ik beweerd, dat kerkelijke armenzorg
de bestemming der godsdienstige gemeente, om den
godsdienst tot bezielenden levensadem van het individu
te maken, miskent. Wij willen ten slotte ook daarbij even
stilstaan, voornamelijk wel, omdat het niet aanstonds voor
allen ,zoo heel duidelijk zijn zal, wat ik daarmede bedoel.
Het is dit: de godsdienstige gemeente heeft door haren
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arbeid den godsdienst te doen kénnen en verstaan niet als
een samenstel van plichten., niet als de vervulling van
een zekeren codex van goede werken, maar als een heiligend levensbeginsel, dat alles moet wijden en het geheele
zijn . én handelen van den mensch dient te verheffen en
te bezielen.
Zij vervult dezen haren arbeid door .godsdienst-onder+
wijs en godsdienstige samenkomsten. Wanneer ,zij nu
echter een willekeurigen greep in de praktijk doet, al
is die ook gewettigd door de traditie, en naast haar ei;
genlijk werk, zich in haar geheel met armenzorg be
moeit, dan . ontstaat er gevaar, dat dit liefdewerk, door
haar toedoen als godsdienst zal gelden. Of neen, meer
dan gevaar. Dewijl de oud-roomsche beschouwing, die
op den bodem van den Talmud ontstaan is, als zou geven een verdienstelijk werk zijn, ten allen tijde en ook
nu nog bij velen gevonden wordt, stijft de godsdienstige
gemeente door deze werkzaamheid de werkheiligheid
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is zij zelve oorzaak van de miskenning harer bestemming,
van een verkeerdegodsdienstopvatting. Zij heeft de leden
harer vereeniging o. a. ook op te wekken tot deelneming
aan 't liefdewerk der armenzorg, maar vrij van de heil=
boze beperking der kerkelijke belijdenis, in den )milden
ruimen zin, dien zij verkondigt en door ieder wil , doen
verstaan, d. i. dus niet als leden der godsdienstige vereeniging, maar als menschen. De platte prozaïsche- opvatting van den godsdienst, die maar al te veel doordringt,
wordt gevoed ten koste van hare wezenlijke, diepe, . ern*
stige, hooge beteekenis, als de godsdienstige gemeente
zich zelve maakt tot eene andere Nutseditie of tot concurrente der tallooze philantropische vereenigingen.

III

Ik resumeer.
Reformatorisch niet revolutionnair, het gevoelen van
hen, die 't bestaande nog behouden willen, eerbiedigende,
met volle erkentenis van het goede, dat vele kerkelijke
armbesturen doen,, heeft de godsdienstige ` gemeente van
onzen tijd, die haar wezen, hare roeping en hare bestemming verstaat, ruiterlijk te. erkennen, dat armenzorg
niet op haren Weg ligt, dewijl zoodanige werkzaamheid
schadelijk is voor den waarheidszin, haren arbeid tot
recht verstand van het liefdebegrip neutraliseert en eerre
gezonde opvatting van den godsdienst in den weg staat.
Niet gouve'rneeren maar controleeren zij opzichtens de
armenzorg de leuze der godsdienstige gemeente.
De Heer H. _ C. VELTMAN, die na de pauze 't eerst het
woord vraagt, ontleent de vrijmoedigheid, tot spreken
hij is anders meer rekenaar dan redenaar--- aan de belangrijkheid van het onderwerp. Hij maakt er den Referent
geen verwijt van, dat hij de quaestie niet uitvoeriger
behandeld heeft; maar wel acht hij 't bedenkelijk, dat
hij haar heeft gelocaliseerd door in plaats van „e e n e r
gemeente" „dezer gemeente" te lezen.
Niets gaat er, dit stemt 'hij den Ref, volkomen toe,
boven particuliere armenzorg, 'die steunt op het beginsel
der„ liefde en zich in de gulden vrijheid verheugt. Doch
zoolang , de wereld zoo- . gebrekkig is, zoolang de klacht
van Camphuisen: „Och, waren alle menschen wijs!',' enz.
gegrond blijft, zoo: lang is er ook andere, oók kerke Jij k e armenzorg noodig.
De argumenten, door Ref. aangevoerd, zijn meer van,
theoretischen dan van praetischen aard. De betrekkingen.
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van kerkbestuurder en armverzorger kunnen, zoo- beweert
hij, niet samengaan zonder wederzijdsche schade ; maar
wat zou De Vrije Gemeente verhinderen die betrekkingen
te scheiden ?
Waarom acht Spr. het wenschelijk, dat ook deze gemeente zich met armenzorg belaste ? Omdat een godsdienstige gemeente een democratisch karakter moet hebben, d. w. z. alle standen in zich vereenigen moet. Sluit
een gemeente de armverzorging uit, dan kunnen arbeiders en werklieden zich niet bij haar aansluiten. Hij
spreekt niet van armverzorgers, die den armen eer zielespijs dan brood geven ; maar hij beweert, dat er kerkelijke armverzorgers zijn, die toonen hunne taak gezond
en ernstig op te vatten, door werkelijk armoe te voorkomen. Of is 't geen voorkoming van armoe, als men
door middel van hulpkassen flinke werklieden, in geval
van ziekte, tijdelijk ondersteunt om hun gezin van den
ondergang te redden? Wilde deze vereeniging met haar
frissche kracht zich aan zulk een armenzorg wijden,
hoeveel goeds zou zij dan kunnen stichten!
Zou ook voor den armverzorger het kerkelijk diaconaat niet een uitnemende leerschool kunnen zijn? Wie
begint als officiëel, kerkelijk armverzorger, eindigt dikwijls met een uitnemend individueel armverzorger te zijn;
tot hetlaatste komt men dikwijls niet zonder het eerste.
Met een woord van hulde aan den Referent en van dank
aan het Bestuur voor do> gelegenheid tot spreken hein
vergund, eindigt spreker zijn pleidooi..
De Heer A. P. OBERMEYER betuigt zijn dank voor de
hem toegezonden uitnoodiging tot bijwoning van deze
samenkomst, hoewel hem - daarin de uitdrukking heeft
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bedroefd: „wij willen zelfs van onze tegenstanders loeren."
Wij allen zijn toch in één naam gedoopt en hebben belijdenis des geloofs afgelegd en, al zijn we door een muur
van uiteenloopende inzichten gescheiden, toch kunnen wij
daaroverheen elkander de hand reiken. Hij stelt zich bij
zijn betoog op den bodem der Schrift en beroept zich
op een viertal Bijbelplaatsen.
Als Johannes de Dooper door zijne discipelen laat
vragen: „zijt gij degene die komen zou ?" dan antwoordt
de Heer en Heiland : „den armen wordt het evangelie
verkondigd." Als de , discipelen zeggen : „laat de schare
van u !" dan spreekt de Héiland, „geeft gij hun te eten."
Brengt hij daarmede in verband de woorden : „gij zult
mijne getuigen zijn" en „weest mijne navolgers" dan
vindt hij in de Schrift op de vraag: ligt armverzorging
op den weg van godsdienstige gemeenten geen ander

antwoord dan: zeer zeker. I.s de kerk de vereeniging
van allen die Jezus lief hebben en hem in waarheid
wenschen te volgen, dan is zij ook geroepen zich de
nooden der armen aan te trekken. Is het, zoo als Ref.
terecht gezegd heeft, voor den armverzorger een zeer
moeielijke zaak waar te zijn, hij moet daartoe allereerst
uitgaan van de Schrift, het Woord van God, 't eenige
middel waardoor men een volk kan bereiken dat het
Protestantisme nog in 't hart bewaart. Overigens stemt
spreker toe, dat de wijze waarop verschillende kerkgenootschappen zich over hunne armen ontfermen, demoraliseerend is en dat er geen degelijke armbedeeling mogelijk is zonder een nauwkeurige_ bekendheid met het
individu en het gezin.
De Heer J. 9TENVERS- betuigt zijne ingenomenheid met
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de behandeling van het onderwerp. Voor ons toch, die
met het kerkelijk 'geloof gebroken hebben is het een vraag
van gewicht : waar moeten wij heen met onze behoeftigen . en weezen ? De Louise-stichting te 's Hage geeft
alleen aan hen, die tot de orde der vrijmetselaars behooren, antwoord op die vraag. Hij meent evenwel dat
in onze tegenwoordige wetgeving getuige de geheele
1 Ede titel van het Burgerlijk Wetboek I, de wet op het
lager onderwijs, de wet op den kinderarbeid -- het streven der Regeering ligt naar vaderlijke zorg over den
onmondigen staatsburger ; hij juicht dat streven toe en
meent dat, waar de Regeering zich bevoegd acht tot zulk
een diep ingrijpen in de opvoeding der jeugd reeds bij
het leven der ouders, zij zich met te meer recht bevoegd mag achten tot algeheele verpleging bij - ontstentenis der ouders., Zijn ideaal is 't dus, dat in de toekomst de algeheele. armverzorging en weezenverpleging aan de Regeering worde opgedragen.
Maar intusschen eischt het heden voorziening. En dan

wenscht hij hen die van toetreding tot De Vrije Gemeente
worden weerhouden door de gedachte aan de toekomst
hunner kinderen te doen opmerken:
dat voor ieder die 5 achtereenvolgende jaren hier ter
stede woonachtig is geweest, onverschillig tot welke religie . hij behoort, het poorter- of burgerrecht te verkrijgen is; dat dit bewijs een jaar na dato recht geeft op
verpleging der kinderen in het Burgerweeshuis; dat de
kosten dezer, acte bedragen f25 en die acte elken dag der
week, met overlegging der trouwacte, te verkrijgen is aan
het kantoor van het Burgerweeshuis. Spreker wenscht als
tijdelijken maatregel voor te stellen, aan de leden der
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Vrije Gemeente, welke hun, verlangen daartoe te kennen
geven, dit bewijs geheel of ten deele te verschaffen.
Overigens antwoordt hij natuurlijk ontkennend op de
vraag : ligt armverzorging op den weg van godsdienstige
gemeenten ? Zij ligt volgens hem op den weg der Regeering, op den weg van particuliere genootschappen,* op
den weg van ieder, die door 't beginsel van liefde tot
den naaste wordt geleid.
De Voorzitter merkt op, dat het zeker niet in de bedoeling kan liggen van den laatsten spreker, dat het door
hem gedane voorstel hier in behandeling genome worde,
aangezien het tehuis behoort in een Algemeene Vergadering van de Vrije Gemeente. Hoezeer hij de gedane
aanwijzingen omtrent den weg tot verkrijging van het
poorterrecht van Amsterdam waardeert en hier volkomen
op hare plaats acht, zou hij toch tegen het genoemde
voorstel ernstige bedenking koesteren, omdat het een
soort van verkapte armverzorging van wege de Vrije
Gemeente in zich sluiten zou.
De Heer W. M. GUNNING heeft een woord op 't hart naar
aanleiding van het gezegde door den Heer J. E. VEI_TMAN.
Heeft deze de principieele bezwaren tegen de kerkelijke
armverzorging niet besproken, maar zich geplaatst op
practisch terrein, hij wenscht hem daarop te volgen.
Hier, 't is waar, op 't gebied van het religieuse gemeenschapsleven, moet het democratische beginsel onbeperkt
worden gehuldigd, maar dat is ook het geval. Elk nietlid, en dus ook de arme, heeft vrijen toegang tot de
godsdienstoefeningen der Vrije Gemeente op de plaatsen
voor het publiek bestemd en bovendien is het minimum van contributie voor de leden (ƒi.— 's jaars)
r
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zoo gering, dat daardoor niemand wordt buitengesloten.
Doch indien er nu arme leden noodlijdend waren, zou
dan een gemeente als de onze niet geroepen zijn hen te
verzorgen ? Geenszins, en wel op de principieele gronden
door den Ref. zoo afdoende ontwikkeld. Doch al laat
b. v. de Vrije Gemeente als zoodanig zich niet met
armenzorg in, al meent zij de collectieve armverzorging
aan genootschappen als „Liefdadigheid naar Vermogen"
en andere te moeten overlaten, dit belet de Vrije Gemeentenaren niet in voorkomende gevallen individueel
hulp te verleenen en door preventieven steun onmetelijk
veel goeds te doen. Dat de betrekking van kerkelijk
armverzorger een vruchtbare oefenschool van philanthropie
kan zijn, zal niemand ontkennen, maar elk die wordt
gedreven door het beginsel der liefde, dat scherpzinnig
maakt als geen ander, zal voor zijn liefdebetoon wegen
weten te vinden.
Nog een principieel bezwaar tegen kerkelijke armverzorging wenscht spreker aan de door den Ref. genoemde
toe te voegen. Zij is te ontraden ook omdat alle vereenigingswerkzaamheid uit den aard der zaak een eenzijdige
is en dus nooit aan de werkelijke behoeften kan voldoen.
Armoede toch is in den regel een gevolg van zedelijkreligieuse depravatie en kan daarom alleen door zedelijkreligieuse verheffing worden genezen. Dat geneesmiddel
kan nooit door een vereeniging maar alleen door persoonlijke werkzaamheid voldoende worden aangewend. Een
vereeniging loopt altijd gevaar van een mechanisme te worden, dat werkt op breede schaal en imposante wijze, maar
ook door commissiën van huisbezoek nooit kan compenseeren het gebrek aan individueelen, zedelijken invloed.
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De Heer H. MOHRMANN merkt op, dat, indien een
godsdienstige vereeniging de verpersoonlijking der liefde
wil zijn en de bekende spreuk uit den Jacobus-brief zich
tot regel stelt: „de zuivere en onbevlekte godsdienst,
voor God den Vader is deze : weezen en weduwen te
bezoeken in hunnen druk", geen enkel kerkgenootschap
nog ooit aan dien eisch heeft beantwoord. Een veel te
bekrompen beteekenis hecht men gewoonlijk aan het
begrip armverzorging en te weinig heeft men daardoor
getracht het pauperisme in den hartader aan te tasten.
Niet zonder grond zou men tot de kerk het verwijt
kunnen richten : gij hebt te veel gevraagd : „wat zullen
wij eten en wat zullen wij drinken ?" en te weinig 't oor
geleend aan de vermaning : „zoek de dingen die boven
zijn." Heilige geest en goede gezindheid, geloof en
humaniteit moeten meer gebracht worden in de maatschappij en 't ligt allereerst op den weg van godsdienstige vereenigingen die gezindheden aan te kweeken.
De heer J. SMIT wenscht zich uitsluitend te bewegen
op het gebied van de practijk. Het beginsel van de staatsarmenwet, waaronder wij leven, is geen ander, dan dat
de armenzorg aan kerkgenootschappelijke en particuliere
liefdadigheid is overgelaten en alleen waar deze in gebreke blijft, door den Staat wordt uitgeoefend.
Is nu het ideaal, dat men zich voorstelt, hoe verheven
ook, wel bereikbaar? Zeker is de particuliere liefdadigheid
de beste, maar liet ieder kerkgenootschap zijne armen
los, dan zou men staan voor onoverkomelijke bezwaren.
Ref. heeft beweerd dat de kerkelijke armenzorg onwaarheid kweekt; 't mag zijn, maar is 't ook geen onwaarheid, als iemand volkomen instemt met de beginselen
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der Vrije Gemeente, maar van toetreding weerhouden
wordt, alleen door de vrees dat hij, in geval van nood,
ongeholpen zou zijn ? Heeft de Heer Gunning gezegd
dat de gemeenteleden individueel kunnen helpen, waar
de gemeente dit niet officieel doet, dan vraagt hij, of
bij voortdurende uitbreiding der gemeente, die particuliere
hulp niet onmogelijk worden zal?
Nadat nog de Heer A. KRUIMEL zich in beginsel tegen alle kerkelijke armenzorg verklaard had en de Heer
U. SCHULTS had betuigd dat het debat hem onbevredigd
liet en niet veel licht gegeven had, stelde de Heer
OBERMEYER voor, wegens den rijkdom van het onderwerp en het vergevorderde uur, daaraan een tweeden
avond te wijden.
Het Bestuur verklaart zich bereid de zaak op een
tweeden avond van nieuws aan de orde te stellen.
De Heer HEYSE, die zich nog niet verbinden kan op
dien tweeden avond weer tegenwoordig te zijn, spreekt
nu een woord van repliek of liever in de eerste plaats
een woord van dank 10. voor de verschoonende behandeling die hem te beurt viel, want hij is nagenoeg niet
bestreden; 2 0 . voor de welwillendheid waarmee' men niet
het door hem gesprokene herkauwd heeft, maar nieuwe
momenten heeft gebracht in het debat. Men heeft zich
veel meer bewogen op het gebied van de practijk, dan
op dat der principieele quaestiën. De een heeft verlangd
dat hij uitvoeriger geweest ware, de ander dat hij scherpe
definitiën gegeven had, maar tegen de b e g i n s e l e n,
door hem uitgesproken, kwam niemand op.
De heer VELTMAN heeft een gloeiend pleidooi geleverd
voor de kerkelijke armenzorg, op grond van het feit, dat
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niet alle menschen wijs zijn ; hij keert het om, en zegt:
juist daarom is de kerkelijke armenzorg zoo gebrekkig
en terwijl de kerk h e e t voor de armen te zorgen, laten
de particulieren het grootendeels over aan haar gebrekkige bemoeiingen.
De Heer OBERMEYER was het grootendeels . eens met
den Ref. Nog sterker dan deze heeft hij verklaard dat de
kerkelijke armenzorg veelal d e m o r a 1 i s e e r e n d werkt.
Intusschen heeft hij haar verdedigd op grond van de
Schrift, o. a. met aanhaling van het woord : „den armen
wordt 'het Evangelie verkondigd." Maar dit en de andere
woorden, door 0. genoemd, hebben niets te maken met
kerkelijke armenzorg; zij verklaren immers niet dat men,
in qualiteit van leden der gemeente, zich de nooden der
armen heeft aan te trekken.
In de groote vraag, door den Heer STENVERS aangeroerd, 'of 't niet het best is de armenzorg geheel over te
laten aan den Staat, wenscht hij, daar ze buiten dit debat
ligt, zich niet te begeven.
Heeft de Heer MOHRMANN te recht beweerd dat' de
armoede door de kerk hoogstens een weinig gelenigd,
maar niet genezen is, hij had er bij kunnen voegen dat
de kerk, op haar standpunt, niet anders kon handelen
en dat juist daardoor haar werkzaamheid, op dit gebied,
geoordeeld wordt.
Van de bewering van den Heer SMIT, dat tegen het
ontbreken van kerkelijke armenzorg ook de grieve van
onwaarheid kan worden ingebracht, kan Ref. de kracht
niet voelen. Zijn er menschen die zich niet aan een gemeente aansluiten, omdat er geen armenzorg gevonden
wordt, dan' blijkt daaruit dat ze, in het tegenovergestelde
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geval, zouden toetreden, niet ter wille van de beginselen
dier gemeente, maar om haar bedeeling. Heeft men
eindelijk geklaagd over gebrek aan licht, wat hem zelven
betreft, kan Ref. alleen antwoorden, dat een mensch niet
meer licht verspreiden kan dan hij bezit; hij verheugt
zich dat hier een bescheiden nachtpit, daar een heldere
gasvlam, ginds een schitterend electrisch licht de quaestie
heeft bestraald en hoopt dat, bij het voort te zetten debat,
het licht steeds klaarder schijnen zal.
De Voorzitter vereenigt zich met dien laatsten wensch,
dankt den Heer Heyse inzonderheid voor de groote
mate van zelfbeperking die hij bij de bespreking van
een zoo reusachtig onderwerp heeft aan den dag gelegd.
Hij constateert met genoegen de humane wijze waarop
mannen, van de meest uiteenloopende richtingen, van
gevoelen hebben gewisseld en de tegenwoordigheid van
een bestuurder der Vereeniging tot verbetering van de
armenzorg te Rotterdam en van verscheidene bestuurders
van het Genootschap Liefdadigheid naar Vermogen alhier.
Hij deelt eindelijk mede dat het Bestuur zoo spoedig
mogelijk den avond zal aankondigen waarop het debat
zal worden voortgezet.

VOORTGEZET DEBAT OVER ARMVERZORGING
EN GODSDIENSTIGE GEMEENTEN.

Den 8 s t en April was men weer in even groote getale
in het lokaal Concordia bijeen tot voortzetting van het
debat over de vraag: „Ligt armenzorg op den weg . van
godsdienstige gemeenten ?"
De Heer P. H. .HUGENHOLTZ JR. deelt als Voorzitter
mede, dat het Bestuur, tot zijn leedwezen, er niet in
heeft kunnen slagen een beschikbaren avond te vinden
waarop ook de Heer HEYSE kon tegenwoordig zijn.
Ten einde diens afwezigheid eenigszins te vergoeden
resumeert hij kortelijk zijn referaat en het daarop gevolgde debat. Hij voegt daaraan, als zijn persoonlijk gevoelen, de volgende opmerkingen toe:
Bij de quaestie, die ons dezen avond van nieuws bezig
houdt, moet ten scherpste onderscheiden worden tusschen
deze beide vragen: kunnen en moeten de bestaande kerkgenootschappen hunne diaconiën op eenmaal afschaffen ?
en: is armenzorg principieel de zaak van godsdienstige
gemeenten ?
Op beide vragen moet ontkennend worden geantwoord.
De kerkelijke armenzorg is in beginsel verkeerd en
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onzuiver, maar daaruit volgt niet dat, waar ze bestaat„
en met allerlei historische toestanden is saámgeweven x
zij op eens kan worden ter zijde gesteld ; alleen dit volgt
er uit, dat een nieuwe gemeente, die van den - grond af
alles heeft op te bouwen, zich zorgvuldig voor dit wespennest te wachten heeft.
De kerkelijke armenzorg toch gaat uit van een verkeerd begrip van armoede. Zij beschouwt, in Bijbelschen
trant, de armoede als een goddelijk instituut, dat er altijd
geweest is en altijd blijven zal. De armen heeft zij altijd
bij zich en door te geven en altijd weer te geven
immers is het geven van aalmoezen een van de noodbestendigt zij de
zakelijke uitingen van de vroomheid
armoe tot in het oneindige.
Zij gaat al verder uit van een echt Catholiek kerkbegrip, volgens 't welk de kerk, als aller moeder, in de
nooden van al hare kinderen heeft "te voorzien. In de
middeleeuwen was de kerk het factotum; alles zonder
onderscheid ging van haar uit: het onderwijs, de ziekenverpleging, de beoefening der wetenschap, voor zoo ver
daarvan sprake kon zijn, en dus natuurlijk ook de armenzorg. Van dien middeleeuwschen toestand is de kerkelijke armenzorg een overblijfsel. Wie dan ook terug
willen tot die middeleeuwsche toestanden en van nieuws
de opperheerschappij van de kerk begeeren de
Roomsch-Catholieke en Protestantsche clericalen verlangen, en op hun standpunt volkomen consequent, dat
niet alleen de armenzorg, maar ook het onderwijs van
de kerk uitga, of althans een kerkelijken stempel drage.
Voor ons evenwel is een kerkgenootschap of een.
godsdienstige gemeente, een vereeniging, die soortelijk
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niet verschilt, b. v. van den Protestantenbond of welke
andere vereeniging ook, tot aankweeking en vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven. En nu zal toch
bij iemand, die zich, uit sympathie met de beginselen
van dien Bond, daarbij wil aansluiten, nooit de vraag
opkomen of hij daar, bij eventueelen nood, ondersteuning
zou te wachten hebben.
Wil men de kerkelijke armverzorging ' verdedigen
met een beroep op de Schrift, dan zijn daarvoor, op dat
standpunt, betere argumenten aan te voeren dan waarop
de Heer OBERMEYER zich onlangs beriep. Men wijze dan
op de aanstelling der zeven diakenen in de eerste christen-gemeente, waar althans van een gemeentelijke armverzorging sprake is. . Maar 't spreekt .van zelf dat zulk
een beroep op de Schrift alleen beteekenis heeft voor
hem, die haar als het onfeilbare Godswoord erkent en
dus voor ons alle wiarde mist.
Evenmin gaat het aan, de kerkelijke armverzorging te
verdedigen met de utiliteits-argumenten, die daarvoor
worden aangevoerd. Men wijst b. v. op de grenzenlooze
verwarring die ontstaan zou, als de kerkgenootschappen
de armverzorging lieten varen. Maar vooreerst werd
reeds herinnerd, dat niemand eischen zal, dat zij zich
daarvan plotseling ontdoen en ten anderen kunnen de
practische moeielijkheden en bezwaren, die elke hervorming tijdelijk met zich brengt, nooit gelden als een bewijs tegen hare noodzakelijkheid.
Laat De Vrije Gemeente zich niet met armverzorging
in, zoo zegt men, dan zal daardoor haar aanwas niet
weinig worden belemmerd. Welnu, 't zij zoo, _luidt ons
antwoord, beter een kleine schare van dezulken die 'een
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beginsel zuiver willen handhaven en toepassen, dan een

groote hoop die aanwast, ja, maar door weer in de
euvelen der oude kerkgenootschappen te vervallen.
Neen, de armverzorging zij en worde meer en meer
een zaak, deels van persoonlijk initiatief, deels van particuliere vereenigingen, die, met de noodige kennis van
zaken en de vereischte middelen toegerust, door de
zedelijke en verstandelijke verheffing van een gezin, door
het verschaffen van werk, door het verstrekken van voorschotten, door het tijdelijk steunen in buitengewone omstandigheden, het pauperisme verdrijven en voorkomen!
De SECRETARIS doet nu voorlezing van een ingekomen
schrijven van den Heer G. H. JANSEN. Deze heer deelt
mede dat hij met genoegen de inleiding van den Heer
HEYSE had gevolgd en, hoewel niet door hem overtuigd,
niet aanstonds bewijzen voor het tegendeel wist aan te
voeren. Bij nader indenken was hij evenwel tot de overtuiging gekomen dat, als armverzorging de plicht is van
ieder godsdienstig mensch, zij ook op den weg moet
liggen van een vereeniging van godsdienstige menschen,
d. i. van een gemeente.
Daar zij evenwel voor de V. G. voorloopig onuitvoerlijk is, zou hij wenschen, dat deze zich aanvankelijk
bepaalde tot de weezen-verpleging, opdat niet langer
menigeen zich van toetreding late terughouden door bezorgdheid voor zijne kinderen. Ten stelligste is hij overtuigd, dat, indien aan deze behoefte niet voldaan wordt,
dit op den duur de uitbreiding ' der Vrije Gemeente belemmeren zal.
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Na een korte pauze opent de Heer J. BRUSSE het
debat, onder den indruk van den voorgelezen brief,
waaruit hem bleek, hoe ook de leden der Vrije Gemeente
colossaal van gevoelen kunnen verschillen. Volgens hem
mag de V. G. nooit armverzorging op zich nemen, met
het oog op hare statuten. Maar gesteld al, dat deze het
toelieten, hoe zou zij dan moeten worden toegepast ? Als
zich een gezin aanmeldde, zou er een streng onderzoek
worden ingesteld en leidde dit tot de ontdekking van
werkelijke behoefte, dan zou dat gezin moeten geholpen
worden, tot welk kerkgenootschap 't ook behoorde ; zoo
alleen zou men getrouw blijven aan het beginsel der
algemeene menschenliefde. Maar tot welk een reuzenarbeid zou men dan komen, die, gesteld al dat hij wenschelijk ware, toch evenmin gevergd kan worden van
een jeugdige gemeente, als men van een jongeling de
krachten van een man kan eischen.
De Heer H. BRANDT is van een tegenovergesteld gevoelen. Hij acht het de verplichting van de V. G. zich
hare hulpbehoevende leden aan te trekken. Waar moeten
anders de armen, de weezen, de ouden van dagen onder
hare leden heen? Naar de stad? Maar 't is bekend dat
haar armenzorg niets anders dan policie-maatregel is.
De Heer OBERMEYER beschrijft thans een christelijke
gemeente als een vereeniging van mannen en vrouwen,
die, met betrekking tot hun hoogere roeping, één zelfde
gevoelen, één zelfde streven hebben en op wie het woord
van toepassing is: „als één lid lijdt, lijden alle leden."
Ook de V. G. is een dergelijke vereeniging. Gesteld
dat een harer leden, die een aanzienlijke contributie betaalde, tot armoê verzonken is. De voorganger komt er
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en heeft troostwoorden in overvloed, maar er is meer
dan troost noodig ; zal hij er zich dan afmaken door te
zeggen : wend u tot andere vereenigingen die zich met
armverzorging inlaten ? Tegenover de kerkelijke armverzorging stelt men den eisch der algemeene menschenliefde. Maar die eisch is niet christelijk maar heidensch.
Christelijk is het beginsel : doe wel aan allen, maa r
meest aan de huisgenooten des geloofs. Betracht, zoo roept Spr. der V. G. toe, het hoofdgebod
van den godsdienst, dat der liefde.
De Heer DE VRIES is een warm voorstander van de
kerkelijke armverzorging, die haar grondslag vindt in het
Boek der Handelingen. De apostelen zijn begonnen en
hebben het diaconaat ingesteld dat zich sinds door alle
eeuwen heeft gehandhaafd. Geen diaconie die, volgens,
hem, in de laatste io jaren zoo goed helpt als die van
de Ned. Herv. Gemeente; zij geeft f 200, f 300 soms,
tot voorkoming van armoede. Geen armverzorging die
zulk een goeden grondslag heeft als de kerkelijke; particuliere vereenigingen zullen nooit vermogen wat zij doet.
De Heer. VELTMAN ontvangt van de bestrijding
van de kerkelijke armverzorging den indruk: vivent
les principes, périsse le monde, hier la charité! De quaestie
wordt, volgens hem, te theoretisch behandeld; de practijk die, volgens een woord van Macaulay, altijd transactie
is, stelt andere eischen als de theorie; dat geldt voor
het belastingwezen, maar voor de armenzorg evenzeer.
Van de drieërlei armenzorg: kerkelijke, particuliere en
staats-armenzorg, is de laatste een noodzakelijk kwaad.
Engeland is daar om te bewijzen, hoe noodlottig zij
werkt. Onze armenwet gaat dan ook . uit van het juiste
-
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standpunt, als zij de staatsarmenzorg alleen als een policiemaatregel beschouwt. Particuliere armenzorg waardeert
hij hoog, maar niet de particuliere, de kerkelijke is hier
de aangevallene. Men beweert dat zij door kerkelijke
onverdraagzaamheid verduisterd wordt ; 't is zoo, maar
alleen tijdelijk is die onverdraagzaamheid. Men legt haar
ongelijkheid te laste; zij bestaat, maar waarom hier gelijkheid, communisme gepredikt ? Geeft dan niets, dan
geeft ze gelijk. Als vrucht van dit debat verwacht hij
geenszins dat de V. G. zich aanstonds met armverzorging
zal gaan inlaten, maar vroeger of later, dit is zijn vaste
overtuiging, zal zij er toe moeten overgaan.
De Heer W. M. GUNNING constateert dat er ook dezen
avond tegen de beginselen van den Ref. geen woord is
ingebracht. Men kan gemakkelijk zekere voortreffelijkheden van deze of gene diaconie aanwijzen; de Ned.
Herv., de Luthersche, de Waalsche diaconiën hebben
hare voortreffelijkheden,. maar kan alleen op dien grond
de kerkelijke armverzorging verdedigd worden, dan staat
ze toch uiterst wankel. Is er hier en daar een stem opgegaan tot aanbeveling van kerkelijke weeshuis-verpleging, hij is er van overtuigd dat diezelfde personen, als
zij de quaestie grondig gingen bestudeeren, tot andere
resultaten zouden komen. Het Evangelisch-Luthersche
weeshuis heeft hij als een der beste leeren kennen, maar
daartegenover staan allerlei proeven van weeshuizen
waar de kerkelijke armenzorg tot jammerlijke resultaten
leidt. In elk geval is en blijft de samenkoppeling door
niets gewettigd. Zoodra de V. G. zich met armenzorg
ging inlaten, zouden, naar zijn innige overtuiging, de
sporen van ontbinding bij haar zijn binnengeslopen.
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Maar bij dit negatief resultaat mogen wij niet blijven
staan. Is de armoede niet een zeker gebrek dat op eens
weggenomen worden kan, - maar 't gevolg van geheel den
godsdienstig-zedelijken toestand, dan is ook niet het verleenen van materiëele hulp maar godsdienstig-zedelijke
invloed het middel tot haar langzame genezing. Hier
opent zich voor ons een gansch veld van werkzaamheid,
van orthodoxe zijde bestempeld met den naam van
inwendige zending. Daar vinden wij een onbeperkte
gelegenheid om de beginselen te propageeren, die armoë
kunnen voorkomen. Uit een zekere reactie tegen de
orthodoxie wordt dit veld, van liberale zijde, te zeer
verwaarloosd, misschien ook omdat de arbeid daarop
volstrekt niet naar buiten spreekt en niet optreedt met
schitterende resultaten. Met aandrang beveelt hij inwendige zending aan.
De Heer J. G. SCHUURING hecht veel waarde aan de
argumenten door de Heeren HEUSE en HUGENHOLTZ tegen de kerkelijke armverzorging aangevoerd. Volgens
hem, mag de kerkelijke gemeente niet worden een huisje
van isolement en dat wordt ze, als men spreekt van een
Luthersch, een Remonstrantsch of Gereformeerd gelooft
dat zich dan moet openbaren in een Luthersche, Remonstrantsche of Gereformeerde liefde. De historie leert,
dat de kerkelijke armenzorg kwaad heeft gedaan. Hij
herinnert aan een boekje van den beroemden Spanjaard
Joh. Ludovicus Vivès, over de armenzorg, dat in
't Latijn geschreven, onmiddellijk in allerlei talen werd
overgezet. De magistraat te Brugge en te Yperen beproefde 't met de regelen, door V i v è s , aangegeven, en
toen in 1527 de Staten van Holland den Heer van der
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Goes afvaardigden, om de resultaten van die armverzor ging op te nemen, keerde deze met de gunstigste berichten terug. Wat leerde V i v è s dan ? i ° dat de geestelijkheid, de kerk niet aan 't hoofd mocht staan van de
armverzorging, die geheel van hunne macht moest worden losgemaakt ; 2 ° dat aan alle degelijke armenzorg
nauwkeurig onderzoek ten grondslag liggen moet.
Bekend is 't, hoe men ook in Elberfeld 'tzelfde beginsel van losmaking van de armenzorg van de kerk
heeft toegepast, met dezelfde heerlijke resultaten. Denken
we ons dat ideaal, door V i v é s gesteld, en in het Elberfeldsche stelsel aanvankelijk toegepast, geheel verwezenlijkt, zoodat er alleen sprake is van ééne menschenliefde
bij en voor allen gelijk, aan wie alle armen evenzeer
ter harte gaan, dan moge een der sprekers die liefde
Heidensch genoemd hebben, hij houdt het met die Heidensche liefde, volgens hem de Christelijke bij uitnemendheid. Thans worden heel wat kapitaal en kracht, die bij
samenwerking tot hun recht zouden komen, dikwijls
jammerlijk verspild. Omdat liet steeds luider verkondigd
moet worden, dat het tot die losmaking moet komen
juicht hij 't van harte toe, dat de V. G. die overtuiging
uitgesproken heeft.
Aan dit woord, met den gloed van een warme overtuiging uitgesproken, wenscht niemand iets meer toe te
voegen. De Voorzitter brengt ten slotte aan de verschillende sprekers den dank der vergadering. Als een proeve
van 't geen persoonlijk initiatief, ook op 't gebied van
armenzorg vermag, wijst hij nog op 't voorbeeld van
O c t c v i a H i l 1, de uitnemende Engelsche philanthrope,
die in eene van Londens armenwijken verscheidene wo,
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ningen aankocht en die door lucht- en waterverversching,
door strenge toepassing van de eischen der hygiène,
maakte tot modelwoningen voor armen, waarin men zich
het een eere rekende de huur geregeld te voldoen. Dat

een stelselmatige armenzorg uitnemend kan samengaan
met den persoonlijken arbeid der liefde, bewijzen de
Charity-organisation - societi es in Londen, waar
verschillende commissiën van huisbezoek, hoezeer onder
strenge controle werkzaam, de harten harer verpleegden
door liefde weten te winnen.
Met zulke voorbeelden hebben wij winst te doen. Zoo
mogen inzonderheid de leden der Vrije Gemeente toonen
dat, waar hun vereeniging zich, geenszins uit gemakzucht,
maar uit beginsel, niet officieel met armverzorging inlaat,
zij zich persoonlijk des te meer geroepen voelen tot den
practischen godsdienst der liefde!

ALGEMEENE V"ERGAUERING
van 23 April 1879.

De gewone voorjaars-vergadering van De Vrije Gemeente, in het Odéon gehouden, werd door Prof. W. M.
Gunning geopend. Nadat de Secretaris de notulen gelezen
had, bracht hij verslag uit omtrent den toestand en de
werkzaamheden der gemeente over den jare 1878. De
meeste bijzonderheden uit dit verslag, de geschiedenis
der gemeente betreffende, zijn reeds achtereenvolgens in
den eersten jaargang van „De Stemmen` meegedeeld.
Het bracht in herinnering de eerste samenkomst van de
uittredenden uit de Ned. * Herv. Gemeente den 2 6sten
October 1877, de openbare Meeting van den 9den November, de stichting van De Vrije Gemeente op den
30s en dierzelfde maand, de verkiezing van den heer
P. H. Hugenholtz Jr. tot Voorganger in de vergadering
van 28 December, de eerste godsdienstoefening 3 Februari
1878 gehouden, de samenstelling der verschillende cornmissiën uit het Bestuur en den geleidelijken aanwas van
het ledental, dat aan het einde van het eerste vereenigingsjaar was gestegen tot 6i5 personen met 367 begunstigers. Bijzondere opmerking verdient, dat onder
I879.
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de leden en begunstigers zich verscheiden personen bevinden, buiten Amsterdam woonachtig, waaruit mag worden opgemaakt dat onze zaak ook elders sympathie en.
steun vindt.
Vermeld werd verder de opening van de School voor
Godsdienstonderwijs den 3den October 1878, met een
aantal van 154 leerlingen, en het woord, den gen Juni
gesproken tot 2 1 jongelieden, van het godsdienstonderwijs
ontslagen, benevens de stichting van het koor dat, hoezeer nog klein van krachten, reeds menigmaal, door zijn
afzonderlijk optreden, de stichting in de godsdienstoefeningen verhoogde.
Op 17 Maart, 6 Mei, 18 Augustus en 24 November werden door den Voorganger 8 ouderenparen toegesproken, naar aanleiding van de geboorte hunner
kinderen, en drie huwelijkswijdingen grepen plaats op
28 Mei, 14 November en 5 December, waarbij door het
Bestuur, onder afwijking van de gewoonte bij dergelijke
plechtigheden in de oude kerk, eenige wijzigingen waren
aangebracht, tot bevordering der stichting, terwijl als
beginsel werd aangenomen die wijdingen kosteloos en
altijd op dezelfde wijze te doen plaats hebben.
Wat in het verslag werd medegedeeld omtrent de
pogingen tot verkrijging van een eigen gebouw, het
aangaan eener geldleening, den aankoop van het terrein.
aan de Weteringschans en het aangenomën bouwplan
van den Heer Salm werd ook reeds successievelijk in.
„De Stemmen" bericht.
Na eenige meêdeelingen omtrent de godsdienstoefeningen, die geregeld wekelijks hadden plaats gehad, en om
de 14 dagen geleid werden door sprekers van elders,
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wien een woord van dank en hulde werd gebracht,
omtrent de debat-avonden, omtrent de beambten die met
liefde en ijver hun betrekkingen vervulden, besloot de
Secretaris zijn verslag met de uiting van „de blijde hoop
en het vertrouwen dat onze zaak, die bij velen tot nu
toe nog stuitte op kleine bezwaren, immer moge blijven
wassen en bloeien en zich meester make van de harten
onzer geestverwanten, tot zegen van het godsdienstigzedelijk leven, dat toch het ideaal moet zijn van allen,
die begrijpen wat het beteekent: m e n s c h te zijn."
Niemand, naar aanleiding van dit verslag, het woord
verlangende, brengt de Voorzitter den Secretaris den
dank der vergadering en geeft nu het woord aan de
Financiëele Commissie die, bij monde van den Penningmeester, het. navolgend verslag uitbrengt omtrent den
financiëelen toestand.

Voldoende aan de bepalingen van het Reglement, heeft
het Bestuur de eer U hierbij, bij monde harer Financiëele Commissie, aan te bieden de Winst- en Verliesrekening, benevens de Balans van het afgeloopen boekjaar; beiden derhalve afgesloten op 3.1 December 1878.
Het zal U niet onaangenaam wezen, al aanstonds te
vernemen, dat de financiëele toestand der Vereeniging
inderdaad gunstig is te noemen; maar tevens zal het U
niet ongevallig zijn, enkele korte beschouwingen daaraan
te hooren toevoegen, ten einde de verschillende cijfers
juister te kunnen beoordeelen,
De opmerkingen, die dan voor de hand liggen, laten
zich gevoegelijk splitsen in drie deelen, betreffende
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A. de gewone ontvangsten en inkomsten.
B. het bouwfonds.
C. den dienst der geldleening.
Primo. Ontvangsten en Uitgaven.

Blijkens den overgelegden staat der Winst- en Verliesrekening, bedroegen de ontvangsten in totaal eene
som van.
f 10645.84
en de algemeene uitgaven daarentegen . „ 9812.23
zoodat een batig saldo beschikbaar blijft
van .
f 833.61
Onder de Uitgaven zijn begrepen : alle voorloopig gemaakte onkosten, de kosten van vestiging en van inrichting, en de inkoopen voor het meubilair, zoowel voor
het hulplocaal als voor de school, Deze laatsten zijn dan
ook ten volle afgeschreven, maar voor de goede orde
beiden voor f i .-- op de Balans gebracht, Het hierboven vermelde batig saldo f833.61 was dus feitelijk
in contanten voorhanden en is op Reserve-rekening
overgeboekt.
Het zal Uwe aandacht niet zijn ontgaan, dat onder de
Ontvangst en Uitgaafposten n i e t voorkomen die der
school voor godsdienst-onderwijs; daar echter het openen
en sluiten van den cursus niet samenvallen met het gewone boekjaar, konden beide rekeningen niet worden
afgesloten en zijn ze dus gebracht op de Balans, ten
einde op den dienst van het jaar 1879 te worden vereffend.
Deze afwijking van den regel kan natuurlijk vervallen.
zoodra het Eigen Gebouw betrokken, en het alsdan der-
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halve niet meer noodig zal zijn, afzonderlijke localen
te huren.
Op 31 December 1878 was de stand dezer rekeningen
als volgt:
Ingekomen bijdragen van ,Leerlingen . . f 1189.
20.Alsnog te ontvangen .
f 1209.---

Reeds gedaneUitgaven in ronde cijfers f 282.
Alsnog te voldoen aan locaal-huur,honoraria-docenten, onkosten etc. + „ 765.--

,, 1 047.-

Zoodat deze rekening per Saldo met een
klein overschot zal sluiten van circa. . f 162.
Wel een bewijs voor de sympathie, die de vestiging der
school mocht ondervinden.
Secundo. Het Bouwfonds.

1 let door de Balans aan te wijzen cijfer is als volgt
verkregen geworden:
Honorarium door den Voorganger daartoe
afgestaan
ƒ3000.400.
Bijzondere giften bij de oprichting
878
1
Giften op de circulaire van Decemb.
95.
,,86.3 3
Coupons der gekochte Effecten
Opbrengst der Bussen bij de Godsdienstoefemingen (zijnde 5omaal gemiddeld
,, 395 2 . 2 3
ƒ79. 041 /2)
-

.

.

.

.

.

.

.

„

„

.

-

—

.

totaal

.

.

.

.

f 7533.56
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• Daarvoor werden aangekocht:
3 C. f 1000.— 4 pCt. Nat. Schuld
2 „ „ 1000. -- 3 1 /2 pCt. Stad Amsterdam
„
20 „ „ 100 . — 3 pCt. „
ten bedrage van

„ 682 L17

Saldo in kas op 31 December t 878. f 7 12.39
In de maand Januari is opnieuw i stuk van f 1000.4 pCt. Nat. Schuld aangekocht, en wordt verder met de
belegging der inkomende gelden geregeld voortgegaan.
Dit fonds zal nu, blijkens de circulaire van December
11., in de eerste plaats moeten strekken tot kwijting der
Renten van de Geldleening, krachtens machtiging der Algemeene Vergadering van 8 November 1878 aangegaan,
zoolang althans de Bouw van het Locaal zal duren.
Na het voltooien daarvan zullen echter de algemeene
inkomsten in de voldoening der Renten moeten voorzien;
eensdeels door de dan te verwachten natuurlijke vermeerdering, anderdeels door het vrijvallen der sommen, die
thans voor huren van localen enz. moeten worden besteed.
Het alsdan eventueel overblijvende saldo van dit
Bouwfonds zal, naar de overtuiging van het Bestuur,
onaangeroerd moeten blijven, en alleen in dringenden
nood mogen worden aangesproken, hetzij om bij te
springen ter voldoening van de Renten der voor het
Gebouw gesloten leening, of ter bestrijding van buitengewone herstellingen.
Het Bestuur acht het daarom van groot belang de
„Bussen" in de blijvende opmerkzaamheid van allen aan
te . bevelen, daar niet verzwegen mag worden dat de
,opbrengst daarvan sed°rt i Januari eenigszins is achtes-
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uitgegaan. Op die wijze kunnen vele kleinigheden tot
een flinke som aangroeien en daardoor de gezamenlijke
lasten lichter doen dragen.

Tertio. Geldleening.
Zooals bekend is. werd Ode,. benoodigde som van
f 140.000. nog in het vorige jaar volteekend en zal
daarmede , de . aanbouw van r een locaal verzekerd zijn.
Van . de aanvankelijk ingeschreven f8o,000,— werd op
15 November eene :storting , , van 30 pCt. opgevraagd,
uitmakende dus
f 24000.--ter .voldoening van het gekochte terrein
en van de transportkosten .
„ 21910.waarvan derhalve nog disponibel is .

. f 2090.—

die, benevens de andere niet dadelijk benoodigde saldo's
à deposito of op prolongatie waren uitgezet, een en ander blijkens de cijfers der Balans.
Op gróndQ van Hoofdstuk III, Art. 2 van het Reglement, hebben ` de aangeboden rekeningen ter inzage
gelegen.
Het Bestuur ° heeft evenwel gemeend iets verder te
mogen en` te m`oeten gaan, en eene commissie van drie
leden, zijnde ° de` Heeren
D. CORbES, G. JAKKER en A. KRUIMEL
uitgenotdigd; te`n einde de boeken na te zien, en aan de
vergadering van hare bevinding verslag uit te brengen.
,

Amsterdam, 3 Maart 1878.
Het Bestuur van de Vereeniging
„De Vrije, Gemeente."
De Financiëele Commissie.

Winst- en V erlies-R ek ening.

DEBET.
18781
Locaalhu ur etc. . .
Meubilair .......... . .
Honoraria . . .
Extra-beurten . .
Drukwerk, Boeken enz
Koorrekening
Bijeenkomsten, Locaalhuur en Honorariasprekers
School-Meubilair
Onkosten-Rekening
Reserve-Rekening : voor het batig saldo van
dit jaar

CREDIT.

1878
f 1234 5 0
JJ 2124 39
„ 3852
„
420
,,
747 88
133 5o
JJ
„

8o -

,,
„

549 41
6 7 0 55

„

833 61

a

DEBET.
Kasvereeniging ........ . .
Kassa. ...... . . . , . .
Effecten-Rekening Bouwfonds
Deposito-Rekening
Prolongatie-Rekening
Gebouw en Erf ......... .
School-Rekening 1878
Meubilair . . . ....... . .
School-Meubilair

j' 792 96
JJ

2 55

ff 6821

53
17

„

1500-

J7

2000

„ 21910'
„

1,

G. JAKKER.
A. KRUIMEL.

2761 50
1021
1223 50

5) 1 100
JJ

I 20
3 2 84

CREDIT.
Bouwfonds
af 7533 1 5 6
4 pCt. Leening (3o pCt. Storting op f 80.000) „ 24000 —
Leden 1879
2 50
5
Begunstigers
Leerlingen 1878
1189 —
Reserve-Rekening
„ 833;61
a

282 01
1 -

'I

ƒ 33563167

33563 67

Afgesloten te Am st erda mden

,,

JJ

10645 84.

f 10645 8 4

f

Nagezien en accoord bevonden

(564 gemiddeld f 7.50 per hoofd
Begunstigers (378 gemiddeld f 7.30 1 /2 per
hoofd)
Giften van Leden
van Begunstigers
Bijzondere giften
Intrest-Rekening . . . . . . • .
.
Huwelijkswijdingen ; batig saldo

43 8 7

Balans 1878.

a

(Was get.) D. CORDES.

Leden Ingeschreven voor . . - . 1'44 1 4.5 0
af onbetaald gebleven van zes leden. „
27.5o

28sten

Februari 1879.

Het Bestuur van de Vereeniging
Commissie voor de Finantiën
„De Vrije Gemeente."
(Was get.) J. VOUTE Cz. Penningmeester.
( Was get.) W. M. GUNNING, Voorzitter
N. TETTERODE.
Sécretaris.
P. J. NIBBRIG,
A. DE ROEVER Nz.
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Namens de commissie tot het nazien der rekening,
ditmaal door het Bestuur daartoe uitgenoodigd, bericht de
Heer D. Cordes, dat zij de rekening in de volmaaktste
orde heeft bevonden en den Penningmeester dank brengt
voor zijn zorgvuldig beheer. De Voorzitter stelt de vergadering voor, dat zij voortaan in de najaars-vergadering,
te beginnen met November e. k., eene commissie benoeme tot het nazien der rekening, waartoe besloten
wordt.
Thans is de Bouwcommissie aan het woord die, bij
monde van den Secretaris, het navolgend rapport uitbrengt omtrent de uitgeschreven prijsvraag en de maat.regelen voor den bouw.
-

Dames en Heeren! Reeds uit het straks uitgebrachte
algemeens verslag over het afgeloopen jaar, hebt ge
vernomen, welk gebruik het Bestuur gemaakt heeft van
het mandaat, hem in de vorige algemeene 'vergadering
van. 8 November jl. gegeven, en tevens daaruit gehoord
dat slechts vijf van de uitgenoodigde architecten voldaan
hebben aan de hun gedane opdracht, tot inlevering van
plannen en begrootingen voor een gebouw ten dienste
onzer Vereeniging.
De Bouwcommissie, door het Bestuur uit zijn midden
benoemd en bestaande uit de Heeren: Holst, Voute en
den Secretaris, bracht, na ook reeds een deskundig
advies over die plannen te hebben ingewonnen, in de
Bestuurs-vergadering van 13. Januari 11., een gemotiveerd
verslag uit over die ontwerpen en adviseerde, dat, hoezeer
meest alle met zorg en enkele met veel talent waren
op papier gebracht, geen in zijn geheel voor bekroning
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-geschikt was, doch dat voorloopig de aandacht moest
gevestigd worden op het ontwerp, ingeleverd onder het
motto : „'t Begin," aangezien hierin de meeste gegevens
gevonden werden voor datgene, wat naar haar oordeel
onze gemeente behoefde.
Aangezien echter ook dat plan nog niet geheel aan
die vereischten kon voldoen, adviseerde de Bouw-commissie, om geen der naambrieven te openen, maar den
•onbekenden ontwerper van dit plan uit te noodigen om met
het Bestuur in nadere onderhandelingen te treden, en
zoo deze daartoe bereid was, die wijzigingen in . zijn
plan aan te brengen, welke het Bestuur noodig oordeelde. Dienovereenkomstig werd besloten.
De Heer G. B. Salm, die zich daarop bekend maakte
als den ontwerper van het aangeduide plan, trad dadelijk
-en volgaarne in de noodige besprekingen en leverde
dientengevolge zeer spoedig een gewijzigd ontwerp in,
-dat, naar het advies van de Bouwcommissie, ten volle
beantwoordde aan onze behoeften en aan de eischen
der aesthetiek.
Ten einde echter voor uwe Vergadering ten volle verantwoord te zijn, werden de teekeningen, ingevolge
besluit der Bestuursvergadering van 3 Februari, eerst
nog aan het oordeel van een bekwaam en onpartijdig
man onderworpen, voor het Bestuur den Heer Salm. de
definitieve opdracht van bouwmeester wilde geven. De
Heer Eberson, architect des Konings, werd uitgenoodigd
het Bestuur in deze, met zijn onbetwistbaar kundig oordeel ter zijde te staan; bereidvaardig voldeed deze Heer
aan dit verzoek, en bracht een allezins gunstig advies uit,
terwijl van eenige welwillende wenken nota werd genomen.,
,
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Hierna werd de Heer Salm benoemd als Bouwmeester
van ons aanstaand gebouw, terwijl als opzichter bij den
bouw werd aangesteld de Heer J. P. F. van Rossem,
over wien mede de gunstigste informaties voor deze be-trekking werden ontvangen.
Door den in het werk Bestelden ijver van den Heer
Salm werd het Bestuur reeds den j oen Maart daaraan-volgende in staat gesteld, de vereischte teekeningen in.
duplo aan B. en W. met eene memorie van toeliehting
in te zenden, ten einde, na bekomene goedkeuring van
dat college, ten spoedigste tot de aanbesteding over te gaan.
Na 3 weken in afwachting te zijn geweest van eenig
antwoord, werd het toen nog teleurgesteld door aanmerkingen, op enkele punten door het Dagelijksch Be-.
stuur gemaakt tegen het ingeleverde bouwplan, hoezeer
daar in de hoofdzaak, en vooral wat het aesthetischeaanging, geene bezwaren tegen waren.
Een en ander heeft gemaakt, dat, hoe gaarne het.
Bestuur ook den meest mogelijken spoed wilde zetten_
achter den door ons allen zoo hoog gewenschten bouw,.
daarmede niet die voortgang is kunnen gemaakt worden,.
die om verschillende redenen noodig was.
Wat het plan voor ons gebouw zelf aangaat, het Bestuur had zoo gaarne gezien, dat het u reeds voor oftijdens deze vergadering, daarvan de teekeningen had
kunnen voorleggen, maar door het zooeven genoemde
oponthoud, moet het uw geduld nogmaals op de proef
stellen; toch geeft het u de verzekering dat zoodra, na
de nieuwe onderhandelingen, gevoerd met B. en W., de
definitieve goedkeuring is ontvangen, dadelijk alles in het:
werk zal gesteld worden om ze voor Leden en Begun-

-

-
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stigers, gedurende een paar dagen, in een geschikt locaal.
ten toon te stellen, terwijl dan tevens ten spoedigste tot
de publieke aanbesteding zal worden overgegaan. 1)
Het Bestuur hoopt en vertrouwt, Dames en Heeren!
dat gij, na de bekomene inlichtingen, tevreden zult zijn
,over hetgeen tot dusverre is kunnen verricht worden om
den bouw voor te bereiden, en niets zal het aangenamer
.zijn dan ook door krachtiger bewijzen blijken te kunnen
geven van deszelfs ijver in deze, en u in de najaarsvergadering het gegronde uitzicht te mogen openen dat
in de maand Februari des volgenden jaars onze godsdienstoefeningen zullen gehouden worden in ons eigen
gebouw.

,

P. J. NIBBRIG,

Secretaris.
Wat nog niet in de vergadering kan worden meegedeeld, kan hieraan worden toegevoegd, dat nl. in de vergadering van den Gemeenteraad van 7 Mei jl. besloten
werd aan De Vrije Gemeente in erfpacht af te staan den
grond aan de Weteringschans, benoodigd voor de uitgangen van haar gebouw. Dientengevolge zijn alle bezwaren opgeheven en heeft de aanbesteding van de fundatiën en eenige bijbehoorende werken plaats gehad. op
15 Mei jl. Het werk is gegund aan den heer H. J. M eek er s voor de som van f 11519. De onderbouw moet ge1 ) Na de tentoonstelling der teekeningen voor Leden en Begunstigers
heeft onze uitgever zich gehaast, eene afbeelding van het ontworpen gebouw voor de Stemmen in gereedheid te doen brengen, die wij hiernevens onzen inteekenaren aanbieden. .

1
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reed zijn voor of op den 3den Juli e. k. waarna zoo
spoedig mogelijk tot het optrekken van den bovenbouw
zal worden overgegaan.
Nog een paar punten kwamen op de Algemeene Vergadering ter sprake. Vooreerst herinnerde de Voorzitter
dat in de vergadering van November e. k. de keuze van
drie Bestuursleden zou moeten plaats hebben en maakte
de leden opmerkzaam op de wenschelijkheid om daar-over bijtijds hunne gedachten te laten gaan, ten einde
een noodeloos gerekte stemming -te voorkomen.
Vervolgens bracht de Heer G. Jakker nogmaals de
quaestie der Weezen-verpleging ter sprake. Hij achtte
het dringend noodzakelijk, dat de gemeente zich deze
zaak aantrok en stelde voor dat de vergadering eene
commissie zou benoemen tot opzettelijk onderzoek daarvan. De Voorzitter erkent het hooge belang der zaak en
deelt mede dat het Bestuur voornemens is haar op een
debat-avond in het eerstvolgend seizoen aan de orde te
stellen. Hij acht het evenwel een uitgemaakte zaak, dat
de weezen-verpleging in gestichten door wetenschap en
ervaring is geoordeeld; hij meent dat al de bezwaren
tegen de armverzorging vanwege een gemeente, op den.
laatsten debat-avond ingebracht, ook gelden voor de
weezen-verpleging, en wijst op de Maatschappij tot Opvoeding van weezen in het huisgezin, als zich bewegende in de richting der toekomst. De Voorganger
voegt hieraan toe, dat het voorstel van den Heer Jakker
hier thans in geen geval kan behandeld worden, aangezien het dan, volgens het Reglement, 8 dagen te voren
had ingediend moeten zijn, 't geen het geval was met.
het navolgend voorstel van den Heer J. S t e n v e r s :.
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„dat als supplement bij de Statuten der Vrije Gemeente
worden gevoegd alle vereischte inlichtingen aangaande
de rechten en verplichtingen, welke de verpleging der
weezen in het Stedelijk Burgerweeshuis kunnen verzekeren."
De Voorzitter merkt op dat genoemde heer de bedoelde inlichtingen op den debat-avond van 25 Maart j 1.
te goeder ure in herinnering heeft gebracht. Hij meent
evenwel dat die inlichtingen met de Statuten der Vrije
Gemeente niets te maken hebben en stelt dus voor, dit
voorstel, met waardeering van de goede bedoeling van
den voorsteller, te verwerpen. De vergadering vereenigt
zich met dat gevoelen.
Eindelijk verklaarde de Heer W. H. Zeelt het te
betreuren dat het Bestuur niet, gelijk vroeger, plaatsen
voor zich reserveerde in de godsdienstoefeningen. De
Voorzitter antwoordde, dat het Bestuur op dit aanvankelijk
ingeslopen misbruik was teruggekomen en volgens de
bepaling van de instructie der commissie voor de godsdienstoefeningen alleen voor zijne dienstdoende leden
plaatsen beschikbaar wenschte te houden.
Nog drukte de Heer C. D. H a y e den wensch uit,.
dat in buitengewoon bezette beurten een deel van detribune, voor het publiek bestemd, voor de leden mocht
worden afgezonderd. De Voorzitter antwoordt, dat hij
't bedenkelijk acht de plaatsruimte, aan het publiek afgestaan, haar soms weer voor een deel te ontnemen. Het.
bezwaar van plaatsgebrek, dat zich nu meermalen voordoet, zal gelukkig worden opgeheven, als wij in een niet
ver verwijderde toekomst in ons eigen locaal kunnen
samenkomen.
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Aan 't eind der vergadering geeft de Voorganger met

een enkel woord uitdrukking aan 't gevoel van blijdschap
en voldoening, dat, bij den terugblik op ons eerste vereenigingsjaar, ons zeker allen bezielt; de feiten en cijfers
ons herinnerd, hoe dor ook op zich zelve, waren welsprekend, omdat ze ons andermaal deden doorleven de
dagen van spanning en strijd, maar ook van opgewektheid en geestdrift, waarin de stichting en aanvankelijke
vestiging van onze gemeente plaats greep, een herinnering die ons moed geeft om op den ingeslagen weg rustig
en krachtig voort te gaan.
Met dankzegging aan de aanwezigen voor hunne tegenwoordigheid, sluit daarop de Voorzitter de Vergadering.

DE SCHOOI, VOOR GODSDIENSTONDERWIJS
TE ARNHEM.

De Remonstrantsche gemeente te Arnhem heeft eene
godsdienstschool opgericht, die, even als die der Vrije
Gemeente, openstaat voor leerlingen uit alle kerkgenootschappen en gezindten en de toetreding tot eenig kerkgenootschap na afloop van den cursus geheel vrij laat.
Toch heeft men ook hier rekening gehouden met den
bestaanden toestand, met het feit dat verre weg de
meeste jonge lieden na genoten onderwijs bij een of
ander kerkgenootschap zich wenschen aan te sluiten, en
heeft men den schoolcursus met Paschen laten eindigen
om hen op dien meest gebruikelijken tijd daartoe in de
gelegenheid te stellen. Sluit men den cursus, neemt men
dus het eindexamen af in Juni, dan is schier overal
de tijd der plechtige opneming in welke gemeente dan
ook voorbij, om niet eer dan na een klein jaar terug te
keeren, en de toetreding tot eenige godsdienstige vereeniging wordt noodeloos uitgesteld. 1)
1 j In de Vrije Gemeente, aan welke men zich, gelijk bekend is, te allen
tijde kan aansluiten, heeft geen plechtige opneming van leden plaats. Den
jongelieden wordt, na afloop van het godsdienstonderwijs, een hartelijk
woord toegesproken. Ree'.
1879•
II

1 48

Het is den Rem. Arnhemschen kerkeraad beter voorgekomen beide voor den jongen ' mensch belangrijke gebeurtenissen wel duidelijk van elkander te onderscheiden, maar toch zoo dicht mogelijk bij elkaar te brengen,
daar zij zoo innig verwant zijn en zoo natuurlijk uit elkaar
voortvloeien. Of is . het niet natuurlijk (en hoogst wenschelijk) dat wie op de school voor zijn godsdienstig
geloof een redelijken grond en voor zijn zedelijk leven
een veilig richtsnoer heeft gekregen, nu op den
drempel der maatschappij -- t e r s t o n d zich aansluit bij
geestverwanten en in hunnen kring licht en warmte zoekt,
kracht voor de taak, die hem bij het overschrijden van
dien drempel wacht?
Het behoeft nu haast niet gezegd te worden, dat wie
met een bewijs van welvolbracht eindexamen zich bij de
Rem. gemeente aanmeldt, door haar zonder eenig nader
onderzoek wordt opgenomen. Alleen hierop stelt zij prijs,
dat die nieuwe leden allen te samen zich in een daartoe
bepaalde godsdienstoefening plechtig bij de gemeente laten
inleiden met een hartelijk woord, met een bezielden zang,
met wat op welke wijze dan ook van deze opneming een.
heiligenden indruk bij hen vermag te weeg te brengen.
Behoudens dit verschil, dat trouwens de hoofdzaak
niet raakt, is er tusschen beide godsdienstscholen schier
letterlijke overeenstemming; geen wonder, bij den in
beide gemeenten heerschenden vrijen godsdienstigen geest.
Het is daarom voor de lezers der Stemmen, die
door de Vrije gemeente reeds zijn ingelicht, onnoodig
nog eens te vernemen wat tot de oprichting dier godsdienstschool den Arnhemschen Remonstrantschen kerkeraad heeft doen besluiten. Bij beiden dezelfde overtui-
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ging dat het catechetisch onderwijs, in zijn vollen omvang slechts aan één man opgedragen, met den besten
wil niet meer kan beantwoorden aan den eisch van den
tegenwoordigen tijd, wel te verstaan, waar men met
jongelieden uit de ontwikkelde standen der maatschappij te doen heeft. Stellig en zeker verdient de
godsdienstschool èn om hare tot eigen studie prikkelenden examens èn bovenal om de alleen daar mogelijke
verdeeling van den arbeid den voorrang en ware 't
hierom te wenschen dat op meerdere plaatsen, waar
samenwerking mogelijk is, geestverwante predikanten
tot de oprichting van dergelijke scholen de handen ineen sloegen 1 ).
Het godsdienstonderwijs moet uit de vernedering
worden opgebeurd, waarin het, onbillijk genoeg, nederligt en dreigt weg te kwijnen. Vermag de catechisatie hier
blijkbaar niet genoeg, men beproeve het met de godsdienstschool en verzette de bakens als het getij verloopt.
In Arnhem helpt daarbij de gunstige omstandigheid
dat men een voor de godsdienstschool uitmuntend ingericht, van drie ruime localen voorzien, eigen gebouw
heeft kunnen huren.
Ook in dit opzicht heeft zij een niet verwerpelijk,
eigenaardig prestige.
Van een en ander wilde men het Arnhemsch publiek
op de hoogte brengen, waarom de kerkeraad bij de inwijding op Maandagavond 12 dezer aan de drie leeraren
der hoogste klassen gelegenheid gaf hunne denkbeelden.
over het godsdienstonderwijs mede te deelen, meer be(

1 ) Ook te Leiden is dit reeds geschied en te Rotterdam moeten daartoe
plannen bestaan.
(

150

paald uitéén te zetten, hoe zij de hun in 't bijzonder
opgedragen taak meenden te moeten opvatten.
Gaarne maakten zij daarvan gebruik.
De Heer J. F. Blaauw , em. pred. van Amsterdam,
wenschte vooraf zijne vriendschappelijke verhouding tegenover de Remonstrantsche gemeente uit te spreken.
Hij was niet tot haar toegetreden, bleef zelfs .het heengaan van zoovelen zijner geestverwanten uit de Hervormde kerk ernstig betreuren, maar dit mocht hem
den gevraagden steun aan de godsdienstschool niet doen
onthouden, ook waar hij wel verwachtte dat zij vooral
der Remonstrantsche gemeente ten goede zou komen.
Trouwens sympathiseerend met den geest die in haar
heerschte wenschte hij haar dit van harte toe.
Bovenal legde hij nadruk op het g o d s d i e n s t i g
karakter van het onderwijs, waaraan hij mede arbeiden
zou, op het einddoel, de zedelijk-godsdienstige vorming
van het karakter der jongelieden, die de school zouden
bezoeken en wat hem betreft, hij achtte zich gelukkig,
dat hem in 't bijzonder de geschiedenis van den christelijken godsdienst was opgedragen, want nog altijd zag hij in
het beeld van Jezus' leven en werken, zooveel de historie
dit vermag te ontsluieren, het hoogste ideaal, waarheen
de kinderen ook van onzen tijd moeten gewezen worden.
De Heer L. M e e s, die tegen i 0 Juli e. k. zijn ontslag uit de Hervormde kerk heeft genomen, verklaarde
de hem opgedragen taak met vreugde te aanvaarden,
omdat hij gaarne op dit veld werkzaam bleef. Ook
dit trok hem in deze godsdienstschool aan, dat zij alle
kerkgenootschappelijk karakter miste.
Voorts wat de hem toevertrouwde vakken betreft,

-

151

allereerst had hij de geschiedenis van den godsdienst in
het algemeen te behandelen ; van den godsdienst, niet
van de godsdiensten. Wie ook zou deze laatste in haren
vollen omvang k u n n e n geven ? Maar van den godsdienst behoort de leerling althans in groote trekken den
ontwikkelingsgang te kennen ; hij loopt anders gevaar
in de hoogere godsdiensten, zooals die van Israël en
het christendom, onverklaarbare verschijnselen te zien;
of onder de nawerking van het oude vooroordeel dat
beide deze godsdiensten door bovennatuurlijke openbaring
zouden ontstaan zijn, hunne verhouding tot andere gods?
diensten geheel verkeerd op te vatten.
Natuurlijk kon de geschiedenis van de belangrijkste
godsdiensten hierbij niet geheel worden voorbijgegaan
en zouden enkele grepen daaruit voortreffelijke diensten
kunnen bewijzen tot illustratie en rechte waardeering beide
van Joden- en Christendom, de godsdiensten waarmee de
leerlingen der school het meest in aanraking moesten
komen. Zoo zouden oude waarheden in een voor
christenen nieuw (b. v. Buddhistisch) kleed nieuwen indruk op hen maken. Zoo zouden zij eerst recht leeren
beseffen, hoe hoog de godsdienst staat, welks wezen
liefde is voor God en menschen, wanneer zij de natuurvolken in de al hun godsdienst omvattende vrees voor
om hen zwevende geesten verzonken hadden gezien.
Hoofdzaak in de klasse van den Heer Mees zou zijn
de godsdienst van Israël. Ook hij achtte eene uitvoerige behandeling daarvan noodig tot recht verstand van
het christendom, vrucht van den Israëlietischen stam; en
aan dat christendom moesten wij op de godsdienstshool
wel de meeste aandacht wijden, niet omdat het in ieder
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opzicht de beste godsdienst zou zijn, maar
afgezien
nog van zijn waarde tot vorming van het individu
omdat wij daaraan veel van het beste dat onze maatschappij bezit te danken hebben.
Ook tot vorming van den godsdienstzin kon de behandeling der beide genoemde vakken bijdragen; waarbij
de onmisbaarheid eener meerdere bekendheid met psalmisten en profeten dan gewoonlijk gevraagd werd, wel mocht
worden erkend.
En het zedelijk gevoel, het besef van gebondenheid
door een zedelijke macht komt in de geschiedenis van
den godsdienst steeds sterker op den voorgrond, blijkt
daar steeds duidelijker in de menschelijke natuur geworteld te zijn.
Om kort te gaan, de grondige behandeling der genoemde vakken moest leiden tot rechte waardeering van
het christendom, tot onpartijdige beschouwing van andere
belangwekkende godsdiensten en tot ontwikkeling van
een zin voor godsdienst en zedelijkheid, die alle ontzenuwend pessimisme verbant.
Over de vakken der vierde klasse, de geschiedenis
van het protestantisme, de godsdienstleer en de zedenleer,
sprak Dr. L. H. S 10 t e m a k er, daar die klasse aan
zijne leiding was toevertrouwd.
De geschiedenis van het Protestantisme, die van het
verhaal der louter uitwendige gebeurtenissen binnen den
kring der protestantsche kerkgenootschappen moet worden
onderscheiden, acht hij noodig tot recht verstand van den
strijd tusschen den R. K. en den Prot. geest in onze dagen,
belangrijk ook bij de steeds meer naar den voorgrond
zich dringende vraag, of' er in het protestantisme niet
-

1

53

meer dan de kiemen liggen van een godsdienst voor de
kinderen dezer eeuw, een godsdienst ook dcr toekomst?
Doch bijzonderen kIem legde hij op een andere, daarmee nauw verwante vraag, men mag wel zeggen : op
een ei s c h des tijds, op dezen dat aan de zedenleer in
het onderwijs eene afzonderlijke, zelfstandige plaats worde
ingeruimd. Te lang was zij aan de dogmatiek gekoppeld, nu in de verdrukking geraakt en verwaarloosd
geworden. Aan stichtelijke opmerkingen, aan behartigenswaardige wenken, aan passende illustratiën van zedekundigen aard mocht het in het catechetisch onderwijs al niet hebben ontbroken, men had de meest gebruikte catechisatieboeken maar in te zien, om te bemerken hoe weinig sprake hier was van eenige grondige
behandeling der zedenleer.
Toch -- dringend noodig was ze.
De grondvragen der zedenleer: wat is goed? en waarom
behoor ik voor alle dingen het goede te doen ?
inhoud en grond van het onvoorwaardelijk plichtbesef,
met zoovele andere vragen en vraagstukken, die daarmee'
samenhangen, hebben recht op afzonderlijke en nauwgezette behandeling. Immers om niets meer te noemen
moge het ons niet volkomen gelukken allen leerlingen, die onze school verlaten, een vasten grond ,voor
hun godsdienstig geloof te geven, moet vooral hiertoe
nog veel aan voortgezette studie en innige levenservaring worden overgelaten, als wij dan maar in
tijds gezorgd hebben, dat hun zedelijk leven met hun
wankelende godsdienstige of liever theologische overtui,gingen niet mede gaat kwijnen; als wij clan maar alvast hun een veilig richtsnoer voor dat zedelijk leven
.
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in de hand wisten te geven, dan zal ook dit hen
later wel weer tot den reinst zedelijken godsdienst terug
brengen; in ieder geval zien wij hen middelerwijl met
minder vreeze de wijde, wijde wereld ingaan.
Juist in onzen tijd is de lust tot zulk eene zelfstandige
studie der zedenleer, ook door den gang der ontwikkeling
op godsdienstig gebied, meer dan ooit en in steeds wijder
kring ontwaakt. Moede van het veelal onvruchtbaar
twisten over bovenzinnelijke vraagstukken, keert men
zich beslister tot de waarneembare, maar nog maar al
te weinig waargenomen werkelijkheid van de geschiedenis der menschheid en het zieleleven des menschen op
het veld der zedelijkheid.
Onontgonnen ligt daar nog menige akker, maar alreeds worden ons eerstelingen , van den oogst aangeboden,
die de vorming der jeugd machtig ten goede kunnen.
komen.
Nog bracht Dr. Slotemaker een woord van dank
niet alleen aan de Heeren Blaauw en Mees, maar ook
aan den Heer Groen die, door den kerkeraad der Hervormde gemeente als godsdienstonderwijzer ontslagen
(wij zeiden haast: uitgeworpen) nu in den kring zijner
Remonstrantsche geestverwanten de- taak van zijn leven,
het godsdienstonderwijs, te beter zal kunnen voortzetten.
De school begint met bijna 300 leerlingen. Blijkbaar
deelt zij van stonden aan in veler hooggewaardeerde sympathie en gaat zij een schoone toekomst tegemoet. Moge,
't zijn onder de hoede dier Hoogere Macht, waaraan zij
ten slotte eerbiedig werd opgedragen.
L.H.S.

DE NIEUWE GEMEENTE TE LOCHEM.

Werd in de voorrede van dezen jaargang met een
woord gewag gemaakt van de nieuwe gemeente, door de
uitgetredenen uit de Ned. Herv. Kerk te Lochem in 't
leven geroepen, onze vrienden zullen waarschijnlijk verlangerid zijn omtrent hare stichting en eerste lotgevallen
eenige nadere bijzonderheden te vernemen. Aanleiding
tot hare geboorte gaf natuurlijk de wanhopige toestand
der Ned. Herv. Kerk. In 't laatst van 1877 overleed de
moderne predikant Wansleven, nevens zijn ambtgenoot
van Tricht, een aanhanger van de middenpartij, in de
Lochemsche gemeente werkzaam. In de eerste vergadering van het kiescollege in 't najaar van '78 gehouden
tot vervulling van de vacature, kwam een adres ter
tafel, door ongeveer 150 gemeenteleden onderteekend,
met het gemotiveerd verzoek om de beroeping van een
modernen predikant in de plaats van den overledene. In
strijd met het verzoek der adressanten en zonder eenige
erkenning van het recht der aanzienlijke minderheid,
beriep het kiescollege een ultra-orthodoxen predikant.
Groote ontevredenheid bij de modernen was hiervan
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natuurlijk het gevolg en velen hunner, waaronder er
waren die reeds vroeger niet zonder weerzin den hoogen
kerkelijken omslag hadden betaald, zeiden onmiddellijk
hun lidmaatschap van. de Ned. Herv. Gemeente op.

Eenige Lochemsche heeren riepen nu de ontevredenen
,op een vergadering bijeen en het voorzitterschap van het
voorloopig comité werd opgedragen aan den Heer Mr.
C. J. Sickesz, aan een welwillend schrijven van wiens hand
ik voor een goed deel deze mededeelingen verschuldigd ben.
In een zeer talrijke bijeenkomst op den avond van
den eden Kerstdag gehouden, bleek dat de meeningen
-der uitgetredenen zeer uiteenliepen en dat, te midden
-der algemeene ontstemming, velen nog niet wisten waarheen zich te wenden. Een commissie werd benoemd om
de verschillende uitgesproken opiniën ernstig te overwegen en in een later te houden vergadering een definitief voorstel te doen. Die commissie kwam, na rijp
beraad, tot de overweging dat de oprichting eener Re-

monstrantsche gemeente, ongeveer in denzelfden geest
als dit te Arnhem had plaats gehad, tot een gewenschte
oplossing zou leiden en het eenige middel was om allen,
zoowel de rechter- als de linkerzijde der modernen te L.
te bevredigen en van zulk een gemeente werden dan
ook de grondslagen gelegd.
Eerst in de Algemeene Vergadering van de Remonstrantsche Broederschap, in deze maand te houden, zal
-de erkenning dier gemeente kunnen plaats hebben, zoodat
ze zich voorloopig bij de Arnhemsche gemeente aangesloten heeft. Reeds telt de jeugdige gemeente i 15 Leden
en 79 Begunstigers waaronder niet weinigen die aan de
kerk reeds geheel den rug hadden toegekeerd.
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Den 5 (yell Februari jl. werd door Dr. L. H. Slotemaker

de gemeente ingewijd. Mij zelven was 't een waar genot
den 27sten April voor haar op te treden. In de ruime en
vroolijke societeitszaal was op dien schoonen lentemorgen
een talrijk gehoor vereenigd, bestaande uit heeren en
dames en boeren en boerinnen in bonte mengeling dooreen. Na afloop van de godsdienstoefening bezocht ik
met mijn gastheer de plek, alreeds afgebakend voor den
bouw van een eigen kerk, waarvan de bouw uit den
verkoop der daarin aanwezige zitplaatsen bekostigd worden zal. 't Was heerlijk te midden dier frisch.ontluikende
natuur, op een van de schilderachtigste plekjes van ons
vaderland, de voorteekenen te zien van een nieuw ontwakend godsdienstig leven, vrijgemaakt uit de boeien
,

,

,

van kerkelijken dwang en sleur!
Om de 14 dagen treedt een geestverwant prediker,

daartoe uitgenoodigd, voor de gemeente op, terwijl het
godsdienstonderwijs gegeven wordt door den Heer Horst,
predikant te Barchem. In de maand October hoopt men
het eigen kerkgebouw te betrekken.
Het kleine Lochem geeft een beschamend en prikkelend voorbeeld aan menige grootere stad, waar men
voortdommelt in trage onverschilligheid. Met beperkte
krachten heeft men hier door kloeke samenwerking binnen korten tijd zich een eigen weg gebaand. Als er maar
warmte is en moed, vermogen de modernen veel!

TER GEDACHTENIS.
Tiental toespraken door Dr. H. U. MEIJBOOM.
Prijs f i.-- Ingenaaid. f 1.4o Gebonden.
Uitgave van SCHELTEMA & HOLKEMA te Amsterdam.

.De bundel, onder bovenstaanden titel uitgegeven, werd
door de Deventer courant aangekondigd in de navolgende
bewoordingen, die ik met warme instemming over neem:
„Er behoort moed toe in onze dagen een bundel preeken te schrijven en uit te geven. Immers, zoover het de
zogenaamde moderne predikers geldt, worden zij nauwelijks meer aangehoord. En wanneer het levende woord,
soms verdienstelijk uitgesproken, niet meer op waarde
wordt geschat, wat zal dan het lot van de geschreven
letter zijn? Het is ons dikwijls voorgekomen, dat preeken niet moeten gelezen, maar alleen gehoord worden.
Waaraan ligt de schuld, dat de arbeid van den predikant in onze dagen zooveel ondankbaarder is dan vroeger ? Deels aan den bedroevenden kerkelijken toestand,
deels aan den tijdgeest, deels aan den predikant zelven.
De inrichting onzer kerk beantwoordt niet meer aan
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de behoeften van het heden, omdat zij is „een kind
van vroegere tijden" en daarnaar gevormd. Het -godsdienstiá leven, in de tweede plaats, mist thans warmte
„Er is iets kouds, iets mats, iets gedrukts in den
geestelijken dampkring. In de plaats van een krachtig streven naar vooruitgang, reactie in kerk en staat.
In plaats van een vurig idealisme, een koud berekenend
realisme, dat alle geestdrift doodt. In plaats van een
dwepend opkomend geslacht met lievelingsdichters, met
droomen van eene schoone toekomst, met stoute plannen, een geblaseerde jongelingschap, die niet vraagt tot
h o e v e e l zij wel in staat is, maar met hoe w e i n i g
ze volstaan kan." In één woord, daar is in den tijdgeest
eene anti-kerkelijke strooming, die allen, vooral het jonger geslacht, meesleept. En in de derde plaats, zooals
Meijboom te recht opmerkt, de taak van den predikant
is uiterst moeilijk naar eisch te vervullen. Vooreerst
moet hij een redenaar zijn, die in staat is voor oud en
jong, voor ,aanzienlijk en gering, voor eenvoudig en geleerd redevoeringen te houden, die allen gelijkelijk belang inboezemen en hen boeien. En met de gave der
welsprekendheid is moeder natuur, o zoo karig. Voeg
daarbij geschiktheid voor onderwijs en het herderlijk
werk en men zal overtuigd moeten zijn, dat in een predikant vermogens en talenten geëischt worden, die door
de natuur gewoonlijk over meerdere personen verdeeld
worden. „Welsprekend redenaar," „tactvol onderwijzer"
en „warm pastor" te zijn, is niet aan iedereen gegeven.
Wanneer wij echter na eene aandachtige lezing van
bovengenoemden -bundel, ons eene voorstelling trachten
,
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te maken van dr. Meijboom's geschiktheid voor zijn
ambt, dan kan deze, zoo wij ons niet bedriegen, niet:
anders dan gunstig zijn. Immers uit zijne preeken spreekt
zulk eene warmte, zulk eene hartelijkheid, terwijl dege-lijkheid van inhoud, gekuischte taal en kracht van dictie er iets bekoorlijks aan geven. Over de afscheidsredespreken wij niet, daar zulke redevoeringen altijd een
persoonlijk, een intiem karakter dragen ; toch blijkt uit
deze hoe nauwgezet, eerlijk en uitgebreid de heer Meij-boom zich zijne taak als predikant heeft voorgeteekend.
De grondtoon dier rede is nederigheid, gepaard aan een
gepast gevoel van trots en fierheid, heerlijke eigenschappen, over hetgeen hij heeft mogen tot stand brengen.
Dat ernst niet ontbreekt, blijkt uit de slotwoorden, waar
de redenaar zegt: „Wordt opgebouwd tot tempels des.
heiligen Geestes! Ontvangt een erfdeel onder de geheiligden. In een woord, leert dagelijks meer goed te zijnen goed te doen, opdat ook in deze gemeente de grootezedelijke beginselen macht verkrijgen en aldus het koninkrijk kome, waarvan het burgerschap te recht genoemd wordt als het :_ hoogste en beste, als des menschen kostbaarste schat ! "
Vele schoone stukken komen er in dezen bundel voor..
Wij wijzen inzonderheid op „Morgenstond en Nacht,"`
eene rede uitgesproken op een Kerstdag, naar aanleiding
van de vraag der ballingen uit Seïr in de schoone profetieën van Jesaja.: ,,Wachter! wat is er van den nacht?
Wachter ! wat is er van den nacht? De wachter zeide :.
de morgenstond is gekomen en het is nog nacht." Een
blijmare wordt daarin verkondigd, de morgenstond van
een beteren dag? Niet aan den staatkundige, niet aan
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den kapitalist, niet aan den aristocraat, niet aan den geleerde, niet aan den dichter of letterkundige, niet aan
den industriëel of wat ook qua talis, maar aan den godsdienstigen mensch, aan hem, die den godsdienst lief
heeft, wèl onderscheiden van de kerk, van de reglementen en dogma's, die kunnen en zullen vermolmen en in
flarden gescheurd worden, zonder den godsdienst in iets
te schaden.
Onze ruimte gedoogt niet elk dezer stukken afzonderlijk na te gaan. hoezeer de lust ons er toe zou aanzetten. Wij verwijzen alleen nog naar „Ik sta aan de deur
en klop", eene schoone Paaschpreek, rijk van inhoud en
keurig van vorm, hoewel wij niet in alle opzichten de
opvattingen daarin van het Paaschfeest deelen. „Het
aangezicht des Heeren", „Vernieuwde jeugd", „Paulus
aan boord", de Talenten", om van andere stukken niet
te gewagen, verdienen ten zeerste gelezen en behartigd te
worden. Als een juweeltje van taal en edele gedachten,
noemen wij nog het tweede opstel, getiteld „De onsterf
lijke discipel", waarin de heer Meijboom de beeldspraak
van den schrijver van liet vierde Evangelie, ten opzichte
van den discipel, dien Jezus lief had van dat geheimzinnig wezen, „een beeld zonder omtrekken, een persoon zonder naam, iemand, van wien men niet weet
waar hij gaat, noch van waar hij komt," overneemt,.
dien onbekende opspoort, die „als een andere Ahaverus, is niemand anders dan de ware Christen, diede reinste zedeleer in zijn leven verwerkelijkt, de mensch
die nooit uit het oog verliest, „dat Christen zijn en
edel 1 e ve n éèn is en dat de arbeid voor de toekomst
zich telken dage moet oplossen in arbeid voor het heden."

162

„Gezegend de mensch" zegt de schrijver, die in zijn
,eigen persoon eene gestalte geeft aan dien geheimzinni,gen discipel van Jezus en aldus de komst van den Heer,
die de Geest is, verhaast."

Eenige weinige aanmerkingen hadden wij te maken,
doch wij willen ze liever terughouden bij zooveel schoons,
wat ons geboden wordt.
Met ingenomenheid kondigen wij dezen bundel aan,
in de hoop dat hij tot velen toegang zal vinden. Waar
z66 gesproken en geschreven wordt, zal men niet vergeefs de aandacht van hoorders en lezers vragen. De
heer Meijboom is te dezer stede, naar wij meenen, geen
-onbekende. Wij hopen, dat hij ook hier gelezen worde.
En bovenal moge dit tiental toespraken medewerken
tot de meerdere waardeering en betrachting van den
schoonen, reinen godsdienst van Jezus, welks hoofdtrekken reinheid van hart, zelfverloochening, onschendbaarheid van het geweten, plichtsbetrachting en waarheidsliefde zijn, een godsdienst, warsch van elke dogmatiek,
die, naar onze meening, niets is dan zedelijk idealisme."
25 Maart.

E.

GENESIS III EN DE CHLOROFORM.

De schrijver van het derde hoofdstuk van Genesis
was getroffen door de velerlei moeite aan het menschenleven verbonden. Hij zag den landbouwer zwoegen onder de heete zon van het Oosten, om den grond een
karig voedsel af te dwingen; hij zag hem, volgens zijne
niet aesthetische, maar plastische uitdrukking, zijn brood
eten in het zweet zijns aanschijns. Treurig vooral was
het lot der vrouw. Zij verlangde naar den huwelijksband,
maar, bij bevrediging van haar verlangen, werd zij de
slavin van den man. Moedervreugde genoot zij, ja, maar
ten koste van hoe groote en langdurige smart!
Van die verschijnselen zocht de schrijver eene verklaring, en hij meende die hierin te vinden, dat de mensch
God vertoornd had door te staan naar dingen, alleen
voor de Godheid bestemd.
Deze Israelietische auteur nu heeft de arts Dr. J. C. Burkens front doen maken tegen diegenen onder zijne collega's, die de dochteren Eva's van de straf harer stammoeder trachten te ontheffen.
In het tijdschrift „Stemmen voor Waarheid en Vrede"
1879.
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namelijk, vierde aflevering van dit. jaar, heeft de heer
Burkens een stuk geplaatst, getiteld „Chloroform." Hij
verhaalt zijnen lezers, dat men in den laatsten tijd ook
in ons land meer dan vroeger gebruik begint te maken
van chloroform, bij accouchementen met gewoon verloop.
De schrijver keurt dat gebruik af, voornamelijk omdat
het in strijd is met het woord van den levenden God,
namelijk met het Godswoord van Genesis III, dat Eva,
tot straf voor het eten van den verboden boom, oplegt,
met smart kinderen ter wereld te brengen.
De heer Burkens ontveinst ons niet, dat hij bij zijne
bestrijding van . het genoemd gebruik van zoogenaamd
„Christelijk" standpunt, een autoriteit tegen zich heeft.
Door wijlen professor Simpson te Edinburg namelijk is
de aanwending van chloroform bij gewone accouchementen in zwang gekomen, en professor Simpson was
„een groot geleerde en een uitnemend christen." De
schrijver laat zich evenwel door deze autoriteit geenszins uit het veld slaan en terecht; want professor Simpson heeft met zijne medegeloovigen blijkbaar een loopje
genomen, toen zij hem over zijne kettersche handelwijze
kwamen onderhouden. De Heer, zeide de Hoogleeraar,
had eveneens gehandeld als hij, toen Hij op Adam een
diepen slaap bracht, eer Hij Eva uit een van diens ribben
schiep. Dr. Burkens heeft groot gelijk, dat is geen redeneering met eere. Adam had immers nog niet gezondigd,
toen hem de rib werd weggenomen. Ja, het zou mij niet
verwonderen, wanneer juist de vermelding, dat de onschuldige Adam bij genoemde operatie in slaap werd gemaakt, terwijl de schuldige Eva pijn moest lijden, Dr.
Burkens had bevestigd in zijne sombere overtuiging, dat
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onze - tijd, waarin het gebruik van chloroform in de
kraamkamer toeneemt, „niet rekent met den Heilige
en zijn woord." Als ik te Edinburg geweest was, toen
professor Simpsons geloovige vrienden hem van zijn
kostbaren tijd kwamen berooven, dan zou ik den beroemden man eerbiedig verzocht hebben in zijne plaats
de vrienden te woord te mogen staan, en ik had hun
gevraagd of zij nooit gelezen hadden in de brieven van
den Apostel Paulus, dat de geloovigen met Adam en
Eva niets meer te maken hebben ; dat zij afstammen
van Christus, die de vader geworden is van een nieuw
menschengeslacht, en dus de straf van Eva op geloovigen en dier nakomelingen niet meer behoeft of zelfs
mag toegepast worden.
Maar hoe fier ik ook ben op deze scherpzinnige redeneering, ik beloof den lezers van dit tijdschrift, hun
verder dergelijke proeven van scherpzinnigheid te zullen besparen.
Het doel van dit schrijven was hoofdzakelijk, te doen
zien welke gevolgen de blinde onderwerping aan het
gezag van het verleden, nu weer bij de behandeling
eener zaak van groot gewicht, na zich sleept.
Daar is nu een bekwaam, rechtschapen, liefderijk geneesheer als Dr. Burkens, die absoluut w i 1 dat menschen
pijn zullen - lijden, die weigert een middel aan te wenden,
dat lijden verminderen kan, niet omdat hij de aanwending uit een medisch oogpunt verkeerd acht, maar alleen
op grond van een vergoddelijkte, misschien nog verkeerd
opgevatte uitspraak van een onbekend Israëliet, die vele
honderden jaren geleden leefde.
Indien de heer Burkens kennis mocht nemen van dit
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schrijven, dan zal hij tegen deze bewering opkomen. Hij
zal met de stukken bewijzen, dat zijn afkeer van de
practijk door professor Simpson in zwang gekomen, niet
alleen berust op schriftgezag, maar tevens op een grond
aan de medische wetenschap ontleend. Ja waarlijk, daar
aan het eind van Dr. Burkens' artikel begint de medicus te spreken. Luister, hij wijst ons op het levensgevaar, dat met het chloroformeeren verbonden is.
,,Altijd," verklaart Dr. Burkens, „blijft de chloroform
„een gevaarlijk middel." „Altijd ? !" 0 wij onnoozele
leeken, die er zooveel mee ophadden ! „Gevallen van
„doodelijke bedwelming, niettegenstaande geoefende en
„voorzichtige handen de chloroform toedienden zijn --- ge„lukkig zeldzaam -- voorgekomen." Gelukkig z e l dzaam, ja wel! maar dan toch voorgekomen? Die
professor Simpson! Slechte theologische redeneeringen
houden, een loopje nemen met achtbare mede-christenen,
en dan nog onderwijl menschen pijn wegnemen door
ze met zijn geoefende en voorzichtige handen te brengen in een misschien doodelijke bedwelming! En niettegenstaande dat alles nog een „uitnemend christen!"
„Vroeger," zoo valt ons Dr. Burkens in de rede met
de kalmte, die den arts ten allen tijde past, „vroeger toen
„men de werking nog niet genoeg kende, is menigeen
„om eene onbeduidende operatie het slachtoffer geworden
„van de chloroform." „Vroeger?" Dat geeft weer moed;
want wij leven in den tegenwoordigen tijd, nu men, als
wij op de woorden van onzen leermeester afgaan, de
kracht en werking van de chloroform wèl kent. „Bij
„long- en hartgebreken," zoo verklaart Dr. Burkens zich
nader, „is het inademen van chloroform altijd gevaarlijk."
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„Bij long- en hartgebreken ?" Dat is een belangrijke beperking van het „altijd", waarmee gij ons eerst op het
lijf vielt. En nu beginnen wij werkelijk te gelooven,
dat professor Simpson in zijn eer hersteld kan worden,
en dat uw geheele medische argumentatie niets tegen
de manier van „den grooten geleerde en uitnemenden
christen" bewijst. Want immers door luisteren en kloppen weet gij, medici, bericht te krijgen aangaande den
toestand van hart en longen? Maanden vooruit, kunt
gij u dus op de hoogte stellen van den staat dier organen bij de patienten over wie wij het hier hebben, en
op wie gij de chloroform mocht willen toepassen ; en
waar gij een onderzoek om bijzondere redenen niet kunt
instellen of waar het een onbevredigende of twijfelachtige
uitkomst oplevert, daar neemt gij de bedwelming slechts
te baat, waar zij volstrekt noodzakelijk is.
„Er bestaat derhalve voor den christen in elk opzicht
„genoegzame grond, om met de aanwending van chlo„roform niet lichtvaardig te werk te gaan."
Zeker, niet alleen voor den christen maar voor elken
mensch, die zijn leven liefheeft; dat begrijpen wij nu
volkomen na hetgeen gij ons geleerd hebt. Maar gij
wildet niet bewijzen, dat wij niet l i c h t v a a r d i g met
dat middel moeten te werk gaan, maar dat het bij
„niet-levensgevaarlijke" ' toestanden, waar het om andere
redenen niet noodzakelijk is (dat beteekent zeker, andere
redenen dan het weren van pijn) niet aangewend mag
worden. Die logische fout komt zonder twijfel op rekening
van den schrijver van Genesis. Had hij u niet in het
harnas gejaagd tegen de manier van professor Simpson, ik ben er zeker van, dat gij uw eerwaardige medi-
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sche wetenschap niet zoudt gedwongen hebben een
houten zwaard ter bestrijding daarvan te leveren.
In zake de besproken methode der Engelsche verloskundigen, stellen wij ons geen partij. Al achten wij de
gewone bewering, dat de liefde der moeder voor haar
kind minder zal zijn, indien niet de natuurlijke smart
bij het moedermoorden geleden is, volkomen ongegrond,
er bestaan tegen de Engelsche manier misschien bezwaren, die ons onbekend zijn of wier gewicht wij nietmedici niet instaat zijn te beoordeelen. Het stuk van
Dr. Burkens signaleeren wij, omdat het een treurig maar
opmerkenswaardig feit is, dat nog tegenwoordig door een
beschaafd, wetenschappelijk gevormd man, uit Protestantschen kring, niet de wetenschap of het zedelijk gevoel
maar de letter des bijbels wordt opgeroepen, om als
hoogste rechter uitspraak te doen over de waarde van
nieuwe wegen, die ter bereiking van menschelijk welzijn
worden ingeslagen.
Wij gevoelen, dat onze tijd behoefte heeft bovenal
aan opwekking en versterking van den moreelen zin,
van den eerbied voor de zedewet, van het besef der
waarde van het zedelijke. Waar zij aanwezig zijn, daar
wonen tevens de gezonde levenslust en de energie, die
de maatschappij doen bloeien. Maar terwijl wij op het
gemoedsleven bovenal onze aandacht vestigen, roepen
uitingen als die van Dr. Burkens ons op, het hoog belang der verlichting op verstandelijk gebied niet te vergeten, en alle middelen, daaronder ook en niet als het
minste een welingericht godsdienstonderwijs, aan te wenden, om het te bevorderen.
Zoolang nog mannen van wetenschap, ernst en goede
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trouw een overtuiging aanbevelen, die den mensch tot
slaaf maakt van het verleden, zoolang blijft het plicht,
in wijden kring het licht te doen schijnen, waarvoor die
slavernij, zij het ook na lang tegenstreven, wijken moet.
En nu, voor ik afscheid neem van den lezer, moet ik
nog den wensch uitspreken, dat op de uiterst belangrijke
zaak, welke Dr. Burkens op zijne wijze besprak, de al gemeene aandacht worde gevestigd, en dat zij door de
medici in ons land, die zich daaromtrent nog geene welgevestigde overtuiging mochten hebben gevormd, tot
een voorwerp van nauwgezet en veelzijdig onderzoek
worde gemaakt. L. M.

NIET BEZORGD.

In de laatst verschenen aflevering van de „Stemmen
uit De Vrije Gemeente" komt de geheele discussie voor,
die gevoerd is over de vraag: „Ligt armverzorging op
den weg van godsdienstige gemeenten?
Het pittig en puntig referaat van den Heer J. H. C.
Heijse uit Zierikzee -- een man, die over het vraagstuk der armverzorging een woordje mag medespreken,
is daarin tevens opgenomen, zoodat ieder zich volledig
kan op de hoogte stellen van de geheele behandeling
dezer, vooral voor de Vrije Gemeente. zoo hoogst belangrijke zaak.
Wel is zij voor ons van hoog belang!
Aan den eenen kant toch geldt het 't toekomstig geluk,
de toekomstige verzorging van onze nablijvenden, als wij
de oogen zullen gesloten hebben; aan den anderen kant
is het te doen om de handhaving van een eenmaal_
aangenomen beginsel, aangenomen, omdat het deugdelijk en naar onze innigste overtuiging het meest zuivere is.
De reactionaire wind, die tegenwoordig op zoo veler-
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lei gebied waait, en angstig doet vragen : „was het
vroeger toch niet veel beter !" schijnt ook hier zich te
doen gevoelen en in het gevoerde debat was het duidelijk te bemerken, hoe menigeen, ja, wel overtuigd was,
dat armverzorging niet thuis behoort bij een godsdienstige gemeente, maar voor alle zekerheid toch eigenlijk maar liever terug wilde en een klein diaconietje, of
een beetje weezenverpleging of een wegwijzer naar het
Burgerweeshuis zoude willen hebben. Men kan toch
nooit weten, niet waar ? En hoorden wij daar straks niet
zeggen, dat wanneer De Vrije Gemeente zich niet het
lot harer verarmde leden aantrekt, zij den christelijken
geest niet heeft?
Weg met dien kleinmoedigen twijfel ! Wij hebben bij
de oprichting van onze vereeniging immers met volle
bewustheid verklaard, dat wij de armverzorging n i e t
wenschten te aanvaarden, omdat zij niet bij ons t'huis
behoort en hare opneming èn voor onze gemeente èn
voor haarzelve schadelijk zou zijn? En wij deden dat op
goede gronden. Immers het doel van onze gemeente is
uitsluitend de aankweeking van godsdienstig-zedelijk
leven, door middel van godsdienstonderwijs en godsdienstige samenkomsten. Alle p r a c t is c h e openbaringen van dit godsdienstig zedelijk leven zelf worden dus
door onze vereeniging overgelaten aan hare leden persoonlijk, doch mogen van haarzelve als zoodanig niet
uitgaan. Dit toch ligt buiten de grenzen van haar roe~
ping. Maar ook, indien wij voor een oogenblik aannamen, dat armverzorging behoorde tot den kring harer
werkzaamheden, doet zich dan niet de vraag gelden:
welke vruchten werpt de armverzorging bij andere ge-
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meenten af? Zeker, velen worden door die gemeenten
uit bitteren nood gered, of voor ondergang behoed, of
in ziekte bijgestaan, maar toch is het woord van den
heer J. G. Schuuring waar : „De kerkelijke armverzorging heeft kwaad gedaan !"
Waarom ? Allereerst omdat de gedachte, die daaraan ten
grondslag ligt, het hoogere en betere in ons beleedigt.
Wat toch doet die kerkelijke armverzorging ? Zij ondersteunt alleen diegenen, die tot h a r e gemeente behooren.
Voor haar bestaan geen behoeftigen, dan onder haar
eigen leden. Alle andere menschen worden door haar
beschouwd als liggende buiten den kring harer werkzaamheid en als zoo menigmalen blijkt, dat onder de
niet-leden harer gemeente ook zeer zeker dezulken gevonden worden, wien de last des levens te zwaar valt en
die anderer hulp behoeven, dan moet zij die hulpbehoevenden afwijzen met de betuiging: „Gij behoort niet
tot mijne gemeente; ik zie wel, dat gij in ellendigen
„toestand verkeert, dat gij hulp behoeft, en zonder die
„niet verder kunt, maar toch kan ik u niet helpen; wend
^,u tot uw eigen kerkgenootschap!"
Alzoo wordt door de kerkelijke armverzorging het
beginsel der liefde, dat tijd noch maat, grens noch perken kent, geknipt in velerlei kleine gedeelten, en ieder
gedeelte slechts toegepast op dezulken, die soortelijk
bijeenhooren! Is dat niet een beleediging van het betere
in ons, dat ons doet gevoelen, dat de liefde ondeelbaar
is? Is dat niet een leer, die kwaad doet?
Ten tweede is de kerkelijke armverzorging - kàn het

althans zeer gemakkelijk zijn een aansporing tot het deelgenootschap aan eene of andere gemeente. De jongeren,
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vooral onder de mindere klasse, treden toe tot dit of
dat kerkgenootschap, deels uit gewoonte, deels ook met
het oog op de kerkelijke bedeeling in geval van nood.
En de gevallen komen voor, dat men zich van de eene
in de andere gemeente als lidmaat doet overschrijven,
alleen omdat de diaconale kas van die andere gemeente
beter gespekt is, en hare bedeelingen milder vloeien. Is
ook door deze feiten niet voldoende bewezen, dat hier
veel kwaad is gedaan ? De Heer Heijse toont op nog
velerlei gronden aan, dat de kerkelijke armverzorging
geen reden van bestaan heeft, en schrijver dezes sluit
zich daarbij uit volle overtuiging aan. De argumenten
in het debat aangevoerd tegen zijn beweren, waren meest
van bij komstigen aard of betroffen nuttigheidsgronden.
Zoo b. v. de betuiging, dat de Nederlandsch-Hervormde
Diaconie de beste is; de uitroep; „liet ieder kerkge„nootschap zijne armen los, men zou staan voor onover„komelij ke bezwaren !" de meening, dat niet alle standen
zich bij de Vrije Gemeente zullen aansluiten, nu zij de
armverzorging niet in haar programma heeft opgenomen ; de vraag, ,,waar moeten anders de armen, de
weezen, de ouden van dagen onder onze leden heen?";
al deze bezwaren bevatten geen bestrijding van het beginsel van onze meening, ze kunnen allen beantwoord
worden buiten het hart van de zaak om.
Het standpunt, waarop twee bestrijders zich plaatsten,
dat van den Bijbel, kan niet in bespreking komen, omdat het daaraan toegekend gezag, in dezen zin, voor ons
niet meer bestaat. Overigens is de bewering, dat krachtens de schrift, de kerk zich de armverzorging tot
taak moet stellen, zeer zeker nog voor ernstige bestrij-
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ding vatbaar. Aangezien echter het gezag der schrift
door ons niet wordt erkend, schijnt die bestrijding thans
en hier vrij onvruchtbaar. Voldoende 'is dan ook bewezen, dat de gestelde vraag ontkennend moet beantwoord worden, dat de armverzorging niet behoort
tot de werkzaamheid van een godsdienstige gemeente. i )
De Vrije Gemeente heeft die overtuiging uitgesproken
door de armverzorging niet onder hare verplichtingen
op te nemen. Zij mist daardoor wat alle kerkgenootschappen hunnen leden kunnen aanbieden, nl. de mogelijkheid van hulp in geval van ziekte, armoede of dood.
Daardoor schijnt zij bij die allen achter te staan en
hoort men meestal van hen, die niet deel van haar
uitmaken — den uitroep: „Ge delft uw eigen graf; als
„gij geen diaconie opricht en instandhoudt, dan be„lemmert gij uw eigen ontwikkeling en staat gij zelf
„uw eigen uitbreiding in den weg." Of ook: „Indien
„gij het uitoefenen van liefdadigheid heiligen plicht acht
„voor ieder gemeentelid in het bijzonder, hoe veel te
„meer, moet gij dat dan doen, voor de verzameling
„van leden, die „Gemeente" heet. Eendracht maakt
„macht."
Beide uitroepen, hoe welgemeend ze ook mogen zijn,
wijzen we met overtuiging af. Wenscht men niet toe te
treden tot onze gemeente, omdat zij geen bedeeling
heeft, welnu, daaruit blijkt, dat men de godsdienstigi) Ik herinner hier, dat in het weekblad „de Vrijheid" indertijd
een 7tal zeer belangrijke artikelen over dit onderwerp zijn opgenomen.
De schrijver van die artikelen komt tot dezelfde slotsom, als de heer
Heijse. De lezing van die artt. is zeer aan te bevelen; zij komen voor
in de Nos. 33, 34, 35, 3 6 , 37, 38 en 39 van den jaargang 1876.
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zedelijke beginselen, waarvan zij uitgaat, ondergeschikt
maakt aan geldelijke voordeelen, die men verwacht, en
tot welke verwachting men door de gewoonte gebracht
is. Het bezwaar dat niet iedereen, zelfs de aller-allerarmste, tot onze gemeente kan toetreden, omdat zij eene
jaarlijksche bijdrage vordert, bestaat niet, want de minste
contributie bedraagt voor hare leden f i. per jaar,
dat is, nog niet 2 cents per week, een som, die
iedereen betalen kan, als hij wil, En de bedenking
dat men gezamenlijk toch wel zal moeten doen, wat
ieder voor zichzelven plicht acht, mist hier haar kracht,
omdat wij het uitoefenen van liefdadigheid door ieder
onzer, niet onzen plicht achten, als leden van de gemeente, maar als personen, als m e n s c h e n.
Maar thans rijst de vraag: „Wat moeten wij dan
,,doen? Hoe kunnen wij de zekerheid erlangen, dat na
„onzen dood, onze achterblijvenden niet onverzorgd zijn?
„Wie zal — als onze gemeente dat niet mag doen,
„waken, dat zij in hunne behoeften zullen kunnen voorzien ?"
Deze vraag, zij is zeer gewichtig, omdat zij voortspruit
uit eene bezorgdheid voor de toekomst van wie ons lief
zijn, die haren grond heeft in het beste, het edelste wat
in ons is. Wij moeten die vraag dan ook met allen
ernst aan ons zelven stellen, en 'het antwoord daarop
trachten te vinden. Wat meer is -- we mogen ons
daarvan niet afmaken, met het luchthartig beweren, dat
alles wel zal terecht komen en het zulk een vaart niet
loop en zal; neen! we moeten vastberaden -- maar
kalm -- de bezwaren, die zich thans voor o n s meer
dan voor anderen voordoen, onder de oogen zien en
niet rusten voor wij de oplossing gevonden hebben.

176
En ziet ! dan is het hier de plaats om te erkennen,
dat we over het algemeen veel te weinig aan de toekomst
denken, en veel te weinig doen, om haar te verzekeren.
De meeste menschen denken eenvoudig niet aan de
mogelijkheid, dat zij hu.n vrouw en kinderen in behoeftigen staat kunnen achterlaten, anderen denken er wel
aan, maar doen er niets tegen, en een zeer klein gedeelte denkt er wel aan en neemt de noodige voorzorgen, maar zij zijn ook niet te vinden in de gelederen
dergenen, die jammeren en klagen, of jubelen en juichen
over kerkelijke bedeeling.
Laat ons deze zaak wat nader beschouwen. Zij is ten
volle onze aandacht waardig.
Een der meest betreurenswaardige verschijnselen op
staathuishoudkundig gebied is zeker het reeds lang
bestaande dwaalbegrip, dat de zwakkere mensch wettig recht heeft op ondersteuning door den sterkere. Hoewel de oorzaak van het ontstaan van deze
meening uit een godsdienstig-zedelijk oogpunt wel is te
verklaren, aangezien het omgekeerde, nl. dat de sterkere
zich zedelijk verplicht rekent den zwakkere tegemoet te
komen, vooral ook in ons land, levendig wordt gevoeld,
zoo neemt dat toch niet weg, dat genoemde meening
niet den minsten grond heeft en geen reden voor
haar bestaan is aan te wijzen. Intusschen zij bestaat
en wie zal berekenen, hoeveel kwaad door haar reeds is
teweeggebracht! Talrijk zijn de gevallen, waarin die mee=
ning den doodsteek heeft gegeven aan alle zelfvertrouwen
en zelfwerkzaamheid. Hoe weinig voorzorg, hoe wei-'
nig zucht om den -goeden tijd te besteden, om voor'
den kwade te sparen, hoe weinig zeifbeheersching hoe,
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veel kwistigheid in de vergoelijking van eigen verkeerd-

heden, hebben wij aan die meening te danken ! Dagelijks kunnen wij daarvan de voorbeelden aanwijzen, en
wellicht zelfs in onze naaste omgeving de treurige gevolgen daarvan bespeuren. Zoo is het ook met de armbedeeling ! Zoowel de kerkelijke, als de particuliere,
en vooral de staats-armverzorging, worden door zéér
velen v e r p l i c h t gerekend, iedereen, die hun hulp inroept, bij te staan. Wat is daarvan het gevolg ? Dit
b. v : en ik haal hier een geschiedkundig feit aan
dat nog zeer onlangs onder mijne oogen plaats had, een gezin van man, vrouw en eenige kinderen heeft een
redelijk bestaan. De vader is schoenmaker, en houdt
zijn debet en credit tamelijk goed in evenwicht. Maar
zijn oudste zoon, een jongen van 19 jaren, verdiende
slechts f 3. -- à f q., per week en kon dus best iets
meer verdienen. Er werd moeite voor hem gedaan om
hem eene meer winstgevende betrekking te bezorgen
en werkelijk gelukte het, hem een weekloon van f 7.
te zien toeleggen. De toestand van dat gezin was
dus aanmerkelijk verbeterd. Maar wat doet nu die jongen? Hij gaat dadelijk trouwen! Men zou het niet geboven, als men het niet zelf had gezien. Trouwen op
een weekloon van f 7.— ... , èn op de bedeeling van
de Ned. Herv. Gemeente „Dat brengt ook allicht een
„gulden in de week op, en wij kunnen daarop rekenen,
„want wij behooren tot. die kerk !" De gedachte, dat
die kerk wel eens geen bedeeling kon geven, en dat
zij daartoe ook volstrekt niet gehouden is, kwam zelfs
niet bij den jongman op. Hij trouwt, en de bedeeling
van de kerk is een post op zijn begrooting!
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Men zou kunnen lachen om dit voorbeeld en zeggen,
dat het een op zich zelf staand geval is, dat door vele,
andere wordt te niet gedaan. Maar dan zou men
zich vergissen, want, bij een weinig bekendheid met den

feitelijken toestand, moet men erkennen. dat de meerderheid er over denkt, zooals genoemde schoenmakerszoon.
Deze toestand is dáárom zoo treurig, omdat 't het eenige
middel, waardoor het pauperisme bestreden kan worden,
onmogelijk maakt. - Dit middel toch is geen ander dan
overleg, berekening, zelfbeperking. Over het
algemeen wordt het woord „pauperisme" verkeerd verstaan. Pauperisme is geen armoede. Armoede kan men
noemen een oog enbli kkelij k gebrek aan de noodigste
levensvereischten, als lucht, licht, voedsel, dekking, doch
pauperisme is die staat van . zedelijk verval, waarin
de mensch eigenlijk niet leeft, maar geleefd wordt; het
is een toestand van verlamming of afwezigheid ván alle
hoogere aandoeningen, waaruit van zelf voortvloeit gebrek aan stoffelijke middelen om het leven te leven, zooals een mensch dat behoort te doen. Het is de kweekschool voor verwaarloozing of vernietiging van alle
deugden, het is de vruchtbare bodem, waarop ondeugd,
onreinheid, zonde welig tieren, en waardoor onze maatschappij ziek is tot in hart en nieren. Armoede is tijdelijk gebrek, pauperisme voortdurend stoffelijk en z ede1 ij k verval. -Tusschen beide is een breede klove!
Hoe nu dat pauperisme te bestrijden? Ik zeide het
reeds met . andere woorden: door den mensch uit dien
staat van zedelijk verval op te heffen, door hem de bew ustheid te hergeven . van zijne zedelijke waarde, door
hem aan te toonen, hoe zedelijk laag het is altijd op
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anderen te vertrouwen en te steunen, door hem te hel-

pen in dien voor hem dubbel moeielijken strijd, tegen
luiheid, onbedachtzaamheid en zooveel demonen meer,
als hem in hun macht houden.
Hier vooral — Prof. Gunning noemde het met een
oud woord : „inwendige z e n d in g" is voor ieder
welwillend en liefdadig mensch een ruim veld te bearbeiden. Armoede is betrekkelijk gemakkelijk te lenigen,
mits men aan een streng onderzoek spoedige hulp paart,
maar tot bekamping van het pauperisme is meer noodig.
De - ware liefdadigheid is die liefde, die mannen en vrouwen aanspoort, hun eigen gemak en genoegen op te
,offeren, zoowel als hun geld, niet om te voldoen aan
een of andere zelfzuchtige aandoening of oppervlakkigen
indruk, maar opdat zij zich vertrouwd mogen maken
met al de gevoelens van de ongelukkigen, hun lijden
medelijden, hun leed mededragen, hun vreugde medegenieten, opdat-zij, met voldoende kennis van hart en neiging,
voor ieder geval het beste middel . zullen kunnen aanwenden. Ook al moeten zij daardoor èn aan die ongelukkigen èn aan zich zelven eenig leed berokkenen. Ook
al valt het hun dikwijls hard, schijnbaar wreed te moeten zijn. Op deze wijze, met heiligen ernst gewerkt en
met goeden moed bezield, want die heeft men bij al
de teleurstellingen, die zich op dit gebied voordoen, wel
noodig komt men langzaam tot het doel en zal men
werkelijk goed doen.
Wil men eene omschrijving van 't geen onder afdoende hulp in dit geval moet verstaan worden, dan zou ik
willen zeggen: „het is zulk een hulp, die gevallenen in
de gelegenheid stelt zich weer op te richten, die iemand,
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wiens karakter verloren ging, in staat stelt het te herwinnen, en die hem de gelegenheid opent, in het vervolg zich en zijn gezin eerlijk en eenvoudig te onderhouden." Want daarop komt het ten slotte altijd aan

Als de mensch verantwoordelijk is voor al zijn handes
lingen, met zelfbewustheid gepleegd en wie onzer,
die daaraan twijfelt ? dan heeft hij ook te zorgen voor
zichtelven en zijn gezin. Niemand anders heeft daarvan
de verplichting dan hij en hij alleen. Wordt dus den
een of ander die in nood is de hand der hulp geboden,
dan geschiedt dit alleen uit 1 i e f d e, geenszins omdat
deze daarop eenig recht kan doen gelden.
Deze stelregel nu, hij wordt door zeer velen over 't
hoofd gezien, en ik schroom niet te zeggen, ook door al
degenen, die in het ontbreken van armverzorging bij de
Vrije Gemeente een bezwaar vinden om tot haar toe te
treden. In den grond der zaak is dit bezwaar niets anders, dan een steunen op anderen en een afwezigheid
van geloof in zich zelven en in eigen kracht.
En nu komen wij tot de straks gedane vraag: wat
moeten wij doen om, als onze Vrije ,Gemeente niet voor onze
achterblijvenden mag zorgen, hun toekomst te verzekeren ? Wie zal daarvoor waken?
Ik zou wenschen te antwoorden: WIJZELVEN!
Het beginsel van overleg, berekening, zelfbeperking,
dat wij aanbevelen voor de lagere klassen als ,middel
tot verzekering van hun toekomst, zou dat niet evengoed, ja! in nog grootere mate voor ons zelven gelden?
Wie durft deze vraag ontkennend beantwoorden!
Een huisvader, hoofd van een talrijk gezin, klaagde
eens zijn nood aan een vriend en betuigde dat het te-
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genwoordig zoo bezwaarlijk was, om rond te komen, en
dat hij niet mocht denken aan den toestand van zijn
gezin na zijn dood, want dat die gedachte hem vrees
aanjoeg.
„Kunt ge dan niets doen, om dien toestand te verzekeren ?"
„Neen," zei de man, „alles wat ik doen kan, doe ik;
ik kan geen geld meer missen. Ik kan niets overleggen !"
„Maar ik meende," zei de vriend (men ziet zulke
vrienden zijn zeldzaam), „dat ge u toch velerlei gemakken kunt bezorgen, dat ge met uw gezin menige uitspanning kunt genieten, dat ge nog al eens gebruik maakt
van dit lidmaatschap en die ontspanning, i. é. w. dat
ge u nog al 's levens aangenaamheden verschaffen kunt?"
,Zeer zeker," antwoordde de huisvader, „maar als ik
dat alles ook niet had, wat zou ik dan aan mijn leven
hebben? De geheele week werk ik hard, en zou ik dan
niet eens mijn betamelijke uitgangen mogen hebben ?"
„Neen, zei de vriend, dat moogt gij niet, want de
toekomst van uw vrouw en kinderen is, volgens uw eigen
betuiging, nog in geenen deele verzekerd! Ik weet wel,
't is eene harde waarheid, die ik u - daar zeg, maar
niettemin eene waarheid en gij kunt die wel bedekken, en door zelfbegoocheling uzelven wijs maken, dat
ge een heel braaf huisvader zijt en uw plicht getrouw
vervult, en op uw tijd een zeer geoorloofde uitspanning
geniet, maar voor uw geweten zijt ge niet verantwoord,
zoolang ge op dien dwaalweg voortgaat. De totale som,
die , ge ieder jaar uitgeeft aan allerlei vermaken, zoogenaamde „levensweelden" en uitspanningen, is mogelijk
voldoende om te zorgen, dat ge na uw dood uw huis-
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gezin niet berooid en hulpeloos achterlaat. Leg dat bedrag op, neem een verzekering op uw leven, beleg het
in een spaarbank of wat ge er anders mee doen wilt,
maar BEWAAR het rentegevend en dan eerst zult ge uw
plicht gedaan hebben ! Als de wil er is, wordt de weg
van zelf gevonden."
Het komt mij voor, dat deze vriend gelijk had. Z66
gewoon is menigeen, door den sleur, om de verzorging
zijner nablijvenden aan anderen over te laten, dat het
zelfs niet in hem opkomt, dat hij op die wijze zijn plicht
verzuimt. En toch is die opoffering zoo ontzaglijk groot
niet. Een enkel dubbeltje daags afgezonderd b.v. op 30
jarigen leeftijd verzekert veertienhonderd gulden na onzen
dood. Eén gulden per week in de spaarbank gezet is
reeds ruim vijfhonderd gulden, na tien jaren. En zoo
zouden meer en sprekender voorbeelden kunnen worden
aangehaald. W ij z e l v e n hebben te zorgen voor onze
vrouw en kinderen, ook nà ons overlijden. Dat is een
d u r e Pl i c h t, die op ons rust, die als van de daken
gepredikt moet worden. N i e t de kerk, n ie t de staat,
niet eenig particulier maar WIJZELVEN moeten, zooveel
in ons vermogen is, zorgen, dat hun lot verzekerd zij,
en alles doen wat wij kunnen, om , te voorkomen dat,
door onzen dood, de middelen van bestaan van ons huisgezin te eenenmale weggenomen zijn. Menig genoegen
moeten wij ons daarvoor ontzeggen, menig genot, waaraan wij misschien volgens ons eigen gevoelen volstrekt
behoefte hebben, moeten wij laten varen, menige stille
uitspanning van onze verlanglijst schrappen, maar wij
moeten het doen; het is onze plicht. Wij moeten
bereid zijn alles op te offeren, wat ons gemak aanbrengt
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of onze uitspanning is, indien anders het toekomstig
geluk van de onzen wordt opgeofferd. Men zal zeggen:
„dat is een harde taak, die ge ons daar oplegt, zij
schijnt t e hard te zijn en onuitvoerbaar." En- inderdaad,
niemand zal ontkennen, dat de eisch zwaar is en moeilijk,
maar is dan niet de zaak, waarvoor die eisch gedaan
wordt van het allerhoogste belang ; is die eisch een andere, dan onze levensplicht ons voorschrijft? Neen, hij
kan niet minder gesteld worden.
Intusschen — het kan toch zijn, dat één onzer alles
doet, wat in zijn vermogen is, om der zijnen toekomst
te verzekeren, doch dat hij daarin te kort schiet door
onvermogen, i. é. w. dat hij niet voldoende kan zorgen
voor zijne achterblijvenden. Dergelijke gevallen doen
zich toch ook voor! Wat moet er dan van zijn gezin

worden, zoo onze gemeente geen armverzorging heeft?
Het antwoord op deze vraag is niet moeilijk te geven.
In dat geval heeft de particuliere liefdadigheid nog
nooit gefaald. Goddank, er zijn nog tal van personen,
tal van vereenigingen die hunne helpende hand uitstrekken naar degenen, die haar vragen, zonder verschil te
maken tusschen godsdienstige belijdenis of geloofsrichting. Onze weezen, ze worden liefderijk verzorgd, onzen
ouden van dagen door de hand der teedere zorg een
rustige levensavond bezorgd, onze armen gevoed en
gekleed door die liefde, die zich allereerst en allermeest
in daden uit.
Zijn wij onmachtig om zooveel te doen, dat wij zelven onze nabli*venden verzorgen, en hebben wij alles,
ons uiterste best gedaan, om althans zoo goed mogelijk daarin te voorzien, dan mogen wij toch gerust het
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hoofd nederleggen en behoeven wij niet bezorgd te zijn,
over het lot der onzen na onzen dood. W ij hebben
dan onzen plicht gedaan, de liefde zal den h a r e n doen.

De Vrije Gemeente deed een stouten stap, toen zij
de armverzorging van haar programma schrapte. Zij
laadde de verdenking van gemakzucht op zich ; zij wordt
beschuldigd van gebrek aan christelijke liefde ; zij brak
met de overlevering, dat een gemeente ook voor haar
armen en ouden te zorgen heeft.
Toch deed zij dat uit heilige overtuiging en is zij er
dankbaar voor, dat zij den moed had, die overtuiging
uit te spreken. Maar wel verre, dat hare leden daardoor een last minder op de schouders hebben, mag ik
beweren, dat wij grootere verplichtingen op ons hebben
genomen.
Door die daad toch hebben wij tevens uitgesproken
dat wij niet zullen rusten, eer het lot der onzen na
onzen dood voldoende zal verzekerd wezen, en dat wij
dit als een heiligen plicht aanvaarden.
Dat wij de beginselen van overleg en zelf beheersching
door woord en daad zullen verkondigen en niet zullen
nalaten alle kiemen van gemakzucht, van traagheid, van
onbezorgdheid of overdaad met alle kracht uit te roeien,
omdat wij de innige overtuiging hebben, dat deze laatste
de ellendige bronnen zijn, waaruit armoede, kommer en
nood voortspruiten, welke op hare beurt de wegbereiders zijn van het pauperisme.
Maar wij hebben door die daad ook de dure verplichting op ons genomen, zooveel in ons vermogen is,
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ieder voor zich zelven en persoonlijk deel te nemen aan
.dien heiligen strijd tegen dat pauperisme, dat als een
kanker knaagt aan onze volkswelvaart.
Nemen wij geen deel aan eenig betoon van liefdadigheid, zoodra deze alleen bestemd is voor een bepaald
g e d e e l t e menschen, hoe veel te eerder, hoeveel te meer
moeten wij dat doen, zoodra zij zich uitstrekt tot alle
menschen zonder onderscheid, die, ondanks hun eigen
krachtsinspanning om staande te blijven, toch struikelen
en vallen of dreigen te bezwijken.
Ieder onzer persoonlijk heeft die taak te aanvaarden
,en uit te voeren, en wij mogen ons daarvan tot geen
prijs afmaken.
Waar wij in onze omgeving een ongelukkige kunnen
bijstaan, een nooddruftige bezoeken, een traan droogen,
een leed verzachten, daar is onze plaats aangewezen,
daar is onze werkkring bepaald, daar drijft ons onze
mnenschenliefde heen.
Dringen ons alzoo onze liefde en onze overtuiging tot
de vervulling van die plichten, we zijn dan niet meer
bezorgd voor de toekomst der onzen na ' onzen dood,
ook al behooren wij tot de m ins t bedeelden. Wij kunnen dan vrede hebben met onzen toestand, vrede met
:ons lot, vrede met de gedachte aan onzen dood, want het
bewustzijn onzen plicht vervuld te hebben, zij het ook
,door en na zwaren strijd en zeer moeilijken arbeid,
dat bewustzijn geeft vrede; en die vrede met ons zelven is
het kostelijkste goed, dat wij kunnen bezitten, hij wordt ons
.door geen kerkelijke armverzorging of diaconie gegeven.
Wij moeten dien z e 1 f veroveren.
15 Juni 1879.
B.

AAN DEN REDACTEUR.

Amice, ge zult mij zeker wel veroorloven met eenenkel woord den heer Birnie te beantwoorden. Het zalmaar een kort woord zijn; want al was het door mij in
uwe gemeente op den 22sten December gesprokene
over het Buddhisme de aanleiding voor de verdediging van het Buddhisme door den heer Birnie, ik
ben, of liever mijn toespraak is er slechts van ter zijde
in betrokken en wordt maar een enkele maal genoemd,
Daarenboven ligt het in den aard van de zaak, dat er grootverschil is tusschen een stichtelijk woord over en een
wetenschappelijke behandeling van een of ander onderwerp en komt het er maar op aan te bewijzen, dat ik
voor mijn beschouwing goede gronden heb en niets in liet
midden gebracht heb dat niet door anderen, die veel meer
dan ik van het onderwerp een studie maakten en aan
wier oordeel zeker gewicht zal worden gehecht, even
eensja dikwijls met dezelfde woorden beweerd is,.
Want ik wil zelfs den schijn van mij afwerpen dingen
gezegd te hebben door mij uit de lucht gegrepen. Het
zou mij dan ook aangenamer geweest zijn en zeker meer
-
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in het belang van de zaak als de heer Birnie, die met
veel kennis van zaken en een warm hart zijn verdediging heeft neergeschreven, prof. H. Oort had aangevallen wiens voorlezing over: „De historische godsdiensten
(opgenomen in het Godsdienstig Album van 1875 en
met de lezingen van Hooykaas Herderschee en van
Hamel ook afzonderlijk uitgegeven) hem zeker niet onbekend zal zijn. Leest men hetgeen door prof. Oort
bladz. 3 19, 320 en 321 (ik citeer de bladz. uit het Godsd.
Album) is neergeschreven, dan zal men bemerken dat ook
hier dezelfde gewraakte beschouwing is te vinden en de,
in het oog van den heer Birnie, veel te harde uitdruk
kingen woordelijk, misschien nog sterker, voorkomen.
Als ik bladz. 346 beweer: „een onschadelijke zoetsappige droomer te worden is het ideaal van den Buddhist" en prof. Oort schrijft op bladz. 321 : „ men heeft
opgemerkt dat de priesters van Buddha, even als zijne
beelden, er alle uitzien als zoetsappige idioten en dat
is ook inderdaad het ideaal van den Buddhist," bemerkt men dan niet reeds hierdoor — en door kennismaking met de geheele voorlezing zal dit nog duidelijker in het licht treden dat, behalve enkele kleinere
'stukken, deze opvatting van den Leidschen Hoogleeraar mij tot deze beschouwing heeft gebracht. Verre van
mij om nu den heer Oort aansprakelijk te stellen
voor mijn toespraak; maar wat de hoofdzaak betreft
vindt men bij hem dezelfde beschouwing. Zou het nu,
wat ik straks beweerde, niet meer in het belang der
zaak geweest zijn, als de heer Birnie de genoemde voorlezing had gekozen tot uitgangspunt voor zijn verdediging van het Buddhisme. Immers hier vindt
-
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hij den door hem verdedigden godsdienst op de plaats
die hij onder andere godsdiensten inneemt terug, en de
heer Oort, zijn studie en groote kennis wijzen er hem
als van zelf voor aan, zou ons een verdediging hebben
gegeven, die in belangrijkheid het woord van den heer
Birnie misschien nog zou hebben overtroffen. Dat mijn
bewering : „het standpunt om de godsdiensten in twee
groote categoriën te verdeelen (één en veelgodendom)
is onhoudbaar en niet toe te passen," partijdig kan genoemd worden, de heer Birnie beweert het, maar staaft
die bewering met geen enkel bewijs door het geschrevene op bladz. 335 en 336 te weerleggen en was mijn
verdediging, de aard van een godsdienstige toespraak
brengt het mee, kort, welnu, hij leze de voortreffelijke
verdediging van den heer Oort op bladz. 292 en volgende
van meer genoemde voorlezing.
Moest ik werkelijk voor de bewering: „Israël is het
volk van den godsdienst bij uitnemendheid" bewijzen
bijbrengen? Mij dacht alleen reeds de inleiding van
Kuenen's: „de godsdienst van Israël" staaft mijn opvatting en zelfs Dr. A. Pierson schijnt dien godsdienst
zoo belangrijk te vinden, dat hij in zijn: ,,Levensbeschouwing" aan het Jahvisme onder de historische idealen een
eerste plaats toekent. Zeker, als de gansche verdediging
van het Buddhisme even onbeteekenend ware geweest
als deze zonder eenig bewijs daar los heen geworpen
uitdrukkingen en even inhumaan als het beweren op
bladz. 42 : „ dat ik bij de toehoorders geen onpartijdigheid
wenschte of onderstelde" een bewering die verzacht wordt
door het mildere; „de bedoeling (de mijne) was goed en
en edel" ik zou den heer Birnie zelfs niet met dit korte
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woord hebben geantwoord. Maar de heer Birnie is een
der onzen, der onzen in zoover ook hij een warm hart
voor idealisme en enthousiasme heeft voor al wat goed is
en een diep gevoel voor datgeen wat ook wij als het meest
waarachtige prediken in den godsdienst, het besef van
een plicht te moeten vervullen en gebonden te zijn aan
Hooger Wet. Het kan niet anders of zijn beschouwing
en verdediging werkt er toe mede dien schoonen godsdienst beter te waardeeren, en wekt ook mij op tot
billijker oordeel. Evenwel, blijf ik mijne beschouwing
handhaven en zou ik er geen bezwaar in zien, behoudens enkele wijzigingen, daar de heer Birnie mij op
sommige punten heeft overtuigd, de toespraak nog weder
te houden. De fout van het Buddhisme (en dat was
als voorbereiding voor het Kerstfeest, de pointe van mijn
geheel betoog) de fout van het Buddhisme ligt in het pessimisme. En zoo min ik blind was voor de lichtzijden
in het Buddhisme, was en is mijn hart gesloten voor de
waarheden van het pessimisme. Ik althans heb niet beweerd (zie blad. 57) „een pessimist is een ondankbare
die het goede der aarde genietende ontevreden blijft, die
van alles de slechte zijde weet op te zoeken." Warm,
ik durf het gerust te zeggen, is mijn woord over het
pessimisme op blz. 347 en 348 en ik herhaal het, ik
wenschte: „dat velen den waterdoop van het pessimisme
ontvingen." Toch weiger ik, zelfs al beweert Carlyle het,
de eerste voorbereidende zedelijke daad vernietiging der
Ikheid te noemen en handhaaf ik, waar het op ontplooiing van het gemoedsleven en openbaring van kracht
aankomt, de voortreffelijkheid van het Christendom zelfs
boven het Buddhisme.
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Laat ik aan het geschrevene nog dit enkele toevoegen. Het in uwe gemeente gesprokene was natuurlijk, toen ik het nederschreef, niet voor den druk bestemd, maar de begeerte van eenige leden uwer gemeente om het gesprokene nog eens te lezen en het
aangename dat voor mij in dit verzoek gelegen was
deden mij spoedig besluiten dien wensch in te willigen.
En al had nu de uitgave van mijn toespraak geen
ander practisch nut afgeworpen dan dat wij nu met den
heer Birnie als een der zake kundig man met een warm
hart en een vaardige pen zijn bekend geworden, het
opnemen van het door mij gesproken woord zou goede
vruchten hebben gedragen. Steeds gaarne verblijf ik:
uw
M. J. MEES.

ONZE GODSDIENSTSCHOOL.

De school voor Godsdienstonderwijs opgericht door
De Vrije Gemeente heeft haar eerste levensjaar achter
den rug. Van 25-28 juni werden de overgangs- en
eind-examens afgenomen. Over de resultaten die zij levert zal men eigenlijk eerst kunnen oordeelen, wanneer
er leerlingen zijn die den geheelen cursus hebben doorloopen. Neemt men in aanmerking dat thans de meeste
leerlingen slecht beslagen ten ijs kwamen en het onderwijs dat aan hunne klasse moest voorafgaan niet of onvoldoende genoten hadden, dan was de uitslag tamelijk
bevredigend.
Bevorderd werden:
Van de I ste naar de 2de klasse
12 Jongens
To Meisjes.
Van de 2de naar de :3de klasse:
22 Jongens
8 Meisjes.
Van de 3de naar de Ode klasse:
11 Jongens
17 Meisjes.
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Het eindexamen werd afgelegd door i 8 mannelijke en
26 vrouwelijke leerlingen. In de 1 ste klasse waren 14
leerlingen die omdat zij den i 5-jarigen leeftijd niet bereikt hadden nog niet tot de 2de konden worden bevorderd. In de 2de waren er drie, in de Ode vijf die, deels
uit. bijzondere belangstelling, deels omdat ze door verschillende omstandigheden niet voldoende geprofiteerd
hadden, verlangden dezelfde klasse nog eens te doorloopen.
Alle leeraren beklaagden zich dat de tijd van 40 uren,
hun tot behandeling van hun leerstof geschonken, ontoereikend was en zeker, als men bedenkt dat een overzicht van de geschiedenis der oude godsdiensten, inzonderheidvan dien van Israel, of een overzicht van de
kerkgeschiedenis van de vierde eeuw af tot heden toe
en eene schets van godsdienst- en zedenleer in dien kor=
ten tijd moet worden gegeven, dan is die klacht niet
ongegrond. Doch wat er aan te doen? Bij de vele uren
en de groote inspanning, die de lagere en middelbare
school tegenwoordig aan hare leerlingen opleggen, zag
het Bestuur vooralsnog geen kans, hoe gaarne het
daartoe zou overgaan, het aantal lesuren aan de godsdienstschool te vermeerderen.
Dringend noodig bleek het evenwel dat de leeraar in
de iste klasse over langer tijd beschikken kon. Immers
een min of meer wetenschappelijk onderwijs in de geschiedenis van Israels godsdienst kan alleen dan door
de leerlingen met vrucht worden gevolgd, als zij van
den inhoud der bijbelsche , verhalen voldoende op de
hoogte zijn. Daarom besloot het Bestuur de I ste klasse
uit te breiden tot een 2jarigen cursus en werd Art. 2 van
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het Reglement op de School, alinea A gewijzigd in dezer voege:
„Het onderwijs wordt gegeven in een vijfjarigen cursus,
aldus te verdeelen:
De twee eerste jaren, de I ste klasse omvattende het
lager, de drie volgende het middelbaar onderwijs, waaruit deze wijziging van Art. 3 voortvloeide.
„Leerlingen worden op de I ste ' klasse toegelaten, wanneer zij hun 1 3de jaar bereikt hebben. Zij kunnen echter
ook op hun I2de jaar worden toegelaten; maar niet
voor het i 5de jaar in de 2de klasse overgaan."
Overigens zal het onderwijs in den cursus 1879/8o
op denzelfden voet worden voortgezet. De Heeren Mohrmann, Bok en van Gorkom hebben zich welwillend bereid verklaard na de vacantie hun onderwijs te hervatten,
respectievelijk in de I ste, 2 de en 3de en 3de klasse, terwijl het onderwijs in de Ode klasse aan den Directeur
blijft toevertrouwd.
Zondag 29 Juni werden de leerlingen, van de School
ontslagen, in eene godsdienstoefening van De Vrije Gemeentee toegesproken. Onafhankelijk van de vraag of ze
zich bij deze of een andere gemeente wenschten aan te
sluiten, werd alle nadruk gelegd op de vruchten van
godsdien^tkennis en godsdienstzin, van ernst en vroomheid
die 't genoten onderwijs voor h e t 1 e v e n dragen moest.Zoo ga de jeugdige' School, die nu te Leiden en
Arnhem, straks ook te Rotterdam, zusters heeft, met

moed haar tweede levensjaar in. Zal zij groeien en bloeien,.
dan behoeft ze in toenemende mate de medewerking' van het
huisgezin, door een nauwlettend toezicht van de ouders.
op het trouwe schoolbezoek, en de medewerking van de
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openbare en bijzondere school. De kerkhistorie toch kan
dan alleen goed onderwezen en begrepen worden, als de
hoofdfeiten van de wereldgeschiedenis den leerling helder
voor den geest staan, maar 't moet helaas gezegd worden die elementaire historie-kennis ontbreekt bij vele
leerlingen van de middelbare school. Is niet de geschiedenis van de beschaving (culturgeschichte) op die
school nog al te zeer een vreemdelinge en kan niet
alleen waar deze beoefend wordt, de geschiedenis van
den godsdienst met belangstelling worden gevolgd?
Nog lang zal het duren, eer het godsdienstonderwijs zich die ruime plaats veroverd heeft die het tegenwoordig behoeft en verdient. Door de overstelpende
menigte van leervakken die onzen jongelui, vooral in
deze dagen van overgangs- en eindexamens, alle rustige
studie, lief hebberijstudie bovenal, onmogelijk maken
wordt het in de engte gedreven en door een eenzijdig
practischen geest die alleen vraagt; „wat geeft me die
kennis bij 't verdienen van mijn brood, hoe kan ik er
geld uitslaan?" op den achtergrond gedrongen.
Maar er zijn goddank voorteekenen van een beteren dag.
De middelbare school begint te rekenen met het godsdienstonderwijs en er uren voor in te ruimen. Onafhankelijk van de vraag bij welke gemeente men zich
zal aansluiten, verwerft het zich een eigen plaats. Wie
er van overtuigd is dat een mensch van brood alleen
niet leven kan, wie bij 't opkomend geslacht liefde voor
het ideale, geestdrift voor 't geen rein en goed is, zedelijken ernst wil kweeken, steune elke poging tot verheffing
van het godsdienstonderwijs!

WANDELINGEN DOOR LONDEN.

Geen letterkunde ter wereld, zóó rijk aan menschkundige en zielkundige studiën als die van Engeland. Addison
en Fielding, Swift en Sterne, Bulwer en George Eliot,
Thackeraij en Dickens, om van den grooten Shakespeare
niet eens te spreken, ze wedijveren allen in het teekenen
van typen en karakterbeelden. Niet in een ingewikkelde intrigue, niet in een wegslependen verhaaltrant, maar
in nauwlettende waarneming en scherpe ontleding van
het menschelij k karakter vinden ze om strijd hun kracht.
Van waar dit verschijnsel? De verklaring ligt voor de
hand. Ze is te zoeken in de eigenaardigheid van het
Engelsche volk, dat, meer dan eenige natie van Europa,
aan zijn oorspronkelijk karakter trouw bleef en zijn kenmerkenden type bewaarde. Alle andere Europeesche volken ondergingen in den laatsten tijd min of meer den
invloed van het cosmopolitisch volkerenverkeer, maar Engeland, al kon 't zich daaraan niet geheel onttrekken,
vond toch in de wateren die 't omspoelen een natuurlijke en zeer gewenschte borstwering tegen allerlei buitenlandsche invloeden. Van hier dat zoowel het wereld1879
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lijke als het kerkelijke, zoowel het hooge als het lage
leven in Engeland tot studie uitlokt.
Vooral 't onmetelijke Londen geeft voor zulk een studie
onuitputtelijke stof. -Thackeray en Dickens openden beide

hun auteursloopbaan met op te toekenen wat ze in die
wijde wereld hadden waargenomen en zonder twijfel
geldt van den laatste wat hij in zijn Pickwick van Mr.
Weller zegt : „zijn kennis van Londen was uitgebreid en
buitengewoon." En aan een herhaald bezoek, door Henri
Taine aan Engeland gebracht, danken wij zijne geestige
„Notes sur l'Angleterre" en zijne Geschiedenis van de
Engelsche letterkunde.
Waar zooveel groote mannen de begeerte tot studie
van het Engelsche leven niet hebben kunnen weerstaan,
daar behoeft een eenvoudig mens chenkind zich die neiging niet te schamen en geef ook ik met vrijmoedigheid
toe aan den drang om van mijne indrukken, onlangs
bij een bezoek aan Londen opgedaan, 't een en ander aan mijn lezers mee te deelen. Niet om Engelands staatkundig en maatschappelijk leven, niet om de
wereld van het huisgezin en van de „club". is 't ons hier
allereerst te doen. De aard van 'ons tijdschrift brengt
van zelf mee, dat wij 't oog slaan op het godsdienstig
en kerkelijk leven. We nemen een kijkje in de kerk
van Engeland en in de wereld der Independenten, de
veelsoortige vrije gemeenten, die haar in bloei en levensvatbaarheid steeds meer overtreffen, maar we kunnen dat
niet doen, zonder telkens de weerkaatsing van dat leven
op te merken in heel de Londensche wereld. 1)
1) De volgende bladzijden geven gedeeltelijk terug den inhoud van eene
P. H. H. Jr.
toespraak tot mijne gemeente op den 24en Augustus 11.
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Even dicht en dik als de nevelen, 'waarin dikwijls
Londen is gehuld (de Londensche „fog" en „mud" zijn
immers de twee beruchte vijanden waarmee de vreemdeling te kampen heeft), is de mist die hangt over
Engelands kerkelijk leven. En even grillig als de zon
hier vaak de nevelen scheurt, om een oogenblik daarna
er weer achter te verdwijnen, is de mengeling van licht
en schaduw, die ons in Engelands godsdienstig leven
treft. Beginnen we met de schaduwzijden, opdat straks
de lichtpunten des te sterker uitkomen.
Op een Zondag-morgen in Augustus begaf ik me
door Oxfordstreet en Holborn naar de City, om er de Hollandsche kerk te zoeken, die in Austinfriars zich verschuilt.
Merkwaardig is de geschiedenis van dit schilderachtig gebouw, dat waarschijnlijk reeds dagteekent van 't jaar
1354 en oorspronkelijk een kerk van de Augustynerbroeders was. In 't jaar 1539 viel de geheele bezitting,
toen nog een prachtige kruiskerk, in handen van Hendrik VIII; zijn zoon Eduard VI schonk het schip der
kerk aan de vreemdelingen, hoofdzakelijk Vlamingen,
die zich wegens geloofsvervolging in Londen hadden
neergezet. Door de hernieuwde schenking van Elisabeth
in 1559 kwam de kerk voor goed en uitsluitend in handen van Nederlanders. Gespaard in den grooten brand
van 1666 was zij in den nacht van 22 Nov. 1862
aan 't geweld der vlammen ter prooi. Deze strekten haar
vernielingswerk gelukkig niet ver uit, alleen het dak en
het houtwerk werd verwoest, dat thans op bijzonder
smaakvolle wijze is gerestaureerd.
De Ned. Herv. gemeente te Londen verheugt zich in
een groote mate van onafhankelijkheid. Met de Synode
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der Ned. Herv. Kerk heeft zij gelukkig niets te maken
en de merkwaardige stuurmanskunst, waarmee deze het
schip der kerk, aan hare zorgen toevertrouwd, doet laveeren tusschen confessionalisme en leervrijheid, kan ze
uit de verte met groote kalmte aanzien. Haar tegenwoordige moderne predikant A. D. Adama van Scheltema,
in wiens plaats ik een paar malen optrad, is door niets
gebonden dan door zijn eigen geweten en de behoeften
zijner gemeente. Talrijk is die gemeente niet, het aantal
hoorders in de godsdienstoefeningen bedraagt tusschen
de 6o en ioo personen en het ledental is uit den aard
der zaak fluctueerend. Tot hare rijke bezittingen behoort
een merkwaardige bibliotheek, waarvan onlangs een keurige catalogus, mede door den Heer Scheltema bewerkt,
het licht zag.
Toen ik daar voor een klein maar belangstellend gehoor gesproken had en we ons langs de morsige straten weer huiswaarts spoedden, zei ik tot mijn reisgenoot: „kunt ge u verbeelden dat we in het woelige Londen zijn, in dezelfde stad van gisteren en eergisteren ?"
Inderdaad, het Londen van den Zondag en dat van de
zes - dagen der week is tweeërlei. In het laatste die onafgebroken stortvloed van omnibussen en vrachtwagens, van cabs en hansoms die in 5, 6 stroomen voorwaarts rolt en den vreemdeling, die zich nog niet tot
het Engelsch „never mind" heeft verheven, bij 't oversteken van een straat met zenuwachtigen angst om zich
heen doet zien, in het eerste eene stilte als des grafs.
Terwijl omnibussen en spoortreinen in zeer verminderd
aantal rijden, vertoonen zich maar enkele huurrijtuigen
op de straten. Alle postbureaux en bijna alle winkels
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zijn gesloten. Geen brief, geen courant, geen pakje wordt
bezorgd. Men hoort bijna niets dan 't eentonig klokgelui, dat op alle uren van den dag de geloovigen ter
kerke roept.
Wie zal ontkennen dat die diepe sabbathstilte haar
betrekkelijk goede zijde heeft? Dat er iets plechtigs en
aangrijpends is in die stille verpoozing na zoo rusteloos
gewoel, dat we met name aan de tallooze menigte van
bedienden en beambten een welverdiende rust zoo gaarne
gunnen.
Mits die rust verheffend en opwekkend zij voor hoofd
en hart, mits het godsdienstig gevoel, maar ook de schoonheidszin en het denkvermogen op dien dag een frisch
en krachtig voedsel erlangen. Maar ziedaar wat, helaas,
maar al te zeer ontbreekt en waarom we niet mee kunnen gaan met een onbekenden schrijver in de Zwitsersche Reform, die meent „dat de Zondag in zijn geheel
voor 't Engelsche volk een zegen is voor lichaam en ziel. 1
Neen, 't moet gezegd worden, een waas van onuitsprekelijke verveling ligt over den Engelschen sabbath uitgespreid en 't is me nog een raadsel, hoe wij een regenachtigen Zondag, dien wij er sleten, doorgekomen zijn.
Geen enkel openbaar museum dat voor ons openstond,
('t mocht immers niet baten dat reeds tot 3, 4 malen toe
in 't Parlement het voorstel daartoe werd gedaan) en een
restaurant, waar een opwekkende lunch den eentonigen dag kon breken, hoe moeielijk was hij te vinden!
Waarlijk, de Anglicaansche kerk met haar bekrompen
)

1 ) Zie de Reform, Zeitstimmen aus der Schweizerischen Kirche van
19 Juli '79, pag. 266.
1
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Sabbathsvergoding heeft veel op haar verantwoording!
Maar meer nog de taaie gehechtheid aan voorvaderlijke
gebruiken en inzettingen, zoo diep in 't volkskarakter
ingeweven. Van de belachelijke pruiken der rechters
en advocaten af tot de eentonige litaniën in de Anglicaansche kerk toe, moet alles gehandhaafd worden wat
door de vaderen werd overgeleverd!
In die kerk zelve zochten we schadeloosstelling voor
de verveling, die ze daarbuiten ons berokkende. De
avonddienst in de St. Pauls-cathedraal waar, naar men
ons verzekerde, prachtig zou gezongen worden, was het
lichtpunt van den dag. Nu, de St. Pauls op zich zelve,
naar het model van den St. Pieter te Rome gebouwd,
was bij avond onbeschrijfelijk schoon. De menigte kleine
gasvlammen, die langs de wanden flikkerden, wierpen
haar geheimzinnig schijnsel in den hoogen koepel en het
koor, waarin zich de witte gedaanten der zangers vertoonden, opende een mystisch vergezicht. Maar 't was
dan ook uitsluitend het gebouw dat ons stichten en verheffen kon. Niet de slaapwekkende lectuur van den
voorlezer, die het verhaal van de opwekking van den
zoon der Sunamitische door Elisa opdreunde als een les,
Niet de eindelooze litanie (ze hield ons drie kwartier
lang bezig en alleen 't aanhoudend opstaan en weer
gaan zitten, dat we hadden door te maken, bewaarde ons
voor insluimeren) beurtelings door het koor en de gemeente aangeheven, even dogmatisch van inhoud, als
eentonig van melodie en evenmin de toespraak van den
prediker, die, naar aanleiding van het Paulinisch motto:
„het evangelie een kracht Gods tot zaligheid", heel wat
geleerdheid uitkraamde over de godsdiensten van Chine-
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zen, Perzen, Indiërs om tot de treurige slotsom te komen
dat, terwijl die allen dorre en drooge zedelessen bevatten, alleen het evangelie een kracht van God mocht
heeten.
Met aandacht sloeg ik het talrijke gehoor gade dat
zich dit alles twee uren achtereen liet welgevallen.
't Bestond voor 't meerendeel uit mannen en wel jonge
mannen. Zeldzaam maar verblijdend verschijnsel, zou
men oppervlakkig zeggen, zooveel kerkelijke zin bij jongelieden! Maar die blijdschap werd aanmerkelijk getemperd door de waarneming van de droomerige blikken
van die jongelui, die zich hier kennelijk hadden neergezet uit gewoonte of om een paar uren van den langen
Zondag klein te krijgen.
Inderdaad, met het oog op het geestdoodend formalisme, dat in de landskerk heerscht, begrijpt men de
vraag die in The Quarterly Review (October 1878) geopperd werd: „Is de kerk van Engeland Protestant ?" Wat
mij betreft, 'k zou niet gaarne meegaan met den schrijver
in zijn toestemmend antwoord op die vraag. Wie weet
niet hoe 't de Hervorming in Engeland ontbrak aan
godsdienstige beweegredenen. ,, Gesproten uit brutalen
hartstocht, zegt Macaulay terecht, i), gevoed door
zelfzuchtige staatkunde, vertoonde de Reformatie in
Engeland weinig van 't geen haar in andere landen onderscheiden had, doortastende en niets sparende toewijding,
stoutheid in 't woord en eenvoud van oog. Een koning
,orthodox` Catholiek, behalve dat hij zijn eigen Paus wilde
zijn, wiens karakter 't best beschreven worden kan door
i) Critical and historical essays. Vol I, pag. 122.
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te zeggen dat hij de verpersoonlijkte dwingelandij was,
beginsellooze ministers, een roofzieke aristocratie, een
slaafsch Parlement, dat waren de werktuigen, waardoor
Engeland bevrijd werd van het juk van Rome." Geen
wonder dat men, de j urisdictie van Rome verloochenende,
de leer van Rome behield en van haar formalistischen
zuurdeesem doortrokken bleef. De High-Churchmannen,
de volbloed-Ritualisten met een Pusey aan 't hoofd, die
van den naam Protestant niets weten willen, zijn dan ook
eigenlijk de echte vertegenwoordigers van de Engelsche
kerk, en als men Dean Stanley in de Westminster abdij
zijn liberale theoriën hoort verkondigen, kan men den
indruk niet van zich weren dat zijne taal gezond is,
maar daar niet t'huis behoort.
Wel is de macht dier Anglicaansche kerk, Goddank,
aanmerkelijk gefnuikt. De dagen zijn voorbij, toen, gelijk in de test-acte van 1673, allen van openbare ambten
waren uitgesloten, die de heerschappij des konings over
de kerk niet erkenden en niet in een episcopale kerk
het avondmaal gebruikten. Niet vergeefsch was de heete
strijd door Puriteinen en Roomsch-Catholieken tegen de
nationale kerk gevoerd. Aan onzen Willem III dankt
Engeland de acte van verdraagzaamheid, die den Protestanten vergunde hun godsdienst in andere vormen dan
de Liturgie en op andere plaatsen dan de tempels
uit te oefenen. 't Jaar 1829 stelde de Roomsch-Catholieken, 't jaar '58 de Joden met hun medebur
gers op gelijken voet en de kerk van Engeland
hield op een integreerend deel van de Constitutie uit
te maken.
-

Nogtans zit het Pharizeeuwsch formalisme der groote
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meerderheid nog steeds in merg en been. En 't wordt,
als gewoonlijk, op den voet gevoigd door een groote
mate van ruwheid en lichtzinnigheid. Of is ze niet echt
Pharizeeuwsch, de preutsche minachting, waarmee het
Engelsch volk het treurig feit der prostitutie eenvoudig
ignoreert, waarvan het jammerlijk gevolg is, dat zwermen
van ontuchtige vrouwen eiken avond de straten verpesten
en menige publieke plaats voor den fatsoenlijken inwoner
van Londen, althans voor zijne vrouw en dochters, ontoegankelijk maken ?
Is niet het Engelsche volk 't eenige van Europa wellicht, dat de treurige eer geniet van Nederland te overtreffen in het misbruik van sterken drank ? Zeer gewoon
is 't schouwspel van bejaarde vrouwen, die, op den laten
avond, voortschuifelen langs de gevels der huizen, omdat
ze niet bij machte zijn op eigen beenen te staan en nog
staat me telkens voor den geest een jonge vrouw, die
ik in een der achterbuurten met loshangende haren en
gescheurde kleederen tusschen twee kerels zag voortwaggelen.
't Droevigst is, dat door een zoo geestdoodende Zondags—
viering, het drankmisbruik wordt in de hand gewerkt.
Of zoudt ge niet meenen, dat door menigen huisvader
Zaterdagsavonds een aanzienlijke voorraad „gin" en
„whisky" ingeslagen wordt, waarmee 't gezin zich Zondags
binnenshuis bedrinken kan? Mr. P. A. Taylor, een van
de vurigste voorstanders van de hervorming der Zondagsviering, die reeds tot tweemalen toe in het Huis der`
Gemeenten een voorstel indiende tot openstelling van de
openbare museën op dien dag, haalt in een van zijne
speeches een woord aan van Dr. Guthrie, een Schotsch.
,
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godgeleerde van onverdachte orthodoxie. „Wij telden,
zegt deze brave man, bij zekere gelegenheid in Parijs
33 schouwburgen en plaatsen van vermaak open op den
Sabbathdag en zeiden met Abraham: „de vreeze Gods is
.niet in deze plaats." Nogtans zagen we zelfs in de gemeenste buurten van de stad slechts één dronken man
en niet één dronken vrouw. We zetten den voet te Londen
.aan wal en zagen daar en te Edinburgh in één uur meer
.dronkenschap dan in vijf lange maanden in het schuldige
Parijs." Welk een allerjammerlijkste getuigenis, uit een onpartijdigen mond, ten nadeele van het christelijke Engeland!
.

't Gebeurt menigmalen op een schoonen zomerdag
_dat de Londensche nevel zich op eenmaal scheurt en een
.heldere zonnestraal de golvende menschenmassa verlicht.
Zoo breekt ook door de kerkelijke nevelen telkens de
zon van 't Humanisme heen en reageeren de gezonde
bestanddeelen van het volkskarakter tegen al wat ziekelijk is. Of ging niet in de I8de eeuw van Engeland de
verlichting uit en plukte niet de wijsbegeerte toen de
-frissche vruchten van de natuurstudie die in de dagen
der Stuarts herleefde? Was niet de orthodoxe Newton
:zijns ondanks een voorlooper van de nieuwe richting en
baande niet het Engelsche Deisme den weg voor Voltaire
en Rousseau, voor Herder en Lessing?
't Is de echt Engelsche karaktertrek van „self-help"
die zich ook in 't godsdienstig leven, zoowel als in 't
wijsgeerig denken, gelden doet. Onder den druk van de
staatskerk sloegen de talrijke Independenten en Nonconformisten zelve de handen aan 't werk.
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Wie denkt hier niet in de eerste plaats aan de secte
der Kwakers of Vrienden, gelijk zij zich zelve plegen te
noemen. Met hoe onafhankelijken zin schudden zij 't juk
der kerkelijke inzettingen zich van de schouders, hoe
krachtig handhaafden zij 't recht van het persoonlijk godsdienstig geloof. Haar stichter, George Fox, een eenvoudig
schoenmaker, „keerde zich niet alleen van de kerk af,
maar viel haar ook met dweepzieken hartstocht aan.
Het geheele kerkwezen scheen hem een zielloos samenstel van conventioneele gebruiken en formulen met miskenning en ten verderve van het inwendig rein geestelijk karakter van den godsdienst. Hij ontzag zich niet
de kerken binnen te gaan, om de predikers in de rede
-te vallen of op andere wijze de godsdienstoefening te
verstoren." 1
)

Al stuit die dweepzucht ons tegen de borst, de onbe-

perkte vrijheidszin der Kwakers trekt ons aan. Hoe
toonden ze dien op maatschappelijk gebied door hun ijveren
-voor de afschaffing der slavernij, die immers in NoordAmerica voor een goed deel aan hun toedoen is te danken, op godsdienstig terrein door hun streven om 't godsdienstig geloof te bevrijden ook van de letter der Schrift!
Breed is hunne opvatting van het woord Gods, dat, wel
verre van binnen de grenzen van het bijbelboek besloten
te zijn, altijd weerklinkt in 's menschen hart, al is het
in den Christus op 't hoogst belichaamd. Onafhankelijk
de wijze waarop zij Doop en Avondmaal ter zijde stelden
en zelfstandig hunne houding tegenover de overgeleverde
1 ) Zie Dr. L. W. E. Rauwenhoff, Geschiedenis van het Protestantisme.
ede gedeelte, pag. 82.
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kerkleer. Al vindt ge de hoofdlijnen van het orthodoxe
christendom bij hen terug, geen spoor van de verlammende leer der erfzonde en van het exclusieve dogma
der uitverkiezing. Trouwerts aan alle exclusivisme zijn,
deze beminnelijke predikers van vrijheid en verdraagzaam
heid, wien 'tom innige vroomheid des harten te doen is,
te eenen male vreemd.
Wien staan niet de Puriteinen voor den geest, die
in Olivier Cromwell hun manmoedigen voorvechter
vonden ? Of wie verplaatst zich niet in de dagen van het_
Methodisme, toen Wesley en Whitefield hunne duizenden
rondom zich vergaderden in het open veld en onder den-

blooten hemel de frissche lucht en de warme geestdrift zochten die de officieele kerk hun ontzei!
Zoo helpen nog duizenden zich zelven in Engeland op
kerkelijk gebied. Een tallooze menigte van „chipels" en
„tabernacles" is naast de landskerk verrezen en doet
haar een heilzame concurrentie aan. En wel mocht een
geestelijke, die als vrucht van zijne Zondagswandelingen
door de hoofdstad het orthodoxe en niet-orthodoxe Lon-

den beschreef als motto voor zijn werk het woord uit
het Ode evangelie plaatsen: „in het huis mijns Vaders
zijn vele woningen. i)
Om van die vele woningen slechts enkele te noemen,
aan de overzijde van de Theems vindt ge den reusach-^
tigen tabernakel, waarin Spurgeon zijne Baptisten samenbrengt en hen vergast op zijn soms ruwe en platte maar
1 ) Voor mij ligt: Unorthodox London or phases of religious life in
the metropolis by the Rev. C. Maurice Davies D. D. formerly fellow of
the University of Dulham. Second Edition. London. Finsley Brothers, 18?
Catherine strest, Strand. 1874.
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plastische en geestvolle welsprekendheid, waarover we
niet verder hebben uit te weiden aangezien ze hier, door
zijn herhaald bezoek aan Nederland, voldoende bekend
is. In Surrey Chapel, Blackfriars treft ge Rev. Newman
Hall aan, wiens wettige scheiding van zijn echtgenoot
onlangs aan de Engelsche bladen rijke stof leverde. Hij
predikt op eenigszins geruchtmakende wijs aan een talrijk gehoor een rechtzinnig maar practisch christendom, dat b. v, de opvoeding van 5000 kinderen in zondagscholen ter harte neemt en Zondags-avonds diensten
houdt in 17 slaaphuizen te midden van bedelaars, landloopers, enz. Bovendien is de kapel meermalen 's weeks
geopend voor volksvoordrachten en vermaken met strenge
onthouding van bedwelmende dranken.
Doch ook onder onze geestverwanten wordt op groote
schaal het beginsel van self-help toegepast. Ik denk aan
de talrijke gemeenten der Unitariers, haar getal bedraagt thans in Engeland ongeveer 300 en in Londen
alleen bezitten zij 10 parochiën aldus genoemd, omdat ze tegenover de drijvers van het leerstuk der Drieëenheid de eenheid van het goddelijk wezen op den voorgrond
stellen. Van Engeland uit verbreidden zij zich op 't
laatst der 18 de eeuw _ naar Noord-America, waar ze in
Priestley, Channing, Parker begaafde woordvoerders vonden. Het kostelijk beginsel van de autonomie der gemeenten wordt onder hen gevonden. Elke plaatselijke
gemeente staat op zich zelf en heeft hare eigene sti chtingsoorkonde en statuten. Ja
warsch zijn ze van
iedere poging tot leerbepaling dat, toen een paar jaren
geleden zekere Mr. James Hopgood een brochure uitgaf
waarin hij meende het gemeenschappelijk geloof der
-

zoo
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Unitariers uit te drukken, een storm van verontwaardi`
ging tegen hem losbarstte. Nogtans bleek me uit den
jongsten jaarkalender der Unitarische gemeenten, dat
uit dit boekje van Hopgood een allerliefst klein confes=
sietj e ten dienste der scholen is gedestilleerd, waarin b. v.
het geloof aan God den Schepper en aan de persoonlijke onsterfelijkheid beleden wordt; een bedenkelijk verschijnsel dat ik met weemoed constateer!
Over 't algemeen vertegenwoordigen de Unitariërs de
rechterzijde van de moderne partij, gelijk reeds hun naam
wijst op den strijd tegen de kerkelijke drieëenheidsleer, die
thans verouderd heeten mag. Er zijn er zelfs onder hen
die alleen de godheid van Christus loochenen, maar een
bovennatuurlijke openbaring vasthouden. Toch vindt men
ook geavanceerde modernen onder hunne gelederen als
b. v. onzen vriend Ph. H. Wicksteed, den bekwamen
vertaler van den Bijbel voor jonge lieden, van Oort en
Hooykaas. Hem mocht ik evenmin ontmoeten als den
bekenden prediker van South-place-Chapel, Finsbury,
Mr. Moncure D. Conway.- Als de „Season" voorbij is,
ontvluchten niet alleen de groote lui en de parlementsleden, maar ook eenvoudige burgers als godsdienstleeraars en geleerden zoo spoedig mogelijk de muffe stad.
Vergeefs reisde ik dan ook een uur per omnibus naar
Hammersmith om er Conway op zijn villa te ontmoeten.
De vogel was gevlogen en op zijne kooi, als ik zijn Chapel
zoo noemen mag, las men de aankondiging, dat er gedurende de maand Augustus niets te doen was. Hoe gaarne
had ik een dienst bijgewoond, geleid door dien opgewekten
Americaan, . niet omdat zijne gedachten me zoo diep, maar
omdat zijne vormen van eeredienst me zoo frisch en

Zog
aantrekkelijk voorkomen. Ik stelde hem reeds vroeger
aan mijne lezers voor als den verzamelaar van de „Sacred
Anthology", eene bloemlezing uit de godsdienstige letterkunde van allerlei tijden en volken, die ook in Amsterdam's Vrije Gemeente reeds meermalen opgeslagen v erd.Niet minder trekken mij zijne „Hymns and Anthems" aan,,
een schat van liederen ontleend aan de Veda's en aan de
Joodsche psalmen, aan de spreuken van Confucius en
van Jezus zoowel als aan de nieuwere poëzie van Longfel-low en Tennyson, van Goethe en Lamartine enz.
De meest consequente vertegenwoordiger schijnt hij
mij van het heerlijke beginsel: de geest blaast waarhenen hij wil; alles is het uwe, wat ernstig en ge
zond is.
Van geheel ander allooi is Rev. Charles Voysey, die
in mijn verslag., van het Congres van vrije denkers sprekend werd ingevoerd (Jaargang I, pag. 354 en vv.)
Uit den dienst der staats-kerk werd hij ontslagen wegens verregaande ketterij. Trouwens daartoe bestondalle reden, zijn ontkenning van de Godheid van Christus, van de leer der voldoening, van de eeuwigheid der
straffen enz. enz. bracht hem met de 39 Artikelen in openbaren . strijd.
Toch heeft hij nog altijd sterke kerkelijke sympathiën.
Als hij optreedt in St. George's hall voor een talrijk
en beschaafd publiek, sluit hij zich bij de inrichting
van den dienst zoo na mogelijk aan de kerk van Engeland aan. Zijn Book of Prayers moge gezuiverd
zijn van de _ aanstootelijkste orthodoxe bestandeelen, 'tbevat nog vrij wat meer supranaturalistischen zuurdee
sem dan een echt moderne maag verduwen kan. Maar
-r
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wat ons hier onbevredigd laat wordt vergoed door zijne
korte, veelal pittige preekjes, die wekelijks voor den
prijs van één penny worden uitgegeven. En zijne persoonlijkheid maakte op mij een alleraangenaamsten indruk.
De kleine, eenvoudige man, die in zijn voorkomen nog
geheel den Engelschen curate vertoont, is nogtans vrij
van alle kerkelijke deftigheid. Hij deelde mij b. v. mee,
dat hij, tegen zijn gewoonte, ditmaal de maand Augustus t'huis bleef, omdat hij zijne jongens mee moest
leeren zwemmen. Wel te recht geeft hij zijne strijdschriften en verhandelingen, waarvan hij mij den 7den bundel
ten geschenke aanbood, uit onder den titel: „de slinger en de steen." „Tegenover den Goliath der orthodoxie" --^ zoo schrijft hij in zijne voorrede van het
laatste deel „heb ik altijd dezelfde aarzeling gevoeld,
hetzelfde wantrouwen in mij zelven en hetzelfde vertrouwen op God als de herdersknaap, de jongste zoon
van Isai, voelde toen zijn hart hoog klopte van heilige
verontwaardiging tegen den Filistijn die „de slagorden
van den levenden God" had gehoond. Even als David
kon ik niet vechten in de vorstelijke wapenrusting, noch
de gepolijste wapenen hanteeren van onze geleerde strijders. Voor mij bleef er geen ander wapen over dan de
boersche slinger en de wel gerichte steenen van gezond
verstand en vroom gevoel. Ik beroem er mij niet luide
op den reus te zullen verslaan, maar ik houd mijn mikpunt in 't oog, mijn greep stevig em mijn hart opgeheven tot
den God, op wien ik vertrouw en in zijnen naam alleen
waag ik me vooruit zonder schild in den ongelijken
strijd."
„Mijn laatste deel, zoo heet het een eind verder, over
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het Mysterie van lijden, zonde en dood etc., tot weerlegging van het Atheisme, was veel meer naar mijn smaak
,dan de tegenwoordige aanval op de citadel der orthoioxie. Maar in zaken van dezen aard is 't laatste waaraan
wij denken mogen, hoe wij ons zelven kunnen behagen.
Wij moeten de lijn van den plicht volgen en ons zelf
-meer en meer aan laster blootstellen, zoo vaak 't geweten verklaart, dat er geen andere weg overblijft."
Het Atheisme of Agnosticisme, (wij zouden zeggen het
,Abstentionisme, de leer dat men zich omtrent het bovenzinnelijke van iedere overtuiging moet onthouden) aan
,den eenen en de Orthodoxie aan den anderen kant,
ziedaar de beide Goliaths waartegen de slingersteen van
dezen David gericht is. Zijn vlugheid van tred en vastheid van hand is even groot, zijn vertrouwen op God
even kinderlijk als van den herdersknaap. In zijn strijd
tegen de orthodoxie (die voor ons, Goddank, tot het ver'ledene behoort), neemt hij steenen in zijn slinger die hij
b. v. aan onzen Kuenen heeft te danken, wiens werk
„De profeten en profetie onder Israël" in 't Engelsch
verscheen met een voorrede van den bekenden geleerde
_Dr. John Muir. 1)
Zoo populair en onderhoudend als Voysey is, zoo
sdiepzinnig en wijsgeerig is een ander Londensch geest-verwant, Rev. Allanson Picton, de auteur o. a. van
een philosophisch geschrift: „The mystery of matter". Be.hoorende tot de „Independent-Congregationalist-Union," is
hij dier broederschap zelfs wat al te independent. Vooral
1 ) The prophets and prophecies of Tsrael, translated into English bij
the Rev. Adam Milrov, published bij Longmans and Co.
1879.
15
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in zijne Sunday-afternoon lectures, waarbij hij voor eer
stampvolle chápel optreedt, is hij in zijn kracht. De
meest liberale uitingen worden dan met het eigenaardige
„hear, hear !" of luide teekenen van bijval ontvangen
Toch is 't hem geenszins om afbreken te doen. In zijne
godsdienstige samenkomsten staat het stichtelijk element
op den voorgrond. Een flink koor heft daar oude en
nieuwe hymnen aan en aan de behoefte aan aanbid-.
ding, die volgens hem door Conway wordt miskend,
tracht hij te voldoen door een innig en kernachtig
gebed.

-

Zoo zouden we onze Zondagswandeling door Londen
nog geruimen tijd kunnen voortzetten en menige dissen-=
ters-chapel kunnen binnentreden, waar we een woord.
hoorden, dat weerklank vond in ons gemoed. Dochgenoeg om te doen zien, hoe onze Engelsche geestverwanten, tot beschaming van vele Nederlandsche modernen, niet schromen zich los te maken van de kerk der.
vaderen, als ze haar lasten oplegt zwaar om te dragen.
en liever een eigen pad zich kiezen, al is 't ook hobbe-lig en steil, dan aan de hand van een blinden leidsman.
werktuigelijk voort te sukkelen. Maar nevens die neiging tot self-help vertoont zich een andere lichtzijdevan het Engelsche volkskarakter, het streven naar samenwerking en vereeniging.
Ik weet wel dat de hondenmanie in Engeland vooraltot in het belachelijke overdreven wordt en dan den
bijtenden spot van een Dickens vaak ten volle verdient.
-
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Maar dat neemt niet weg, dat we b. v. in het parlement

een discipline, een toewijding aan 't algemeen belang,
met achterstelling van persoonlijke ijdelheid, een zelfverloochenend volgen van den „leader" opmerken,
waarvan menige hoogwijze volksvertegenwoordiger in
Nederland ontzaglijk veel zou kunnen leeren.
Om terug te komen op een punt, dat ons straks reeds
bezig hield, door eendrachtige samenwerking, heeft b. v.
de Zondags-vereeniging (The Sunday Society) tot ver
krijging van de opening van museums en kunstverzamelingen op Zondag, 't zoover gebracht, dat de Grosvenor-galerij, een particuliere verzameling, Zondags
geopend en een Zondagsche kunsttentoonstelling onlangs
aangevangen is ; in verscheidene parken, als Kensingtongardens, Regents en Victoriapa rk laat (belangrijke overwinning !) door haar toedoen, Zondagsavonds een orkest
zich hooren en in de beide laatste werden op één namiddag
i go.000 personen door het orkest gelokt. Voysey, een der
bestuursleden van dezen bond was stellig overtuigd dat
vroeg of laat hunne zaak in 't Parlement het winnen zou.
Mr. Taylor herhaalt onvermoeid, in 't Huis der Gemeenten,
dezelfde afgezaagde argumenten, dat de wet op de Joodsche
Sabbathsviering met den christelijken rustdag niets te
maken heeft, dat Jezus zelf meer dan iemand den Sabbath heeft geschonden, dat de Sabbath om den mensch
is, niet de mensch om den Sabbath enz. enz. Maar tal van
leden, die 't in hun hart volkomen met hem eens zijn,
hebben altijd nog den moed niet om in dezen met de
traditie te breken. Laat hem, laat den Bond die aan deze
zaak zich wijdt, rustig voortgaan op den ingeslagen weg.
Er is geen volksvooroordeel zoo taai, geen wanbegrip
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zoo onverzettelijk, of 't moet ten laatste wijken voor de
wig der publieke opinie, door verstandige en ernstige
mannen voortgestuwd.

Hoe zou ik van de lichtzijden van het Engelsche volkskarakter kunnen gewagen, zonder eindelijk t oog te
slaan op Engelands philanthropie ? Op de bekende Maatschappij tot organisatie van de liefdadigheid 1) vestig
ik alleen de aandacht. Zij vormt een confederatie van
38 district: -comités en stelt zich ten doel harmonische
samenwerking te weeg te brengen tusschen de verschillende liefdadige vereenigingen en personen van elk district
en zoo de nadeelige gevolgen te voorkomen van overstelpenden („overlapping") steun veroorzaakt door gelijktijdige, van elkaar onafhankelijke bemoeiingen. Scherp
en nauwkeurig onderzoek naar den toestand van alle behoeftigen die zich aanmelden, door middel van „Investigation-tickets," onderdrukking van bedelarij en vervolging van bedriegers, zoowel als ondersteuning uit eigen
fondsen van hen die oogenblikkelijk hulp behoeven en
ze van elders niet verkrijgen kunnen, stelt zij zich ten
doel. Maar de inrichting van deze vereeniging is zoo
uitgebreid en belangrijk, dat ik een opzettelijke beschrijving daarvan in ons tijdschrift aan een meer bevoegde
hand hoop toe te vertrouwen.
Liever bepaal ik mij ook hier tot hetgeen. ik met eigen
1 ) Haar naam luidt: „Society for organising charitable relief and
repressing mendicity of Charity organisation Society.”
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oogen zag. 't Was mij gelukt een introductie te verkrijgen tot de bekende Octavia Hill, de Engelsche philanthrope van wie hier reeds vroeger sprake was (jaargang II, pag. I29.) Tot mijn spijt mocht ik haar niet
ontmoeten. Ze had zich overwerkt en vertoefde tot herstel van hare gezondheid reeds geruimen tijd in Schotland. Maar ik werd schadeloos gesteld door de kennismaking met Miss Cons, een van haar trouwste
vriendinnen en helpsters, met wie ik verscheidene van
de armenwoningen bezocht, door Octavia Hill, met
behulp van een vermogend man, aangekocht en gebouwd.
't Was een lust te midden van de armste en onreinste
buurten die blokken woningen te zien die er, zoover de Londensche rook het toelaat, net en proper uitzagen. Men kon
ze aanstonds herkennen aan de galerijen voor de bovenverdiepingen en de frissche bloemen die er prijkten voor
de ramen. Die bloemen hadden hier en daar de jaloerschheid opgewekt van de paupers, die niet in deze huisjes
woonden, zoodat ook zij hun schamel woonvertrek begonnen op te sieren met de kinderen der natuur. In
Octavia's woningen hadden de meeste twee kamertjes
gehuurd voor twee a drie shillings 's weeks en profiteerden daar van het gemeenschappelijk waschhok, het
frissche drinkwater enz. 't Was een genot Miss Cons
onder deze arme vrienden te zien rondwandelen, terwijl
ze voor elk een hartelijk woord, een deelnemende vraag
of een vriendelijken blik had. Maar vooral waren zij en
hare vriendinnen in haar kracht, toen ik ze in een tuin
in Lincoll's Innfields (een van die tuinen waar de goede
Tom Pinch uit Dickens' Martin Chuzzlewit met zijne zuster
op een bankje zat) een menigte kinderen van de bewoners
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harer huisjes zag ontvangen. Met die armste kinderen van
Londen speelden ze daar, gaven elk een bouquetje frissche bloemen, tracteerden hen op limonade en „cakes"
terwijl bovendien die meisjes, die het trouwst en netst
de trappen harer moeders hadden geboend, elk een prijsje
ontvingen,
Waarlijk, zulke ontmoetingen wegen op tegen heel wat
ergernis en verontwaardiging, die een wandeling door
Londens straten opwekt! Toen ik althans huiswaarts
keerde met een ruiker in de hand, zegende ik de liefde,
die geurige bloemen weet te kweeken te midden van
het slijk der groote stad en aan het proza van 't practisch gezond verstand de poëzie van 't liefdevolle hart
weet te paren. Er is Goddank een andere liefdadigheid
mogelijk dan de kerkelijke, zoo dacht ik, en er zijn menschen wien 't niet aan liefde ontbreekt, al steunen ze
geen enkele diaconie.
Hoeveel zou ik nog van mijn wandelingen in en
nabij Londen kunnen verhalen! Wat al kunst- en natuurgenot zou dan ter sprake komen! Met welk een genot
zouden wij samen kunnen wandelen in de heerlijke olmenlaan voor het paleis van Windsor of de fijne uitheemsche planten in Kews gardens kunnen bewonderen!
Hoe lang zou een bezoek aan de schilderijenverzameling
van Hampton-Court of aan de National gallerij ons kunnen bezig houden! Wat al genotvolle uren zouden wij
in gedachten kunnen doorbrengen op het schilderachtige
Wight met zijne veelkleurige krijtrotsen en phantastische
dalen! Maar 't was ons nu bepaaldelijk te doen om
een kijkje in 't godsdienstig-zedelijk leven in en buiten
de kerk. Welnu, wij bevonden het daar in menig op-
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nicht tout comme chez nous. We zagen hoe de
officieele kerk de ontwikkeling van het hooger leven vaak in den weg staat en belemmert, doch ook
hoe de vrije godsdienst de kerkelijke banden verbreekt,
:zich een eigen weg baant en een eigen huis bouwt, hoe
hij zich zelven helpt, met gelijkgezinden zich vereenigt
,en 't werk der liefde aanvaardt.
Nemen we iets van dien energieken zin, van die breed
,opgevatte, practische menschenliefde mee naar eigen bodem, 't zal er zeker niet minder op worden in ons lieve
vaderland!
-

EEN VRAAG:

AAN B. NAAR AANLEIDING VAN „NIET BEZORGD."

Ik heb met belangstelling gelezen 'tgeen gij onder tientitel van „Niet bezorgd" ten beste gegeven hebt over
armverzorging. Dat gij bij uwe overtuiging in deze, ook
overtuigd zult zijn, dat niet iedereen in allen deele 't=
met u eens zal zijn, daaraan behoef ik niet te twijfelen,
en het is juist daarom, dat ik mij veroorloof, eenige:
bedenkingen mijnerzijds aan uwe welwillende beoordeel
ling te onderwerpen.
De Vrije Gemeente heeft gemeend, armverzorging te
moeten beschouwen als niet behoorende- tot haar plicht;
haar doel is uitsluitend: aankweeking van godsdienstigzedelijk leven etc.
Als overtuiging heb ik daarvoor eerbied. Er zou
echter gevraagd kunnen worden: „Is aankweeking van
„godsdienst mogelijk, zonder aankweeking van liefdadig-'
„beid?" en zoo neen, „zal dan een lid uwer godsdienstige
„gemeente niet beter door daden van de gemeente, dan

,,alleen door woorden van haren voorganger, tot de
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„beoefening van liefdadigheid geraken ?" Op deze vraag
zal wel geen ontkennend antwoord gegeven kunnen
worden. Leeringen wekken, voorbeelden trekken ; en
dan is, mijns inziens, niet zoo op eenmaal uit te maken,
dat liefdadigheid of armverzorging niet ligt op den weg
der godsdienstige gemeenten.
Dat er misbruik gemaakt wordt van liefdadigheid en
van armenzorg is niet te ontkennen, maar misbruik
sluit het gebruik niet buiten; integendeel, ik zou zeggen : misbruik van armenzorg is een - prikkel voor meer
nauwlettend toezicht. Lees over de laatste extra winterbedeeling de Amsterdammer c. s. na. Toen is groot
misbruik gemaakt; maar geeft dat misbruik nu b. v.
recht om te zeggen: „Wij zullen er ons verder niet
„mede bemoeien; de armen mogen zelf zorgen dat ze
„er komen ?"
Men kan even goed bij zijn tijd ten achteren zijn, als
zijn tijd vooruit. Het d e n k b e e l d „dat armverzorging
niet ligt „op den weg van godsdienstige .gemeenten"
moge zoo als het door u wordt voorgestaan, levensvatbaarheid bezitten, ik ben overtuigd, dat er ta 1 van j aren
noodig zullen zijn, .om de rijpheid er van voor te bereiden.
Naar mijne bescheiden meening gaat het niet aan, om
in deze zulk een alles omverwerpenden stap te doen.
Wat moeten wij dan doen? Naar mijn inzien is aller
plicht: de wijze van de tegenwoordige armverzorging te verbeteren; niet geven aan den eersten den
besten, maar alleen aan hen die het noodig hebben.
Dat dit moeite kost is zeker, snaar als de armverzorgers
wat beter hun plicht gedaan hadden, als ze iets meer
gedaan hadden dan met Jan Salie medeloopen, als ze
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hunne oogen den kost hadden gegeven en hun oordeel
laten gaan, dan, voorzeker, was het biet de bedeeling
en bedeelden zoover niet gekomen ! Gesteld eens,
iedereen had alleen oogen voor het misbruik, en zeide :
„ik heb met deze dingen niet meer van doen, omdat ze
„kwaad gedaan hebben", dan begrijpt men toch dat
eene niet te keeren verwarring, waarvan de gevolgen
niet te overzien zouden zijn, voor de deur stond. Ik
acht het dus gelukkig dat allen niet zoo vooruitstrevend
zijn, als de Vrije Gemeente dat in deze haar plicht acht.
Het dwaalbegrip (van slechts enkelen zeker,) „dat
een arme recht heeft op ondersteuning van den
rijke, is zeer te misprijzen; maar de plicht van
den rijke om aan zijn armeren broeder mede te deelen
van zijn overvloed, wordt zoo nu en dan (gelukkig ook
niet altijd) erbarmelijk nagekomen: i o. de gave zelf?
Wordt niet dikwijls gevraagd, waarmede men fatsoendelijk (!) volstaan kan? 2. Hoe wordt gegeven? Somtijds al heel stuitend; de wijze waarop menige gave
uitgereikt wordt moet het eerlijk hart krenken. De rechte
liefdadigheid ontbreekt dikwijls totaal.
Dat men rekent op de bedeeling van allicht e e n
Gulden per week, is zeker niet ernstig gemeend;
en mocht dat werkelijk al voorkomen, als een olp de
duizend, dan is de aanhaling er van wel wat sterk.
Volkomen ga ik met u. mede waar het geldt het beginsel van „Self-Help." Self-Help toch is de grootste factor
om armoede (pauperisme zoo ge wilt) te bestrijden, te
voorkomen. Maar de lui die nu arm zijn, missen dien
factor voor verreweg het grootste gedeelte; ze zijn te zeer
gedémoraliseerd, om te weten wat dat beteekent. Bij hen

22I

kan men dus aanvankelijk weinig uitrichten met iets anders dan geldelijke hulp. Wat werd er van de maatschappij,
als alle godsdienstige gemeenten de armverzorging eenvoudig schrapten en den armen alleen predikten : dat ze
zich zelven moesten helpen ? Er zijn vele liefdadige
instellingen buiten de kerk, het is waar, en vele 'hunner
doen veel goed, maar als alle gemeenten den zijsprong
van de Vrije Gemeente medemaakten, waar zouden dan
de liefdadige instellingen de meerdere noodige middelen van daan halen ! ! !
De zorg voor onze nablijvenden aan anderen over te
laten moet onze leuze geenszins zijn; maar, waarde
Heer, hoeveel menschen acht ge wel in staat om een
dubbeltje daags aftezonderen voor de toekomst, of een
Gulden per week in de Spaarbank te brengen? Hoeveel
menschen zouden er zijn die minder dan f To. per
week verdiencn en daarvan een huishouden moeten
onderhouden met veelal een groot aantal kinderen?
Oppervlakkig beschouwd kan men altijd wat overleggen,
want als men zich b. v. ten doel stelt bij eene verdienste
van f i o. — per week er slechts ƒg.— te verteren, dan
houdt men er één over. Zoo ook kan iemand dief 6.--verdient er f 5. verteren en er een overhouden.
Vergeet echter niet dat er een theorie is en een practijk
en dat men met beide .rekening moet houden! Ik heb
een huishouden met 3 kinderen, heb deel uitgemaakt van
eene familie waarvan de moeder 17 kinderen ter wereld
gebracht heeft en waar, zoolang als mij heugt, 6, 8 à i o
dischgenooten waren, behoor in lang niet tot de armen,
integendeel, duizenden ja tienduizenden hebben het minder dan ik; maar ik durf waarlijk niet uitmaken,
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dat bovengenoemde menschen instaat zijn om + 70 per
week uit te sparen. Maak eens de rekening van eer+
lijke brave lieden die ± f io.— verdienen en vraag
u Zelven af: „Hoeveel kan daar af voor de toekomst?" En gesteld, er zijn er werkelijk onder hen of
onder meer bevoorrechten, in dat genre, die na tien of
twintig jaren f 5 oo.-- beschikbaar hebben, wat is dan
T 500.— voor een huishouden dat zich op eens van
alles beroofd ziet? Maatregelen zijn natuurlijk noodig
raad is er in overvloed; maar zijn die maatregelen zoo
eensklaps genomen en vlot de onderneming altijd ? Is
mislukken er van niet veelal het gevolg van verkeerde
stappen, stappen door onwetendheid gedaan, of door
gemis aan goede leiding? En wat dan als de f 500. -^
op zijn? Zijn de liefdadige instellingen in dergelijke gevallen zoo spoedig bereid? Wordt het verlies, op die
manier geleden en waarbij de goede wil zoo o n duidelijk
blijkt, zoo spoedig aangevuld? Dan is Self-Help toch
zoo goed als uit; het eerste verlies was hard, het verlies
namelijk van den man; maar het tweede verlies, het
geld, het laatste overblijfsel van Self-Help verdwenen!
Ik betreur dus den stouten stap van de Vrije Gemeente.
Vergeef mij mijne ontboezeming. Waarlijk het heeft
er veel van, dat men er zich van af heeft willen maken.
Men heeft wel afgebroken, maar er niets voor in de
plaats gesteld!
Door U wordt wel erkend dat een last meer op uwe
schouders drukt, ja zelfs, zegt gij: „mag ik beweren,
„dat wij grootere verplichtingen op ons genomen heb
„ben." Het is waar, maar het voorbeeld van eene ge-
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meente in daden, wordt gemist en zooals het in zooveel
zaken gaat: met den tijd neemt men 't met die plichten
zoo zwaar niet op (present company always excepted) ;
het plichtbesef heeft men allengskens verloren en daarmede blijft van de stoute plannen niet veel meer dan de
individuëele verplichtingen, met groote woorden opgeteekend in het. . . . . . . . . . Vergeetboek.
Laat ons hopen dat ik te pessimistisch ben, maar ik
ben een liefhebber van de daad bij het woord. De
woorden, ook die, uitgesproken door een geleerde, lossen zich veelal zoo spoedig op in de onmetelijke ruimte,
zonder eenig 'succes. C. S.

EEN ANTWOORD.

Het is geen gemakkelijke taak, over een onderwerp,
als het onderhavige, kort en tegelijk duidelijk te zijn.
De zaak toch moet van vee 1 zijden bezien worden, om
in enkele regels inleiding, betoog en slotsom te kunnen
samenvatten, indien men ten minste niet oppervlakkig
wil te werk gaan. En welk referent mag, bij een
ernstig onderwerp vooral, alleen op de oppervlakte blijven drijven?
Dit geldt temeer als men een strijdbaar opponent heeft,

zooals hier het geval is. C. S. treedt niet ongewapend in
het strijdperk en het schijnt zelfs, bij vluchtige beschouwing van het tafereel, dat hij met de door hem aangegorde wapenen, mij, zijn wederpartij, zal verpletteren.
Zwaar is zijn tred, en blinkend zijn zijne wapenen;
het geheel maakt indruk!
Toch aarzel ik geen oogenblik mijn vroeger beweren
te staven. De opmerkingen en aanmerkingen door hem
gemaakt, ik heb ze alle zorgvuldig overwogen (ook
vroeger, want ze zijn door velen reeds geopperd) maar
ik kan de juistheid daarvan niet inzien. Deze verklaring
eischt verder bewijs. Ik doe dat daarom hier volgen.
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„Is aankweeking van godsdienst mogelijk, zonder aankweeking van liefdadigheid ?" vraagt C. S.
Ik antwoord : Door de aankweeking van godsdienstzin
zal men van zelf als een der eerste menschenplichten het
steunen van anderen erkennen.
„Juist" zegt C. S. en daarom vraag ik verder : zal dan
„een lid uwer godsdienstige gemeente niet beter door
„daden van de gemeente, dan alleen door woorden van
„haren voorganger tot de beoefening van liefdadigheid
,,geraken?"
Laat ons niet met woorden spelen ! Als ik door na-'
denken, door godsdienstig-zedelijk bewustzijn, kom tot
de overtuiging, dat mijn groote plicht is veel voor anderen te zijn en te doen, dan ben ik nog niet van meening, dat mijn gemeente, mijn kerk, mijn synagoge dit
moet doen. Wees liefdadig, welnu, ga zelf in de woningen der armen, h ier zult ge een noodlijdende, d aar
een treurende, g i n d s een verwaarloosde aantreffen, en
als ge het groote werk niet af kunt, welaan, sluit u aan
bij een vereeniging, wier eenige taak is liefde door daden
te bewijzen. Vorm een kring van menschenvrienden, en
doe intusschen uw eigen liefdewerk, en dan zeg ik :
d aar hebt ge den eenig mogelijken vorm van barmhartigheid, daar hebt ge de daden, waarnaar gij verlangend uitziet.
Maar wat heeft mijn gemeente a l s z o o d a n i g
daarmede te maken? Door de aankweeking van godsdienst, kwam ik tot de overtuiging dat lui te zijn, verkeerd is, moet nu mijn gemeente een werkinrichting openen? Ik zie in, dat spaarzaamheid een deugd is J
die tot stoffelijk en zedelijk heil leidt, moet nu mijn-
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gemeente zelve een spaarbank oprichten ? Ik gevoel dat
zieken en zwakken steun behoeven, moet nu mijn gemeente een ziekenhuis stichten ? Verlichting en beschaving zijn onmisbare voorwaarden voor een opgewekt,
krachtig godsdienstig-zedelijk leven, moet nu mijn gemeente hoogere, middelbare en lagere scholen doen
verrijzen ? In een ziek lichaam kan op den duur geen
gezonde geest wonen, en dus alles wat het lichaam kan
versterken en kracht geven, moet worden aangewend,
moet nu mijn gemeente den landbouw steunen, gymnastiek- en armenscholen onderhouden, zorgen voor de vervulling van alle hygienische voorwaarden?
Gij glimlacht bij al die vragen, en zegt wellicht, dat
zij gezocht zijn, maar ik verzeker u dat ik ze met evenveel recht kan stellen, als gij uwe enkele: Moet mijne
gemeente de armen steunen, omdat ik diep overtuigd
ben, dat ik ze helpen moet?
De kerk moet alles doen. Ziedaar de gemeenplaats
waarop men zich telkens beroept, en die inzonderheid
door de Roomsch-Catholieke kerk met ijzeren wil wordt
in practijk gebracht.
Maar onze overtuiging is, de kerk of hoe ge haar
noemen wilt, moet n i e t s doen, dan alleen haar plicht,
en die bepaalt zich tot opwekking, tot aankweeking van
godsdienstig-zedelijk leven zonder meer.
Hier is dan ook naar mijne meening de zwakke plek
van uw betoog, waarde C. S. Gij hadt moeten aantoonen op welke gronden eene gemeente, als gemeente,
armverzorging moet organiseeren, doch ge bepaalt u tot
eene beoordeeling, en veroordeeling van de wijze waarop
tot nu toe die armverzorging is uitgeoefend geworden.
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„Critiek mag alles onderzoeken
Alleenig maar 't critiekste niet."

Zegt de leekedichter, en het critiekste
het beginsel
van de zaak, waarover wij thans spreken, is door U
over het hoofd gezien.
Ik wil U daarvan geen ernstig verwijt maken, omdat
ge naar 't schijnt a priori uitgaat van de stelling : de
kerk moet een diaconie hebben, en dus degene, die haar
niet heeft, is op den verkeerden weg. Doch gij gaat
verder en zegt : „Waarlijk liet heeft er veel van, dat
men er zich van af heeft willen maken."
Hiervan maak ik U wèl een verwijt, want als dat zoo
was, zou onze daad een 1 a g e daad geweest zijn, en
dien tengevolge onze goede trouw aan veel bedenking
onderhevig zijn.
Op welke gronden trekt gij die in deze zinsnede in
twijfel?
Gij zegt verder dat er van de liefdadigheid veel
misbruik is gemaakt; dat de wijze van armverzorging
verbetering behoeft; dat 't er mooi zoude uitzien als alle
kerkgenootschappen de armverzorging eenvoudig schrapten, en dat dan de particuliere liefdadigheid met de handen in het haar zou zitten; dat opwekking tot zelfhulp wel heel schoon klinkt, doch voor de meesten een
klank moet blijven, omdat zij zich zelven niet kunnen
helpen.
En uit al deze vragen spruit de raad aan de Vrije
Gemeente voort: geef een voorbeeld in daden m. a. w.
neem armenzorg onder uwe verplichtingen op.
Hier wordt het mij groen en geel voor de oogen.
1879.
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Hoe? Omdat van liefdadigheid misbruik wordt gemaakt, omdat de wijze waarop zij wordt betoond, verbetering behoeft, omdat alle diaconiën zich niet plotseling kunnen ontbinden, omdat C. S. wanhoopt aan de
mogelijkheid van zelfhulp, daarom moet onze gemeente
hoe eer zoo liever armenzorg gaan uitoefenen ! Begrijpe
deze redeneering, wie het kan.
Dat de kerkelijke armenzorg onwaarheid kweekt, dat
zij krachtens haar beginsel onderscheid moet maken tusschen menschen en menschen, dat zij een gezonde opvatting van den godsdienst in den weg staat, van dit
alles wordt door C. S. met geen enkel woord gerept;
een weerlegging van deze bezwaren zoeken wij te vergeefs. Zeker, gij hebt gelijk als gij zegt, dat veel mis bruik is gemaakt van liefdadigheid, welnu laat ons
trachten dat voor het vervolg te beletten; gij verklaart
dat de armenzorg ernstig verbeterd moet worden, volkomen juist, laat ons dan de hand aan den ploeg slaan
en ook ernstig en van heeler harte daaraan medewerken.
Reeds doen zich goede teekenen voor, reeds z ij n vele
betere begrippen in practijk gebracht. Gij hebt volkomen recht als ge uitroept: welk een toestand zou geboren worden als alle diaconiën likwideerden, maar als dit
paardenmiddel eens werd aangewend, dan moesten
natuurlijk de wegen worden aangewezen --- en dat
zou ook geschieden waarlangs men verder zoumoeten gaan. En ge hebt ook gelijk als ge be=
weert, dat bij veel menschen ernstige p r act is c h e bezwaren bestaan tegen zelf hulp, maar is liet dan niet
ieders menschenplicht ook in deze de bezwaren te doen
verminderen of weg te nemen?
,

-
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Het door u genoemde voorbeeld, waaruit moet blijken, dat velen niet veel kunnen overleggen, kan door
andere voorbeelden worden krachteloos gemaakt. Maar
er wordt niet gevraagd dat men m é é r zal doen tot verzekering van de toekomst zijner nablijvenden ; de eisch
bepaalt zich tot het mogelijke. Dat is juist zoo verkeerd gezien, dat men -- omdat het maximum zijner
wenschen niet kan worden bereikt eenvoudig niet s
doet en zich verontschuldigt door het gezegde : ik kan
z o o v e e 1 niet doen, als ik wel zou wenschen wat
zou het nu geven, of ik al een kleinigheid doe.
Integendeel sparen doet garen.
Al de door u gemaakte bedenkingen kunnen -- evenals die, welke op den debat-avond van 25 Maart en 8
April 11. gemaakt zijn -- worden beantwoord, buiten het
hart van de kwestie om. Waarom ze dan telkens herhaald ? Dat geeft slechts aanleiding tot misverstand en
tot onnoodige herhalingen.
Wij zullen niet dwaas genoeg zijn, om te beweren, dat
alle moeielijkheden nu zijn opgelost, nu wij de armverzorging in onze gemeente, ter zijde zetten. Wij
zijn diep overtuigd, dat in den loop der tijden tal van gevallen zullen voorkomen, waarin het veel gemakkelijker
zou zijn, een diaconie te bezitten, en waarin zulk een
steun lang niet onwelkom zou kunnen geacht worden.
Maar dat is voor ons geen reden om het beginsel waarvan wij uitgingen te verloochenen.
De groote menigte zal zich door de bezwaren van
C. S. aangetrokken gevoelen omdat — zorgeloos als zij
is — daardoor, de dure verantwoordelijkheid van ieder
mensch ten opzichte van zijn gezin wordt op den
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achtergrond geschoven. Zij zal van meening zijn dat,
als men eene diaconie heeft, men dan ook niet zoo
bijzonder voor de toekomst zal hebben te zorgen, en dat
dit toch veel gemakkelijker is, dan zelf te ploeteren en
te werken. Een mensch heeft het toch al zwaar genoeg
op de wereld ! En ja ! dat vergeetboek is er ook nog.
En daar komen zoovele schoone beloften in, en een gemeente die niet maar wat praat, maar door d a d e n
toont, dat zij liefde heeft, heeft toch veel voor, boven
eene welke die daden aan ieder harer leden overlaat. Dat
is natuurlijk."
En dan het liefdeloos beginsel ! Wel zeker, men maakt
het zich gemakkelijk, en „er valt in den laatsten tijd zelfs
een streven waar te nemen, om de geheele armenzorg van
de schouders der kerk af te schuiven" --- dat hebben wij
immers nog kort geleden van een autoriteit gehoord?
Zoo zal men spreken neen! helaas men doet het
reeds, en daardoor beschuldigt men o. a. de Vrije Gemeente van gemakzucht, van liefdeloosheid, van onverschilligheid, maar dat is nog minder, doch men
werkt, en dat is erger, dwaalbegrippen in de hand, men
verstikt de kiem van het besef van eigen verantwoordelijkheid, — ook na den dood, men doet de eischen die
men aan zichzelven stelt, inkrimpen tot het heden, en doet
-- misschien onbewust -- de zorg voor de toekomst beschouwen als van den tweeden rang. Wie dan leeft, wie
dan zorgt; komen die tijden, dan komen ook die zorgen.
En ondertusschen komt die tijd, en men heeft niet
gezorgd.
„Maar mijn kerk heeft een diaconie." Zoete troost!
Probatum est!
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Laat me thans eindigen — en voor goed. C. S. en ik
zijn der Redactie ongetwijfeld zeer dankbaar voor de afgestane ruimte, en het onderwerp is nu voorloopig genoeg
besproken en bekeken, om de verdere overweging er van
buiten dit gastvrije tijdschrift te doen plaats hebben. Ik
althans zal mijne meening niet verder verdedigen, omdat
ik haar voldoende toegelicht acht.
Alleen nog dit.
De Vrije Gemeente heeft geene armverzorging. Haar
leden zijn dus in geval van dood, of nood of ziekte, aan
zichzelven overgelaten; de Gemeente zorgt n i e t voor hen.
Dit weten wij, en dat moet voor ons eene dubbele
aansporing zijr1 om zooveel in ons vermogen is, de
handen uit de mouw te steken en zelven te arbeiden aan
de vervulling . van een plicht, die wij niet aan eenige
kerkelijke inrichting mogen overlaten.
Wij weten ook, dat deze onze keuze meer krachtsinspanning eischt, meer opoffering vordert, dan tot nu
toe het geval was, wij hebben daden te voegen bij
het woord, daden van liefdebetoon, allereerst in en voor
eigen naasten kring, maar ook ten nutte van het algemeen.
Wij willen ons niet „afmaken" van het werk der liefde,
doch het beginsel waarvan het uitgaat, zooveel mogelijk,
in al zijn zuiverheid toepassen.
Wij willen trachten met den overgeleverden sleur te
breken en, bij alle hartelijke waardeering van het gevoelen
van andersdenkenden, ernstig beproeven ons den nieuwen
weg te banen, ons door innige overtuiging voorgeschreven.
i September 1879.

B.

DE MODERNE PREDIKANT.

1)

Moet de moderne predikant herder en
leeraar zijn, of hoe langer hoe meer alleen
leeraar?
Deze vraag wensch ik te bespreken om te zien of ook
de beschouwing van de predikantsbetrekking voor de
aanhangers van onze richting wijziging ondergaat. Ik vind
het wel wat onbeschaamd daarover mee te praten. Immers,
de vraag beweegt zich op 't gebied der practische godgeleerdheid, een vak, dat in mijn studententijd nooit mijn
hart kon winnen en waarvan ik mij niet veel meer dan
eenige professorale anecdoten herinner. Ook na dien tijd gevoelde ik geen lust daarover dikke boeken ter hand te nemen.
Wellicht zal nu mijn onbekendheid met de eerste beginselen dezer w e t e n s c h a p p e n hier schandelijk aan 't licht
komen, vooral wanneer de gestelde vraag zoo wordt beantwoord, dat aan een gewichtig deel dier wetenschap, dat ook
weer op den weidschen naam van wetenschap aanspraak
maakt, de Pastoraal, vrij wel het bestaansrecht wordt ontzegd.
1 ) Onder dezen titel geef ik hier het sloor mij te Leeuwarden op een
vergadering van moderne predikanten gehouden referaat. 't Scheen dat

sommigen meer bekendheid wenschten.
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't Kan echter zijn dat voor die weinige belangstelling,
.die ik niet vele jongere theologen gemeen had, gegronde
redenen bestaan. Niet alleen werkte, meen ik, meer of
min onbewust de overtuiging, dat wij met een gezond
-verstand, een ernstigen wil en een liefdevol gemoed, in
.dezen den weg wel zullen vinden, maar ook deze, dat
bij die wetenschap vaak gebouwd wordt op een verou.1erde . opvatting van ons ambt, waarin wij ons niet
best meer kunnen, vinden. Onze vraag onderstelt,
,dat er werkelijk iets in den tijdgeest is, dat ons in die
richting drijft, dat de pastor bezig is te verdwijnen
,achter den leeraar. Worden wij nu ongemerkt in die
richting gedreven, dan is het zaak voor denkende wezens,
,voor mannen van beginselen, ons af te vragen of wij op
-dien weg moeten voortgaan, dan of wij een rugwaartsche
.beweging moeten maken en den ouderwetschen dominé
weder moeten aantrekken. Toen de vraag bij mij opkwam, lieten zich twee tegenstrijdige stemmen hooren.
Wellicht zijn deze ook elders vertegenwoordigd, en kan
mijn woord het duidelijker doen worden, wat onze taak
is en vooral wat wij wenschen, dat de gemeente als
,onze taak beschouwt.
Ter toelichting der bedoeling van de vraag zijn weinig
woorden noodig. Leeraars, godsdienstonderwijzers en
,godsdienstpredikers, willen wij allen zijn. Het onderwijs vooral wordt ons telkens in zijne hooge belang:iijkheid op het hart gedrukt en eischt steeds meer van
ons. Zijn wij nu, als 't goed is, niets meer dan dit, dan
bedoelt niemand, dat wij nergens ons mogen bewegen
dan in de catechisatiekamer, de kerk en ons huis. Immers als
onderwijzers zullen wij nu en dan met de ouders der
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kinderen wel eens wat te spreken hebben en als predikers willen wij wat weten van ons gehoor en als
wij ons dus in de gemeente bewegen, doen wij dit
reeds als leerlingen, die goede predikers willen worden,
maar ' daarom nog niet als herders. Bovendien zijn en
blijven wij menschen, ook al zijn wij predikanten.
Waarin eigenlijk ons herder lijk ambt bestaat, is niet
zoo duidelijk, omdat m. i. de oude pastor verdwijnt,
maar men den naam blijft behouden voor allerlei werkzaamheden. Sommigen noemen al wat zij in de wereld
doen behalve preeken en onderwij sgeven, hun pastoralen arbeid en vooral wat zij doen op practisch terrein;
ja een enkele zou er wellicht niet tegen hebben dien naam
te geven aan al datgene, wat hem straks in de oogen
van het publiek geschikt maakt tot een volksvertegen
woordiger in de Kamer.
Zal het woord echter zijn beteekenis en ons ambt zijn
vroeger karakter behouden, dan is de herder hij, die
boven de gemeente staat als het hoofd; die een kudde
heeft, die hij leidt, die elk afgedwaald schaap, elk die
verkeerde sprongen maakt, opzoekt en weer bij de
kudde brengt; die allen het noodige geeft, allen bij
elkaar houdt, allen voorgaat en meevoert, waarheen hijj
als herder hen brengen wil.
Zoo schreef Prof. Muurling nog geen 20 jaar geleden:
„ de zorg des evangeliedienaars als herder der gemeente
bestaat in het toezicht dat op het Christelijk leven van
de afzonderlijke leden der gemeente gehouden moet
worden en in alle bemoeingen daaruit voortvloeiende.
Zij beoogt dat leven in elk dezer leden te wekken, te
voeden,, te besturen, te volmaken naar ieders bijzonderen
-R
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toestand. De duitsche naam „Specielle Seelsorge," duidt
het wezen en het doel het best aan. De herder moet
o. a. zorgen, dat de catechisatie in de huiselijke opvoeding en op de school de noodige hulp en ondersteuning vinde dat de predicatie hare bedoelde uitwerking
hebbe en behoude — dat de kinderen uit kracht van
den Doop en overeenkomstig de belofte godsdienstig en
naar de leer der Herv. Kerk worden opgevoed dat
de plechtige belofte bij de aanneming tot lidmaten heilig blijve dat de goede voornemens, door het avond-maal opgewekt, bewaard blijven en in werking treden
enz." „De herderlijke zorg strekt zich uit tot alles wat
met het Christelijk leven in de gemeente en hare leden
in onmiddellijke of meer verwijderde betrekking staat en
daarop zoowel in gewone als buitengewone gevallen invloed uitoefent. Daartoe behoort vooral: het huiselijken familieleven, de opvoeding der jeugd, de middelen,
die ter algemeene ontwikkeling en beschaving dienen,
het maatschappelijk leven en 't gezellig verkeer met zijn
gewoonten en gebruiken, het kerkelijk leven in de gemeente en de stoffelijke belangen van de leden der
gemeente."
Genoeg! geen wonder dat het een hoogst moeielijk,
voortreffelijk ja, een goddelijk ambt wordt genoemd.
Zou men niet God in plaats van mensch moeten zijn om
het behoorlijk te vervullen ?
Even omvangrijk wordt dat heilig ambt geteekend in
het„formulier tot bevestiging der dienaren des goddelij-ken woords,” waar wij hooren dat de herder de kudde
moet weiden, leiden, voorstaan en regeeren. Hij moet
de gemeente Gods in goede tucht houden en Tregeeren, en,

236
dienovereenkomstig wordt tot de gemeente gezegd:
„gedenkt dat God zelf ulieden door hen aanspreekt,
neemt hun woord aan niet als eens menschen woord
maar als Gods woord. Weest uwe voorgangers

zaam, want zij waken voor uwe zielen enz."
In welken zin men dit verstond en dat men geen pastoraal wilde noemen, dat wij nu en dan eens een pijp
gaan rooken bij de leden der gemeente en een avondje
bij hen doorbrengen, blijkt uit eene raadgeving als deze:
„hebt gij aan uwe gemeenteleden geen bijzonder woord
van den Heer te zeggen, ga dan zonder uitwendige aanleiding in geen huis der gemeente binnen, opdat niet in
plaats van een leerzaam en gezegend bezoek, een geestelijk doode visite wordt gebracht."
In deze beteekenis dus wordt door mij van het herderlijk ambt gesproken. Ik onderstel dat dit ambt niet
van karakter verandert maar langzamerhand verdwijnt,
dat wij geen moderne herders, maar langzamerhand geen
herders meer zijn.
Tot die onderstelling heb ik, dunkt me, recht. Wij
moderne predikanten doen veel minder denken aan die
ouderwetsche herders. 't Zou velen vreemd overvallen
indien zij in vollen ernst werden aangesproken als geestelij ke vaders van al de hun toevertrouwde zielen en ver
antwoordelijk werden gesteld voor al het kwaad in de
gemeente.
Dat de , geest des tijds het niet meer wil maak ik
op ook uit mijn persoonlijke ervaring. De eerste
beroepsbrief dien ik ontving was opgesteld door een
bejaard modern predikant, die, al neemt hij de moderne
theologie ten deele over, toch wat zijn ambt betreft
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zich onwillekeurig aan de traditie houdt. Van mij werd
verwacht : „dat. ik in de hoog gewichtige betrekking
aan alle geestelijke behoeften zou voldoen, aan 't rijk
van Christus vastheid en uitbreiding geven en alles doen
wat kon strekken om hen hun verheven bestemming in
Christus te doen bereiken." Hoe ernstig ik mijn betrekking ook aanvaardde, ik kon een glimlach niet weerhouden. De geestelijke behoeften van eenige honderden
zielen moesten zeker niet heel groot zijn als een jeugdig
proponent daarin voorzien kon.
Een volgende brief was iets bescheidener. Ik zou nl.
de geestelijke belangen der gemeente en van ieder lid
in het bijzonder zooveel mogelijk voorstaan. Het herderlijk ambt wordt hier nog uitdrukkelijk genoemd.
Later evenwel ontving ik een brief, niet door een
predikant maar door een lid der gemeente, een man niet
geheel vreemd aan den geest des tijds, gesteld. Hier
wordt de taak eenvoudiger. Ik word tot predikant beroepen, moet op bepaalde dagen prediken en het godsdienstonderwijs geven. Aan het herderlijk ambt herinnert alleen het bezoeken der leden, echter alleen om
den band der gemeente te versterken. De „specielle Seelsorge" wordt niet gevraagd. Van toezicht houden, troosten, voldoen aan alle geestelijke behoeften was hierin
geen sprake.
Het kan toevallig zijn, maar ik meende er in te zien
een teéken des tijds. In de Herv. Kerk kan het niet
op die wijze aan het licht komen doordat, naar ik meen,
de kerkelijke reglementen, de proponentenformule, de
formulieren van beroepen, bevestiging enz. allen duidelijk , de herderlijke zorg eischen en uitgaan van den veel-
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omvattenden eisch met alle middelen de belangen van
het Godsrijk en de Ned. Herv. Kerk in 't bijzonder te
bevorderen.
Het teeken staat echter niet alleen. De moderne predikanten hebben er vaak alle moeite voor gedaan om
eindelijk eens als gewone menschen te worden erkend.
Zij willen geen geestelijken zijn. Tot in kleinigheden,
zelfs dwaasheden soms toe, deden enkelen hun best om
toch niet te veel dominé te zijn. Was men eertijds trotsch
op zijn ambt, nu schenen sommigen het zich te schamen.
Men werd liever niet als dominé maar als mijnheer,
gelijk ieder ander, aangesproken. Wij willen geen clerus zijn die boven de gemeente staat als door God gewijden en door de Kerk gezondenen. Wanneer wij
menschen bezoeken, komen en gaan, zitten en spreken,
lachen en treuren wij mede. geheel als gewone menschen.
De geijkte uitdrukking was dat men den dominé niet wil
uithangen. Nu beteekent dat eenvoudig, naar sommiger zeggen, dat men niet overdrijven wil en de dwaze
heerschzucht en hoogmoed van sommige predikanten
van vroeger niet wil overnemen. Ik meen evenwel dat
het dieper zit. Wij willen geen predikanten, als vroeger
meer zijn en juist geen herders. Wij willen niet overal
optreden krachtens ons heilig en goddelijk ambt. Wij
gaan een huis niet binnen om daar den troost der kerk, de
vermaningen van den bijbel, de bestraffing van den herder te laten hooren, — maar als gewone menschen. Wij
bemoeien ons niet met hartsgeheimen en familiezaken
tenzij men als mensch en vriend ons om raad en hulp
vraagt. Wij vinden het onbillijk dat men ons voor verkapte clericalen houdt. Toch vertegenwoordigt de clerus
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het best den herder. Volgens Muurling ook heeft de
herder niet slechts het recht, maar is het zijn plicht zich
met alles te bemoeien en moet hij overal zijn oogen
hebben. Met Argusoogen geeft de geestelijke acht op
hart en huis, feest en stem zijner leden en als de brave
Eerrijk het waagt een Menuet te dansen, dan staan de
Eerwaarde Heeren gereed om hem, krachtens hun ambt,
te bestraffen.
Ook bij de gemeente, voor zoover althans als zij moderne predikanten heeft, vertoont zich dezelfde richting.
Wij gaan hand aan hand dien weg op. Zij willen geen
volgzame kudde zijn. Wij hebben een zelfstandig geloof.
eigen onderzoek, vrijheid enz. gepredikt en zij beschouwen
zich nu allereerst vrij tegenover den predikant. De zorg
voor hunne ziel wenschen zij niet langer van u. Zij verbazen zich zelfs als een predikant eens wat scherp zijn afkeuring over een of ander te kennen geeft. Leert gij dan
nooit uw heerschzucht af? Zoo moesten we dan wel
eens hooren. Gaarne ontvangen velen u in hun huis
maar --- den boetprediker, den zedemeester, den dominé,
ja ook den kerkelijken trooster, dien moet dij thuis laten.
Die richting neemt het dus meen ik en 't komt ons
niet altijd op aangename wijze tot helderheid. Voor menig bejaard predikant was het de bron van grievende
ervaringen. Wij zelve betreurden het wel eens, dat de
menschen zoo weinig meer hun hart voor ons openen,
van hun lijden en strijden, hun twijfel en zonden zoo
weinig laten bemerken, dat zij zoo weinig spreken over
de dingen des koninkrijks en wij in menigen kring als
predikanten niets vermogen. Bij een eerste bezoek
moet gij 't hooren, dat men u evenals den vorigen
-
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predikant gaarne dikwijls wil zien, maar over geloof en
zulke dingen(!) daar sprak men nooit over, want daarvan
hoorde men Zondags meer dan genoeg. Men wilde gaarne
zoo wat over koetjes en kalfjcs keuvelen. -- Bij begrafenissen moet mijnheer den voorgang hebben, maar de
toespraak kan hem weinig schelen, doch 't behoort er
nog zoo bij. — Kranken en stervenden laten den herder
niet geregeld ontbieden, doch wij gaan als liefde of
vriendschap ons trekken. Ik las ergens de opwekking
dat wij meer Rome moesten volgen en dat men niemand moest laten heengaan over den drempel des doods
zonder een laatste wijding en dat het vreeselijk is, dat
zoovelen zonder eenigen zegen van den Christelijken godsdienst, zonder eenigen priesterdienst, den laatsten adem
uitblazen. Zou het modern deel der gemeente het daarmee eenparig eens zijn?
De vraag voor ons is dus: moeten wij in die richting
voort? 't Is niet gemakkelijk tegen - den stroom des
tijds op te roeien, maar 't is dikwijls heilige plicht. De
gedachte is bij mij wel opgekomen, dat wij te veel onze
waardigheid prijs gaven, dat wij in de huizen, ook meer
als dominé, als herder moesten optreden. Ik beschuldigdemij zelf wel eens van gemis aan moed en aan ijver.
De zielzorg voor den enkelen mensch beteekende bij
mij zoo heel weinig. De heilige beginselen, die wij op den
kansel voorstaan, schenen in het leven onder de menschen, zoo weinig aan 't woord te komen. . Toch! —
als ik kalm en nuchter nadacht, zeide ik: neen wij moeten volstrekt niet terug, wij moeten verder. Pastors in
den ouden zin, kunnen, willen, mogen wij niet meer zijn..
Ik wijs op onze betrekking tot de gemeente. De pas-
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tor ontleent zijn zending aan de kerk en zoo aan God.

Hij wordt gewijd tot zijn heilig ambt. Hij staat boven
de gemeente en daardoor ontleent hij aan zijn ambt de
verplichting tot toezicht en invloed op allen en alles.
Hij heeft een zending en vertegenwoordigt dus de kerk
of de leer der kerk, of wil men liever de Christusgemeente, de Godsgeest. Hij treedt op als -de verpersoonlijking van iets anders, niet als mensch tegenover menschen. Hij is de mond, waardoor de godheid spreekt,
vermaant en vertroost. Een modern predikant zei mij:
ik beschouw mij als de vertegenwoordiger van het
publiek geweten. Overal ook bij die laatste beschouwing.
staan wij boven de gemeente, zijn geestelijken tegenover leeken, zijn niet ons zelf, maar vertegenwoordigen iets anders.
Beschouwen wij nu echter de werkelijkheid en verge-^
ten wij voor een oogenblik onze afkomst van Clerus
en geestelijken stand; dan is de verhouding een geheel
andere. Wij hebben in de wereld een betrekking gekozen, even goed als iedere andere, een wereldsche betrekking,
een beroep. Wij zijn de dienaars van een bepaalde vereeniging. Wij nemen bepaalde werkzaamheden op ons
en worden daarvoor gesalarieerd. Hoe duidelijker het
nu aan beide partijen is, wat zij vragen en op zich nemen,
welke diensten zij betalen en welke diensten gegeven
moeten worden, hoe beter.
Is nu de gemeente, wat Hugenholtz wil, een vereeniging ter bevordering van godsdienstonderwijs en prediking — dan is ook onze vraag zeker terstond beant-s
woord. 't Is dan duidelijk, - welk werk die vereeniging
aan bepaalde, daartoe opgeleide, personen kan opdragen
nl. onderwijs en prediking.
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Velen denken zich de gemeente of de kerk der toekomst nog weer wat anders, dunkt me. Meyboom bijv.
noemde haar eene vereeniging als die van de Maatschappij tot Nut van 't A igemeen, maar dan ter bevordering van Christelijk leven. Nu werkt zulk een
maatschappij zeker niet op deze wijze, dat zij naar alle
plaatsen, die het verlangen, bepaalde personen zendt en
zegt : die komen nu onder u met alle mogelijke middelen, overal en ten allen tijde het nut van 't algemeen
bevorderen. Neen ! door bepaalde middelen wil zij werken en voor zoover die uit den aard der zaak aan enkele personen kunnen worden opgedragen, benoemt zij
,die. Ook bij deze beschouwing dus zou ik het onnatuurlijk, ja onmogelijk achten dat eene vereeniging van
Christelijk leven zegt: wij willen een persoon aanstellen
die met alle middelen dat leven bevordert. Dat willen -.indien de geheele vereeniging iets beteekent --- allen.
Er zijn werkzaamheden, die eene bepaalde opleiding en

veel tijd vorderen en daarom een bestaan moeten opleveren bijv. godsdienstonderwijs en prediking. Die dingen
kan zij dus opdragen en betalen. Overigens werkt ieder
op zijne wijze en zal men nu en dan wel eens beraadslagen hoe men te zamen een of ander kan doen.
Nog anderen denken zich de gemeente meer idealistisch of ouderwetsch, ik weet niet best wat ik zeggen
moet. Ik zelf kan er nog niet geheel van scheiden.
Voor hen die leden willen worden, voor hen die het
zijn, ja ook voor die er buiten staan, wordt dan de gemeente voorgesteld als de gebrekkige vorm van de
-ware gemeente der geloovigen, een lichaam van den Christusgeest. Allen die tot haar behooren en behooren wil-
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Jen, erkennen daarmede de roeping een godsrijk te
worden. Met dat doel vereenigen zij zich. 't Is niet
zoozeer een bond, die invloed naar buiten, in de maatschappij, wil uitoefenen, maar waardoor zij onderling op
elkaar willen werken, het godsdienstig leven aan jongeren doen kennen, maar vooral den geest wakker houden
en aankweeken. Bij die beschouwing, ja dan vooral,
moet de predikant-pastor zijn hooge plaats aan 't hoofd
der gemeente prijsgeven. 't Is toch een zeer valsche,
onnatuurlijke verhouding, dat zulk een gemeente het
werk, waartoe allen zich verbinden, aan een enkele opdraagt en dien daarvoor betaalt, dat de predikant
wordt aangewezen om het beter ik van allen te vertegenwoordigen en als plaatsvervanger daarvan op te treden.
Neen! dan vooral is het alleen datgene, wat uit den
aard der zaak slechts door enkelen kan worden verricht.
Oen bepaalde kennis en oefening eischt, wat zij aan den
predikant opdraagt en dit zal toch wel vooral onderwijs
en prediking zijn.
Doch ook de aard van den pastoralen arbeid komt
er tegen op, betaald werk te zijn. Redden, troosten,
steunen, vermanen, zoeken te behouden --- ziedaar een
liefdewerk waartoe de geest moet dringen. Strijden tegen
al het verkeerde wat wij ontmoeten, is een goddelijke
zending. Er is iets heerlijks in, als Paulus de wereld in
te gaan om haar te bekeeren, maar -- had een ondeugend Dageraadsman zoo geheel ongelijk, dat men dan
ook even hoog moet staan als een Paulus of men zal
heel gauw verwaand worden, als men de wereld als
een groot hospitaal beschouwt, waarin men zelf als geneesheer optreedt. Wordt het niet nog gevaarlijker als
1879.
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die medicijnmeester daardoor in de wereld een fatsoenlijke
betrekking en een vrij goed bestaan verkrijgt?
Ons ambt zal ons bij zulk werk vaak in den weg
staan. Als wij trachten te vermanen of te troosten, dan
wordt onze invloed reeds voor een goed deel verlamd,
zoodra men er een oogenblik aan denkt, dat onze betrekking dit meebrengt en wij er voor betaald worden,
om dat bij voorkomende gelegenheden te doen. Spreken
wij eenvoudig over het ter kerk komen, dan zal men
ons vaak de ware reden niet zeggen of, als wij er
over spreken, meenen dat wij onze eigene zaak bepleiten. Tot den kranke te moeten gaan om hem
te troosten, omdat men daartoe is aangesteld, het is
ons modernen zoo moeielijk, zoo niet onmogelijk,
niet omdat ons geloof zoo troosteloos is, maar om
dat wij innig overtuigd zijn, dat alleen het eige n
geloof ten laatste den mensch met zijn smart kan verzoenen, dat geen officieele troostgronden hem baten, dat
het soms liefdeloos is er hem mee lastig te vallen en
dat het eenige wat men voor elkander kan doen, is een
hart toonen dat meevoelt en meelijdt. Doch een hart
toonen op commando, als beambte eener gemeente, er
een betaalden dienst van maken, het doen bij alle lijdenden in de gemeente, is dat niet met zich zelf in strijd?
Ik zou meer kunnen noemen want 't geldt zeker van
allerlei pastoralen arbeid. 't Is geen werk dat men voor
geld aan een ander kan overdoen en 't is geen werk
dat wij voor geld op ons willen nemen. Ik erken, zei
iemand, dat de predikanten soms veel goed doen, maar
dat kunnen anderen even goed en vaak veel beter. Er
is veel waars in. Goeddoen maken tot een groot deel
-
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van een maatschappelijke betrekking is beide stellen in
een valsch licht. Arbeiden aan Gods Koninkrijk vraagt
alleen loon van God. De verwarring dezer beiden is de
vloek, die op iederen geestelijken stand rust en velen
ten , val werd en wordt.
Om der waarheid wille ook geloof ik dus dat wij
voort moeten gaan. Wij zijn geen herders meer in den
echten zin en wij kunnen en mogen dat werk niet op
den duur tot onze betrekking rekenen. De leugen in de
Kerk schuilt ook hier. Wij moeten bescheidener worden
in de opvatting van ons werk, zullen wij ook de bescheiden waardeering vinden, waarop iedere stand in de
maatschappij aanspraak heeft. Wie nog steeds een bij
uitnemendheid hooge positie inneemt en half als een
Godsvertegenwoordiger boven de gemeente zweeft, moet
zelf aanleiding geven dat men hem een plaats aanwijst
onder de clericalen.
Ik weet wel dat wij bij bevestiging en intrede dikwijls
hooren van een arbeiden aan Gods Koninkrijk en dan
wordt ook tot de gemeente gezegd: gij allen zijt of behoort te zijn medearbeiders Gods. Maar zij komen
meestal achteraan. De herder gaat voor en geéft aan
zijn kudde ook wat te doen, vooral hem te steunen. Is
het niet zuiverder te zeggen : allen zijn wij Christenen
en daarom medearbeiders Gods en daarom is ook de
predikant het; maar wat ik als predikant kom doen is
uw kinderen godsdienstonderwijs geven en voorganger
zijn bij uwe godsdienstoefeningen. Zoo wordt ons ambt
tot meer bescheiden omvang teruggebracht. Wij nemen
geen ontzaggelijken arbeid op ons, dien wij naar eisch
nooit kunnen vervullen. Wij eischen geen buitengewone
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waardeering voor ons goddelijk ambt maar meenen
een betrekking waar te nemen, die in de maatschappij
wordt gewenscht en behoorlijk beloond. Vindt niet ieder
die betrekking even belangrijk, zoo zullen er wel meer
betrekkingen zijn, maar niemand zal er dan tegen hebben, ons naast andere onderwijzers en sprekers een plaatsje
te gunnen. Wij zullen dan wat minder verhoogd, maar
ook wat minder verguisd worden.
Doch kan zulk Bene beschouwing ons bevredigen ?
Menig uwer keert zich wellicht met eenigen weerzin af.
Ik zelf heb er iets van gevoeld en enkelen, wien ik de
vraag voorlei, meenden volstrekt niet, dat zij zoo goed
als uitgemaakt was in bovengenoemden zin, maar vonden het bespottelijk, zoo niet ergerlijk en dwaas radicaal. Hoe plat en realistisch, zegt gij. Onze betrekking
beschouwen als een broodwinning — met opzet zet ik
dit op den voorgrond in plaats van als een goddelijk
ambt, een heilige, heerlijke zending Gods. Neen! die herdelijke arbeid, onze pastoraal, natuurlijk niet geheel in den
ouden zin en op de oude manier, maar ons practisch werken
in de gemeente, is het voornaamste. Preeken en catechiseeren geeft zoo bitter weinig. Met allerlei ander werk
doen wij veel meer goed. Wij, die zoo vaak van idealisme
praten, zouden wij niet allereerst onze betrekking idealizeeren ? Een stuk als dat van de Jongh in den Tijdspiegel, nam zeer velen voor hem in. Men kreeg hem lief
en overal hoorde men het: zulk werken is toch het
ware. Wat ons in ons ambt aantrok, wat ons het doet
lief hebben, 't is meestal juist die gezegende invloed,
dien wij in grooten kring kunnen uitoefenen. Dat treft ons
in zoo menig idyllisch tafereeltje uit het predikantenle-
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ven. Dit . werk zien wij nog eens met zegen bekroond.
Daaraan denken we steeds met welgevallen terug. Hoe
vol vreeze zou anders menig predikant aan den ouden
dag moeten denken ! De jonge predikanten worden 't
meest gewaardeerd om hun prediking, de ouderen om
hun herderlijk werk. Dat troost velen, wanneer zij straks
hun gehoor niet meer kunnen boeien als voorheen en
de eerste geestdrift en bezieling wat verkoelt. Dan kent
men de zijnen, heeft het vertrouwen, is de raadsman en
vriend van velen en dat is toch nog veel meer waard.
Ook de gemeente althans die op het platteland --hecht niet zoo heel veel waarde aan preek en onderwijs, ook
al zijn zij zeer kerksch, maar een goed pastor is voor
hen alleswaard. Predikanten die zoo gemakkelijk mogelijk hun betrekking opvatten, catechiseeren en preeken en * verder zich om niets bekommeren, kool planten
en onkruid wieden, in de societeit zitten of van huis zijn
of altijd op de studeerkamer huizen — worden niet het
meest geacht. Ook de modernen hooren nog gaarne
spreken over het gewicht, de moeilijkheid, de ernstige
eischen van het predikambt, al meende ik wel eens op
te merken dat dit meer de ijdelheid streelde dan den ijver
prikkelde. Niemeijer sprak nog kort geleden het volgende:
„De taak van den godsdienstprediker is het zedelijk
godsdienstig leven, zooveel mogelijk van allen in de gemeente ontwikkelen en volmaken, hen zoo leiden dat
zij de waarheid op het hoogste gebied des levens steeds
beter verstaan, dat geloof en hoop hen steeds meer vervullen, dat bovenal de liefde in hen de alles beheerschende macht, het leidend beginsel wordt, de liefde in
al hare openbaringen en schakeeringen dat doel sta
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hem steeds voor oogen, enz. Voegt gij mij toe -= zoo ging
hij voort dat het een ideaal is, ik zal de eerste zijn het toe
te stemmen, beweert gij dat het een onbereikbaar ideaal is,
dan weet ik dat gij meer dan een grond daarvoor kunt
aanvoeren, maar dan verklaar ik, dat aangezien de mensch
zonder idealisme niet kan leven en hij, waar dit hem
begeeft, zedelijk achteruitgaat, toch dit ideaal als hoogste
doel den evangelieprediker voor oogen moet blijven
staan, zal hij waarlijk zijne taak als een heilige, hoog
ernstige, nooit afgewerkte blijven opvatten."
Zulke woorden zouden wij allen wellicht met instemming aanhooren, wanneer wij gereed stonden onze betrekking in een nieuwe gemeente te aanvaarden. Doch
dit alles brengt mij niet tot de conclusie, dat ik straks
de zaak verkeerd heb beschouwd.
Idealisten zijn wij zeker! maar ons idealisme behoeft
niet onze betrekking van karakter te doen veranderen.
Het bezielt en heiligt ons werk, zooals het alle beroepswerk heiligt, in zoover wij het dan zoo goed mogelijk
verrichten en er op uit zijn het zoo veel mogelijk aan zijn
doel te doen beantwoorden en vruchten te doen dragen.
Godsdienstprediking en onderwijs zijn niet zoo min of
het is moeielijk genoeg het zoo goed mogelijk te verrichten, maar hoe plat het ook schijne zijn beroep,
onze predikantentaak, als een nooit afgewerkte te beschouwen, dat zou drukkend moeten werken. Iedere
maal, als de gemeente ons, hare dienaren, het loon
brengt, moeten wij het kunnen ontvangen met een gerust geweten, omdat wij het opgedragen werk hebben
verricht, al was het misschien niet altijd zoo goed als
wij het hadden kunnen doen.
-
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Wat de gemeente eigenlijk van ons wil, zouden wij

het niet even goed, ja beter, aldus kunnen uitdrukken :
de modernen willen gaarne dat hun predikant ook een
mensch is, een mensch, die zich beweegt onder de menschen, die met allen kan omgaan, aangenaam weet te
praten, anderen voorthelpt, liefst wat geld heeft en goed
is voor armen, en van allerlei dingen verstand heeft.
Zijn werkzaamheid als leeraar wordt niet altijd hoog
gewaardeerd. Doch zij, zoo goed als wij, moeten de
vraag goed stellen : Is het niet de moeite waard dat die
betrekking bestaat? Daarvan hangt onze toekomst af.
Vinden wij dat alleen de moeite niet waard, dan delven
wij zeker ons eigen graf.
Dat wij goede, bruikbare menschen zijn, dat wij als
mannen van beschaving, kennis, zedelijken ernst een goeden invloed oefenen op onze omgeving — mag niet de
beteekenis geven aan ons ambt als zoodanig.
Misschien doen wij toch daardoor veel meer goed !....
Zeer mogelijk, maar dat hebben wij waarschijnlijk gemeen met menig hoogleeraar, leeraar, dokter en arbeider. Ons beroep is niet het eenige en dikwijls niet het
voornaamste wat wij in de wereld doen. Wij moeten
geen uitzondering willen maken voor ons en voor ons
alleen. Het leven van een predikant als predikant, zoo
min als dat van een dokter als dokter enz. is niet altijd
zoo heel verheffend. Het leven van een edel mensch,
die met ijver zijn werk verricht, die alles doet om het
werkelijk goed te kunnen doen, die bovendien in allerlei omstandigheden toont een man met een hart, met
ernst en ijver te zijn zulk een man trekt ons aan,
overal, wat zijn beroep ook zij. ,,Uit het leven van een
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schrijnwerker", of „uit het leven van een predikant",
welken titel men aan een schets geve, het kan niet anders of wij willen in dien schrijnwerker en predikant dan
een mensch zien, dien wij kunnen achten en lief hebben.

Dergelijke overwegingen brachten die stemmen bij
mij grootendeels , tot zwijgen. Idealisten zijn wij en willen wij blijven. Een goddelijke zending hebben wij te
vervullen, een licht der wereld moeten wij zijn, strijden
tegen 't kwade, zoeken en behouden en zegenen, een
nooit afgewerkte grootsche taak zonder twijfel --- maar
even als ieder ander, als mensch, als Christen. Die goddelijke zending draagt noch kerk, noch gemeente ons
op. Haar aanvaarden wij niet als wij proponenten worden
of onze intrede doen, maar, wilden wij een bepaald oogenblik noemen waarop wij openlijk getuigden deze
roeping ook als de onze te erkennen, dan zou het . dat
zijn, waarop wij even als anderen leden worden van de
Christelijke gemeente. 't Spreekt van zelf, dat het op
den duur ons niet de meeste zelfvoldoening geeft, dat
wij goede catecheten en - predikers maar dat wij goede
menschen zijn.
Daarom meen ik dat wij op den goeden weg zijn,
Ons en der gemeente moet het nog duidelijker worden.
Hoe menigeen, bijv. een dokter, kan veeldoen, van
wat eens officieel aan den pastor werd opgedragen, als
hij hart heeft voor menschen en voor God. Verdeeling
van arbeid geldt ook in het Koninkrijk Gods. Die arbeid
zij en worde bij allen een onbetaalde, een werk der liefde,
een goddelijke roeping en zending. Wij zullen wat minder
gevaar loopen de bescheidenheid te verliezen, iets wat
den leeken in geestelijken tegenstond en tegenstaat. Wij
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vragen een zeer bescheiden waardeering van ons ambt..

Wij zoeken achting te verdienen als edele menschen.
Wat het voornaamste is is dit, dat dan eerst ieder volle
vrijmoedigheid kan vinden om met zijn krachten en
talenten zoo te woekeren als hij het 't meest en 't best
en 't meest van harte meent te kunnen doen. Als men.
in groote gemeenten bijv. ons zeer dikwijls overal wil
zien maar niet als herder -- dan zal . menigeen vrijheid
vinden te zeggen, dat zijn tijd hem daarvoor te kostbaar
is. De een zal van zijn vrijen tijd veel gebruiken orn
zijn inkomsten te verbeteren en zoo beter zijn roeping
als vader te vervullen, een ander gevoelt zich getrokken.
tot de armen of weezen, een derde treedt bij voorkeur
als volksleider en volksverlichter op, een vierde wijdt
zich aan de journalistiek en tracht zoo in grooter kring
te werken, een vijfde arbeidt onder de beschaafden en
ontwikkelden het liefst, een ander wijdt zich aan studie --er is verscheidenheid van gaven en er is verscheidenheid van werk. Wie tegenover de gemeente, wier dienaar
hij is, nog - staat met een onafgewerkte taak, zou aan.
veel daarvan niet mogen denken.
Ook in gewetenszaken zal het niet zonder invloed
blijven, als wij ons goed op dit standpunt plaatsen. Een
predikant bijv. die in een gemeente staat, waar men vrij,
algemeen van zijn prediking en onderwijs niet gediend
is, zal door zijn idealisme niet bepaald gedrongen worden te zeggen: ik doe als pastor zooveel goed, kan in.
menig opzicht samenwerken met de menschen, en ben
dus op mijn plaats — neen! hij zal dan m. i. zeggen:
als predikant ben ik niet op mijn plaats. Een edel ennuttig mensch kan ik ook elders zijn.
-

-
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Korach, Dathan en Abiram werd het zeer kwalijk
genomen dat zij zeiden: „het is te veel voor u! deze
gansche vergadering, zij allen zijn heilig en de Heer is
in het midden van hen: waarom dan verheft gijlieden u

over de gemeente des Heeren ?" De priester-heerschappij
heeft wellicht overal gebloeid en is zeer taai. Dat woord
,echter is toch de voorlooper van het Christelijke „gij
allen zijt priesters, allen elkanders broeders en van God
gezonden."
Ik weet niet of het ooit gelukt is of gelukken zal alle
-priesterlijke waardigheid te verwerpen en den godsdiénstonderwijzer en prediker te behouden. Als ooit de proef
moet worden genomen, dan is het door ons modernen
-in dezen tijd. Predikanten en gemeenteleden behoorden
daarvan m. i. nog beter doordrongen te zijn.
H. KOEKEBAKKER

jr.

BERICHTEN.

Den 29sten Juni 11. sprak de Heer L. Mees, tot dien tijd
predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Deventer, in de
Groote Kerk aldaar een afscheidswoord uit, waarmee hij zijn
leeraarsanlbt in de Ned. Herv. Kerk neerlei. Hij werd daartoe

gedrongen door hetzelfde motief, dat ons deed breken niet
die kerk, door de overtuiging nl. dat haar verouderde inrichting op den duur onvereenigbaar is met de consequente toepassing der moderne beginselen. Laat ons hooren hoe hij zelf
in zijne „Afscheidsrede" die voor mij ligt, de redenen van
zijn heengaan blootlegt:
„Wat mij dwingt mijn betrekking vaarwel te zeggen is geen
geloofsovertuiging, die het innigst van ons wezen raakt, neen,
het is een overtuiging aangaande het kerkgenootschap waarvan
de meesten onzer leden zijn. In de gedachte van ons Hervormden heeft bijna altijd de Kerk een geringere plaats ingenomen , dan de godsdienst, waarvan zij een verkondigster is.
In de laatste jaren evenwel zijn wij gedwongen geworden haar
te maken tot een voorwerp van beschouwing enwanneer wij
een ambt in haar midden bekleedden, ons een overtuiging te
vormen aangaande de eischen, die wij haar stellen moeten.
Welke mijne overtuiging aangaande de kerk is, heb ik in
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den afgeloopen winter voor -u uitgesproken 1 ). Thans nu ik,
ik hoop wel niet voor de laatste maal, maar toch voor de
laatste maal als predikant dezer gemeente voor u optreed, heb
ik wat anders en wat beters te doen dan u lang te bepalen
bij het kerkelijk vraagstuk.
Alleen dit wil ik zeggen : de Kerk vorderde van mij als.
haar dienaar dingen (bediening van het Avondmaal, van den
doop als teeken der inlijving in hare gemeenschap, plechtige
opneming van leden onder het doen van vragen naar geloof
en gezindheid) dingen, die ik om onderscheidene redenen niet
meer kon volbrengen ; en hechtte een waarde aan sommige
dingen, bepaaldelijk aan de aanvaarding van het lidmaatschap,
die door mij daaraan niet kon worden toegekend.
Tot afscheiding der gemeente Deventer van de Nederlandsche Hervormde Kerk, door mij als wenschelijk voorgesteld,
bleek niemand gezind een poging in het werk te stellen; en
ook al had deze gemeente alles kunnen regelen naar eigen
welgevallen, dan nog had ik niet kunnen hopen een toestand
in het leven te zien treden, die mij bevredigde; want slechts.
weinigen van hen, die zich aan de kerkelijke zaken lieten gelegen liggen, deelden mijne beschouwing omtrent de eischen
waaraan een kerkgenootschap moet voldoen.
Zoo dwongen mij dan bezwaren tegen het kerkgenootschap,
bezwaren derhalve van formeelen aard, de betrekking te verbreken, waarin ik tot de Ned. Herv. Kerk sta.
Of het mij leed doet een band die aan deze kerk mij hechtte
te moeten losmaken? of ik warme liefde voor haar heb? Wel
te verstaan voor de Kerk, niet voor den godsdienst waarvan
zij de draagster wil zijn. Eerlijk gesproken, neen! Ik erken
het goede, dat de Ned. Herv. Kerk heeft gedaan en nog doet.
1) Spreker had nl. in eene reeks van stellingen, verdedigd in de Deventersche afdeeling van den Protestantenbond, zijne bezwaren tegen de
inrichting der Ned. Herv. Kerk ontwikkeld.
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Zij heeft meegewerkt om de Protestantsch-Christelijke begin-

selen voor vervloeien te bewaren, en onder ons ' volk te verspreiden. Zij is nog een macht in Nederland, al keeren zich
ook velen van haar af en al is haar invloed op de onderste
lagen onzer maatschappij gering. Maar haar verleden is er
niet naar om groote sympathie voor haar in te boezeroen.
Van de vrijheid op het gebied des geloofs heeft zij zich
afgewend, en de leer ten koste van den godsdienst des harten
-op den voorgrond gebracht. Haar houding tegenover andersdenkenden, tegenover Doopsgezinden en Remonstranten zouden
wij moeten vergeten, om ons door innige banden aan haar
-gebonden te voelen. Vergeten tevens, hoe zij in de laatste
zestig jaren met dubbelzinnige formules gewerkt heeft. En wekt
het verleden der Kerk geen liefde, het heden kan slechts deernis wekken. Haar zoo mogelijk kalm verscheiden is het beste
wat ik haar kan toewenschen in het belang van den godsdienst,

,dien zij heeft willen dienen, en van hare eigene waardigheid.
Evenwel nog eenmaal, dankbaar wil ik erkennen het goede,
.dat zij voor ons volk, ook voor mij heeft gedaan. Met
wrok scheid ik van haar niet. Indien voor mij geen plaats
meer is in haar midden, niet aan de Kerk wijt ik dit. Zij
heeft altijd zich gehouden voor een instelling van alle andere
soortelijk onderscheiden en boven deze verheven. Indien ik
.nu meen, dat zij hare oude pretensie moet laten varen, en moet
afdalen in den kring der gewone menschelijke vereenigingen,
dan past het mij toch niet haar hard te vallen, omdat zij,
krachtens haar h oogen leeftijd aan het oude gehecht, het
standpunt, waarop zij eeuwen lang zich gehandhaafd heeft,
niet wil verlaten.
Ik scheid van de Ned. Herv. Kerk met den oprechten wensch,
,dat zij gelijk moge worden aan het tarwegraan, dat in de
,aarde vallende zich ontbindt, en daardoor veel vrucht voortbrengt."

256

Heeft dit waar en mannelijk woord onze volle instemming,
niet minder doet het ons goed Mees zijn warme liefde voor

den godsdienst te hooren betuigen b. v. in deze woorden
„Uit haar (de bron van het gemoedsleven) puttende vonden
wij het geloof dat er dingen zijn, die werkelijk goed genoemd
moeten . worden, dat er onder onze idealen gevonden worden,
die eene meer dan betrekkelijke waarde hebben, het geloof
aan een zedelijke wereldorde. Het geloof tevens, dat wij aan
deze wereldorde gehoorzamen m o e t e n, dat een Pl i c h t voor
ons bestaat.. Zoo vonden wij in ons de openbaring eener
heilige, in waarheid goddelijke macht, onzen diepsten eecbied
waardig, en die, wanneer wij ons aan haar onderwerpen, als
een weldadige macht zich aan ons kennen deed."
„Geloof en liefde zijn engelen, wakend voor het kostbaarste
wat de wereld bezit, wakende tevens, als wij onder hunne
bescherming ons stellen, voor ons geluk."
Is het te betreuren dat in eene stad als Deventer, zich beroemende op hare liberaliteit, geene elementen schenen te zijn

,

voor de stichting eener vrije gemeente en men er geen poging
wilde wagen tot gemeenschappelijke uittreding uit het kerk-

verband, wij troosten ons met de gedachte dat onze vriend
Mees niet verloren is voor onze zaak, aangezien hij bij de
Remonstrantsche gemeente te Arnhem aan godsdienst-onderwijs en prediking zich wijden zal.

Dezer dagen werd ons toegezonden het herzien en gewijzigd
Reglement van de Remonstrantsche Broederschap. Met ingenomenheid vermelden we, dat menig overblijfsel van den
supranaturalistischen zuurdeesem uit dit Reglement is verwij^
derd, en dat men op den weg van de vrijheid der individueelo
geloofsovertuiging en van de autonomie der gemeenten met
reuzenschreden is vooruitgegaan. Terwijl we onze Remon-
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strantsche broeders daarmeê van harte geluk wenschen behouden wij ons voor het nieuwe Reglement, in vergelijking met
het oude, in bijzonderheden nader te bespreken.
Een paar maanden geleden verscheen bij W. C. de Graaff
te Haarlem een boekske dat de aandacht onzer lezers ten
volle verdient. 't Is getiteld : De godsdienst der menschheid..
Spreuken uit geschriften van Chinezen, Indiërs, Perzen, Joden,
Christenen, Grieken, Romeinen, Germanen. Door den heer
F. Domela Nieuwenhuis, ex-predikant te 's Gravenhage, werd
deze verzameling bijeengebracht. Vraagt ge met welk doel
Hij antwoordt u:
„In dit boekje moge men niet anders zien dan een poging,.
om door aanhalingen uit de verschillende godsdienstige en-.
wij sgeerige geschriften der onderscheiden volkeren te bewijzen,.
hoe er op het punt van algemeen zedelijke begrippen overeenstemming bestaat tusschen de godsdiensten onderling. Dezeharmonie der godsdiensten levert de bouwstoffen voor den
godsdienst der toekomst, evenals zij en zij alleen de waarborg
is voor de toekomst van den godsdienst. Het menschelijke
is het goede, omdat het natuurlijk is, en zedelijk is datgene,
wat overeenkomt met onze menschelijke natuur. Zoo moet
het „niets wat menschelijk is, vreemd aan ons te achten", opnieuw de levensleuze worden, opdat de maatschappij in wezen
en inrichting door echt menschelijke beginselen worde bezield.
en beheerscht. De kerkdienst vervreemdt de menschen van
elkaar. De godsdienst vereenigt ze. Is ons doel allen die
mensch zijn hun waardigheid te doen kennen en gevoelen, wij
moeten arbeiden om de middelen te verschaffen en zoo demogelijkheid te openen voor een menschwaardig bestaan van
allen. Dringen algemeen-menschelijke beginselen door, dan.
twijfelen we niet, of de betere toekomst zal aanbreken. Daar-toe in alle bescheidenheid mede te werken, is het streven van
den samensteller van dit kleine boekje."
;

,
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De stof voor deze verzameling werd den Heer D. N. groo-tendeels geleverd door „The sacred Anthology" von Moncure
Daniel Conway en door het boekje van Carl Scholl, „Wahrheit
aus Ruïnen, oder das ewige Evangelium der Humanit ,t. Dat
-deze poging door mij met warme ingenomenheid begroet
wordt, begrijpt elk die weet dat ik in mijne gemeente sinds
lang nu en dan spreuken uit Conway's Anthology aan mijne
toespraken ten grondslag leg en die zich toevallig herinnert
-dat de verzameling van Scholl reeds in ,,De Vrijheid van i
Aug. 1874 met warmte door mij werd aanbevolen. Aan eene
bloemlezing, als die hier beproefd werd, bestaat inderdaad
groote behoefte. Nogtans, hoe dankbaar ook voor 't hier gegevene, zou ik toch meenen dat het aan die behoefte nog op
verre na niet voldoet. Dit nietig boekske van 8o paginaas
geeft al te weinig uit den overstelpend rijken schat. Van de
uitgebreide bloemlezing van Conway had veel meer partij
getrokken kunnen worden. De schaarsche aanhalingen uit het
0. en N. Testament (die veel overvloediger hadden moeten
zijn, wilde men recht doen aan de vele schoonheden der jood^sche en oud-christelijke letterkunde) hadden geheel achterwege
kunnen blijven sinds Herderschee's uitstekende bloemlezingen
in die behoefte voorzien.
Evenwel, als een eersteling op dit gebied in Nederland be-groeten wij het boekske met blijdschap. De verzamelaar zal
.de eerste zijn om te wenschen dat hij van een ander, die na
hem op ruimer schaal dit werk voortzette, mag kunnen zeggen : „die na mij komt, is sterker dan ik."
,

VANWAAR? WAARHEEN?
TOESPRAAK,

ge/zouden in De Vrije Gemeente te Amsterdam,
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Ev. Gez. 196 vs. I, 3, 5
En de engel van Jahwe zeide tot haar: „Hagar,
slavin van Saraï, vanwaar komt gij en waar gaat
gij heen?" Gen. XVI: vs. 8a.

M. H. Er is toch altijd iets merkwaardigs in dien
ouden bijbel,
of, wilt ge, in den indruk dien vele
van zijn bladzijden op ons maken. Allerlei bijzonderheden die overal elders gewoon en onbeduidend zouden
schijnen, treffen, als wij ze in die bladen ontmoeten, onze
aandacht, stemmen ons tot ernst en wekken in het voorbijgaan eene of andere hoogere gedachte in onzen geest.
Waar ligt de oorzaak van dit verschijnsel? Is het alleen
de plechtigheid, het eigenaardig rythmus van de „tale
Kanains „of het Oostersch karakter der handelende personen, hun schilderachtig kostuum, hun statige tred, het
I879•
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antieke waas dat over hunne geheele verschijning ligt
uitgespreid, die ons hier vatbaar maken voor allerlei
indrukken welke overal elders door dergelijke bijzonderheden niet zouden gewekt worden ? Of is hier een oud
vooroordeel in het spel ? Werkt de oude zuurdeesem
der bijbelvereering nog na in onzen geest, al denkt deze
er niet meer aan om een bovennatuurlijk karakter toe
te kennen aan die verzameling van israëlitische en oudchristelijke geschriften ? Aan iets van dien aard hebben
we hier zeker wel te denken. Want hoe zou het anders
kunnen gebeuren dat de ongeletterde visschers van het
Galileesche meer altijd voor onze verbeelding optreden
als een hoogernstig en eerwaardig gezelschap, dat het
gekibbel van Jakob en Laban ons belangrijker toeschijnt
dan ieder ander gekijf van verwanten of buren, dat de
bloeddorstige dweepzucht van een Samuel of een Elia
ons minder ergert dan de woede van een Musulman
die een moordtooneel aanricht onder de „ongeloovige"

Bulgaren.
. Doch wat daarvan zijn moge, en waarin de oorzaak
te zoeken zij van dien eigenaardigen indruk door vele
bijbelsche verhalen op ons gemaakt, het feit zelf dat wij
dien indruk ontvangen, kan niet worden geloochend. En
zoo wil ik dan ook heden, zonder dit verschijnsel nader
te verklaren, eenvoudig gebruik maken van het voordeel
dat de bijbelsche verhalen ons aanbieden, door een oogenblik met u stil te staan bij het tooneeltje waarin mijn
tekstwoord binnenleidt.
Hagar, Abram's egyptische slavin, de aanstaande moeder van den woesten Imaël, vinden wij moedeloos neergezegen bij een bron.

u
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Hare ijverzuchtige meesteres heeft haar de tenten uitgedreven, en, zonder te weten waarheen, is de arme verlatene, gevlucht naar de onherbergzame woestijnen van
Noord-Arabië. Wellicht beoogde de schrijver met dit
verhaal geen ander doel dan het karakter te teekenen der zwervende I3edoeïnen . en tevens een bron te
verheerlijken welke in die streken gevonden werd en
waarheen men in zijn tijd opging ter bedevaart. In ieder
geval ligt het aantrekkelijke van zijn verhaal daarin dat
de eenzame, moedelooze slavin bij die bron wordt aangesproken door een van Jahwe's boden, door „den engel
des Heeren," die haar vraagt vanwaar zij komt en waar
zij heengaat. „Slavin van Abram," zoo klinkt zijn vraag,
„vanwaar komt gij en waar gaat gij heen?"
Zonder op Hagar's antwoord te letten wensch ik die

vraag van den engel over te nemen. — „V a n w a a r? en
w a a r h een?" Alledaagsche, uiterst gewone vragen, niet
waar? Vragen die men elkaar ieder oogenblik in het
voorbijgaan toewerpt, dikwijls zelfs zonder op het antwoord te wachten, of zonder zich om dat antwoord veel
te bekommeren. Op reis, in de bergen, als toeristen
elkaar ontmoeten op hun tochten, dan klinkt het ieder
oogenblik, op de pleisterplaatsen waar men een oogenblik rust neemt, in allerlei talen: „vanwaar de reis ?
waarheen de tocht ?"
Doch heden willen wij ze ernstig doen klinken, als
godsdienstige vragen. Wij hebben daartoe het recht ;
vooreerst, omdat zij langen tijd als godsdienstige vragen
behandeld zijn geworden in den zin van vragen naar
het b. e g i n en naar het ei n d e . der dingen; voorts, omdat
zij werkelijk godsdienstige vragen zijn, in den zin van
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gewetensvragen, vragen die ons geestelijk leven betreffen; en eindelijk, omdat zij op dit oogenblik, naar aanleiding der godsdienstige handeling die ons hier
vereenigt, verdienen gesteld te worden.

I. Met de weetgierigheid der oude volken is het
evenzoo gesteld als met die der kinderen. Zij wendt zich
bij voorkeur tot de moeielijkste vraagstukken, en zij verklaart zich voldaan door de wonderlijkste en minst begrijpelijke oplossingen. Aan die nieuwsgierigheid danken
wij een menigte antwoorden op deze twee gewichtige
vragen,: „Vanwaar komt de mensch ?" en. „waar gaat
hij heen?"
Talrijk is het aantal voorstellingen aangaande den
oorsprong des menschdoms die in de oude mythologieën en godsdienstige sagen verborgen liggen, en bont
is haar inhoud. Hier verhaalt men u dat de groote

wereldboom op zekeren dag, in plaats van zijn gewone
vruchten, menschelijke wezens heeft voortgebracht. Daar
heet het, dat onder de geheimzinnige schatten die in den
schoot der aarde verborgen waren, ook vreemde wezens
gevonden werden, die eens, terwijl ze de donkere aderen
van den planeet doorkruisten, bij toeval de aardkorst
doorboorden; teruggehouden door den weelderigen
plantengroei, dachten zij er niet meer aan om den aardbodem te verlaten, en werden zoo de stamouders van
ons geslacht. Elders weer wordt gezegd, dat de vallende
sterren, toen zij in aanraking kwamen met de oppervlakte der aarde, in menschelijke wezens veranderden,
of dat een machtige god het bloed van zijn hoofd op de
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aarde liet neerdruppelen en uit het mengsel van goddelijk
bloed en stof de eerste menschen vormde. De gewijde
geschriften van Israël hebben ons, gelijk u bekend is,
twee verhalen bewaard, waarvan het eene ons Jahwe,
Israëls toekomstigen volksgod, afschildert den mensch
knedend uit het slijk der aarde en een levensadem in
den neus van dit nieuwe schepsel blazend, om later uit
een rib des mans de vrouw te vormen; terwijl het andere,
edeler van stijl, ons den Schepper voorstelt door een
eenvoudige wilsdaad het leven gevend aan het eerste
menschenpaar, man en vrouw tegelijk scheppend „naar
zijn beeld en zijne gelijkenis." Later heeft men, zoo
goed en zoo kwaad als het ging, die twee verhalen
dooreengemengd tot ééne voorstelling, die in de christelijke kerk nog altijd de meest gewone beschouwing is.
Al die antwoorden, zonder uitzondering, zijn vruchten
der verbeelding. Zij klimmen op tot een tijd waarin
hetgeen wij wetenschap noemen, een onbekende zaak
was, waarin de weetgierigheid, als zij zich aan dergelijke
vraagstukken waagde, geen ander middel bezat om haar
ongeduld te bevredigen dan de verbeelding alleen, waarin
aan eene oplossing van dergelijke vragen geen andere
eischen werden gesteld dan deze, dat zij vlug te bevatten
moest wezen en schitterend van kleur.
Al die mythologieën en sagen omtrent den oorsprong
van het menschelijk geslacht rangschikken wij tegenwoordig onder de eerste proeven van nadenken en poëzie.
Maar bijna overal, met name in de christelijke kerk,
zijn zij tot de godsdienstige voorstellingen gerekend,
en behoort de vraag waarop zij een antwoord geven tot
diegene welke door den godsdienst moeten worden opge,
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lost. Somtijds bestond hiervoor geen andere reden dan
deze, dat die mythologische verhalen door de priesters
werden onderwezen, dat zij behoorden tot de overleveringen welke in een of ander heiligdom werden bewaard
en onder de leden eener priesterschap werden voortgeplant. Dat, bij voorbeeld, vele christenen de schepping
van den mensch nog altijd als een gewichtig godsdienstig
vraagstuk beschouwen, ligt zeker grootendeels hieraan,
dat de hebreeuwsche scheppingsverhalen in den bijbel te
lezen staan. Bovendien meende men, natuurlijk, dat zulk
een arbeid alleen door godenmacht had kunnen volvoerd
worden, zoodat de erkenning van dat groote werk en
van de wijsheid die er zich in openbaarde, een noodzakelijk bestanddeel scheen te wezen van de godsvereering.
Maar ook hierin ligt voor een deel de reden van die
beschouwing der vraag naar 's menschen oorsprong als
een godsdienstig probleem, dat velen een bevredigend
antwoord op die vraag onmisbaar achten voor hun geloof aan de geestelijke waarde van den mensch, aan zijn
hoogere roeping.
Vandaar dus dat men tegenwoordig nog altijd de
meening hoort uitspreken, dat de godsdienst 'alleen in
dezen heeft te beslissen. De wetenschap, heet het, mag
op dit gebied niet treden. Darwin is een goddeloos geleerde. De ontwikkelingsleer, die den mensch zijn plaats
poogt aan te wijzen in de langzame en geleidelijke ontwikkeling van het leven op onze planeet, tast den godsdienst
aan en moet in naam van het geloof worden bestreden.
Waarom dat alles? Enkel en alleen omdat een eeuwenoude verwaring tot een godsdienstige quaestie heeft ge.maakt wat niets anders dan een wetenschappelijk vraag-
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.stuk wezen mag, omdat de godsdienstige poëzie een
probleem heeft doorgehakt dat, indien het voor oplossing vatbaar is, alleen door voortgezet wetenschappelijk
-onderzoek opgelost kan worden, omdat de volksfantasie
zich gemakkelijker thuis vindt in een tooverslag dien zij
niet verder kan verklaren dan in een langzamen arbeid
der natuurkrachten waarvan de geest alleen door studie
den waarschijnlijken loop eenigzins kan leeren vermoeden.
Zoo wij eenig oog hebben voor den arbeid der wetenschap, dan moeten wij verklaren dat deze vraag naar
's menschen oorsprong op haar gebied alleen thuis behoort. En dit te verklaren zal ons gemakkelijker vallen
naarmate wij de overtuiging in ons omdragen dat de
groote vraag voor den mensch niet is de vraag vanwaar
hij komt, maar de vraag wat hij geworden is. Het zoogenaamde „oude régime," maakte altijd van die vragen
naar oorsprong en afkomst de groote levensvragen.
Maar is het niet juist een der grootste verdiensten van
den modernen geest, dat hij ons den nadruk leert leggen
op de persoonlijke waarde van den mensch, op hetgeen
hij door zijn arbeid, door de inspanning van zijn beste
krachten geworden is? Men vraagt gelukkig niet meer:
„van waar komt ge ?" maar: „waartoe zijt ge bruikbaar ?"Ach, wat hebben die arme Joden veel van hun kracht
en heerlijkheid verloren, toen zij er zoo druk op uit
waren om hun afkomst in de rechte lijn van den grooten
Abraham te bewijzen, en hoe hebben zij de bijtende
ironie van den ruwen Dooper verdiend: ,,Uit deze steenen
der woestijn kan God wel zonen Abrahams verwekken;
al stamdet gij ook duizendmalen van den vader der geloovigen af, toch zoudt gij een ongeloovig geslacht we-
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zen!" Hoe wemelt onze tegenwoordige maatschappij
van jongelieden die, in plaats van nasporingen te doen
naar het wapenschild hunner voorouders, oneindig beter
deden zoo zij zich lieten adelen door kennis, arbeid
en deugd!
Daarom luidt onze slotsom aldus : de vraag „vanwaar
de mensch ?" is een hoogst belangrijk vraagstuk, maar
den godsdienst raakt zij niet.
Naast deze quaestie aangaande het begin staat nu
de vraag naar het einde. „Waar gaat de mensch heen ?"
Deze vraag schijnt reeds daarom ernstiger dan de eerste
omdat zij niet een toestand betreft die sints lang tot het
verleden behoort, maar een die nog komen moet, die
de toekomst tot werkelijkheid moet brengen. Bovendien
ontleent zij haar gewicht in niet geringe mate aan haar
persoonlijk, haar individueel karakter. Het betreft hier
niet onze voorouders, maar ons zelve.
Ook hier vinden wij in de overleveringen der oude
volken en in de leerstukken der godsdienststelsels allerlei
antwoorden, die toch alle evenzeer opklimmen tot een
tijd waarin de afwezigheid van juiste kennis ruim spel
liet aan de verbeelding en aan haar meest wonderlijke
verwachtingen. Terwijl de groote meerderheid der volken
van Oost-Azië het denkbeeld is toegedaan dat de menschelij ke ziel, na het lichaam verlaten te hebben,
overgaat in een ander lichaam van mensch of dier,
zelfs in een levenloos voorwerp, en zoo in nieuwen
vorm op de aarde herleeft, stelt de verbeelding der
Europeanen zich meestal voor dat de menschelijke ziel
zich naar een bepaalde plaats begeeft, hemel, paradijs,
hel of vagevuur, om daar in zalige rust of in doelloos
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lijden haar bestaan voort te zetten. Nog elders wordt
geloofd dat de zielen na den dood ' veroordeeld worden om door het luchtruim rond te dwalen, zoodat
ze in den droom aan hare aardsche vrienden en verwanten kunnen verschijnen. Eenige jaren geleden
meende een fransch geleerde, Louis Figuier, dat hij ons
den tucht kun beschrijven dien de inenschelijke ziel na
den dood zou hebben af te leggen, van ster tot ster
verhuizend, om ten slotte in een zonnestraal te worden veranderd. Hij schreef op het titelblad van zijn boek: „het
toekomende leven volgens de wetenschap", maar hij
waarschuwde zelf den lezer in zijne voorrede, dat hij er
niet zeker van was of hij niet soms de droomen zijner
verbeelding had aangezien voor de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
Deze vraag nu: „waar gaat de mensch heen ?" heeft
zich een eereplaats veroverd onder de godsdienstige
vraagstukken. Er zijn zelfs godsdiensten die zonder een
afdoend antwoord op die vraag niet bestaan zouden, of
die althans zonder dat in volslagen wanorde zouden verkeeren. Heel onnatuurlijk kunnen wij dit ook niet vinden.
Er is meer reden om deze vraag dan om de vorige tot
een godsdienstig probleem te maken. Wij begrijpen dat
die vraag naar 's menschen toekomst, vooral wanneer
zij in verband wordt gebracht met de idee der goddelijke gerechtigheid, dat wil zeggen, wanneer de mensch
in die andere wereld loon verwacht of straf, — een sterken invloed moet uitoefenen op veler levensbeschouwing.
Het oudste christendom met zijn vrome wereldverachting is niet te verklaren zonder het geloof aan de aan-staande vestiging van het bovennatuurlijk godsrijk op
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aarde. Ontneem aan de oude christelijke martelaars de
zekerheid dat zij op het oogenblik waarop hun bange
doodstrijd een einde zal nemen, de onverwelkelijke kroon
ontvangen zullen uit de handen van hunnen Heer, en
dat de hemelsche koren hen in triomf zullen inhalen in
de woning des Vaders en hun heldenmoed of ten
minste hunne ongevoeligheid voor de folteringen, wordt
grootendeels een raadsel. Hoeveel ongelukkigen hebben
geen anderen troost gevonden voor de ellenden en de onrechtvaardigheden van het lot dan het vooruitzicht op
een hemelsche vergelding, die rijken en armen van
rollen zal doen verwisselen ? De soldaten van den Islam
strijden alleen daarom met een zoo volmaakte doodsverachting, omdat zij vast gelooven dat de vijandelijke
kogel die hun hart doorboren zal, hun tegelijkertijd den
weg zal banen naar het bekoorlijke paradijs des profeten.
En wie weet niet welk een geducht maar bruikbaar wapen de vrees voor de hel geweest is en nog is in de handen. der geestelijkheid? De christelijke vroomheid der
Middeleeuwen blijft een raadsel, tenzij men rekening
houdt met die ontzettende, alles beheerschende vrees.
En hoe menige traan is niet gedroogd door het blijde
uitzicht op een wederzien, op een eeuwig samenzijn,
door den godsdienst der liefde zoo gaarne verkondigd.,
en door het lijdend menschenhart zoo gaarne geloofd?
Zoo is dan de vraag naar het ,,waarheen?" van den
mensch, hoe ook gesteld en beantwoord, eeuwen lang
beschouwd geworden als een godsdienstige vraag bij
uitnemendheid. Moet zij dit voor ons blijven? Moeten
wij voortgaan haar als zoodanig te behandelen?
Men versta mij hier wel. Een mensch zou ongevoelig
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moeten wezen voor de teederste en heiligste aandoeningen van het gemoed, zoo hij zich niet somtijds voelde
aangegrepen door het plechtig mysterie dat een sterf bed
schijnt te omzweven, wanneer de oogen, voordat ze breken, naar binnen schijnen te zien, alsof ze wachtten dat
daar een sluier zou worden opgeheven. Men zou geen
oog moeten hebben voor menige reine openbaring van
poëzie en vroomheid om den zieleadel niet te waardeeren die in menig onsterfelijkheidsgeloof zich uitspreekt.
En toch schijnt mij die vraag : „waarheen gaat de
mensch?" hoe belangrijk zij op zich zelve wezen moge,
geen levensvraag voor den godsdienstigen mensch. Ik
meen dat ze hoe langer zoo meer moet ophouden een
godsdienstige vraag te wezen. Indien er een afdoend
antwoord op gegeven kon worden, zoo zou de godsdienstige mensch moeten zien wat hem tegenover dat
antwoord te doen stond, in hoeverre zijn godsdienst door
die uitzichten of door dat gemis aan eenig uitzicht zou
moeten gewijzigd worden. Maar de vraag als een levensvraag van den godsdienst te stellen, en het gemoed een
antwoord te laten zoeken waardoor datzelfde gemoed dan
later weer moet bevredigd worden, -- dat acht ik een
verkeerd standpunt, verwarrend voor denken en leven
beide. Indien reeds een der oudste christelijke schrijvers,
de auteur van den eersten Johannesbrief, heeft kunnen
zeggen: „dat wij kinderen Gods zijn, dat weten wij, maar
wat we later wezen zullen, dat is nog niet geopenbaard" -hoeveel te meer moet dan ons modern christendom den
nadruk leggen op hetgeen wij weten, op het leven zooals het zich aan ons voordoet zonder discussie of twijfel
toe te laten. Meer dan ooit heeft ons geestelijk leven
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behoefte aan waarheid, aan vastheid. Het is juist de onzekerheid waaronder velen lijden, die de lichtzinnige
naturen onverschillig maakt en de ernstige naturen in
hare ontwikkeling belemmert. Alleen naar vaste sterren

kan de zeeman zijn koers richten. En aangezien nu de vraag
naar 's menschen toekomstig lot een deel uitmaakt van
het zoo samengestelde levensprobleem, en dit ontzagg elfijk
vraagstuk in zijn geheel aan de wetenschap behoort,
moeten wij die wetenschap vrij laten oordeelen over
al zijn deden, zelfs over die welke ons nu nog toeschijnen van bijzonder teederen aard te zijn. Ik meen dat
een verstandig mensch in dezen niet anders oordeelen
kan en mag.
Verklaart nu de wetenschap dat zij die vraag onmogelijk kan uitmaken, dat zij door in dezen te willen beslissen, de grenzen zou te buiten gaan die vooralsnog
haren arbeid beperken, welnu, dan begin ik met mijn
volle hoogachtig uit te spreken voor diegenen welke, in
die onwetendheid berustend, hun geestelijk leven weten
los te maken van een onoplosbaar vraagstuk. Meent
iemand nu echter die leemte van het weten te mogen
aanvullen door allerlei uitzichten, verwachtingen, vermoedens, dan zal ik eerbied hebben voor zijne onsterfelijkheidshoop indien deze de vrucht is van een overvloeiend
gevoel van geestelijke kracht, van ongeduldige liefde, onbevredigd rechtsgevoel, vermetel vertrouwen op de macht
der zedelijke idealen.
Maar iedere zweem van hulde zal ik weigeren aan de
hoop van hem die alleen door een geheimzinnige vrees
voor het onbekende, door een laffe zucht naar levensverlening, door een dwaze ingenomenheid met eigen persoon,
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of door blind conservatisme tot die overtuiging gebracht is.

En tegenover allen wensch ik bovenal dit uit te spreken, luide en klaar, dat de levensvraag van den godsdienst elders verborgen ligt, dat er, zelfs in tegenwoor
digheid van den dood en op den rand van een open
graf, gewetensvragen in ons oprijzen die den voorrang
hebben boven de vraag naar het hiernamaals, dat de
waarachtige engel Gods niet die is wiens zachte hand
de grafteekenen versiert met zinnebeelden van opstanding,
maar hij die inderdaad het leven uit den dood doet ver
rijzen, en die tegenover de kille en donkere groeve ons
weet te bezielen met liefde en levensmoed. — Voorwaar,
de wezenlijke Lazarus, wien het dringend, dringend noodig is dat men toeroepe: „Lazarus, kom uit!" dat is de
menschheid die neerligt in geestelijke onverschilligheid,
die in den doodslaap van onkunde en ondeugd is verzonken, die door laagheid en zelfzucht is verlamd, op
wie het kwaad zwaarder drukt dan een grafsteen, en die
vaak in ledigheid en ontucht aan het bederf ten prooi is.
-

II. ,,Waarheen? en vanwaar ?" acht ik dus geen godsdienstige vragen in den gewonen zin, als vragen naar het
b e g i n en het e i n d e der dingen. Maar wel, zoo gij
hun de beteekenis wilt geven van 1 e v e n s v r a ge n.
En mij dunkt, wanneer wij ze opvatten als levensvragen, dan handelen wij geheel en al in den geest van
alle ernstige menschen. ,,Vanwaar? — Waarheen ?"
zoo klinkt het iederen dag uit allerlei monden, nu eens
vroolijk en welgemoed van de lippen des jongelings die
het ouderlijk huis en het knapenleven vaarwel zegt om
in de wijde wereld zich een toekomst te veroveren
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dan weer somber en angstig uit den mond des ongelukkigen die ter nauwernood weet waarvan hij gisteren
heeft kunnen leven, en volstrekt niet waarvan hij morgen
leven zal. Onbezorgd klimmen die vragen op in liet

hart der jonge bruid die de zon der liefde begroet aan
een wolkeloozen hemel, dof en pijnlijk uit het gemoed
van haar die niets bespeurt dan een eindelooze vlakte
aan hare voeten en een hemel zonder sterren boven
haar hoofd. Akelig snijdend, als ware wanhoopskreten,
ontsnappen ze aan de ziel van die ongelukkigen van wie
d e dichter zoo aangrijpend zegt, als hij ze ziet voortsnellen naar de kille golven : „Waarheen ? waarheen? Ergens
heen, dit leven uit !"
Maar het was immers een „engel Gods" dien wij deze
vragen hoorden richten tot de voortvluchtige slavin.
Daarom ook willen wij ze heden als levensvragen behandelen in den meest ernstigen en heiligen zin, als vragen die ons geweten aangaan, die ons innerlijk, ons zedelijk leven betreffen.
Maar als wij ze zoo opvatten, dan moeten wij de orde
dier beide vragen omkeeren en met de laatste beginnen.
Op dit standpunt toch is de vraag waar het bovenal
op aankomt die welke onze levensr i c h t i n g betreft, het
doel dat wij bereiken willen, de vraag derhalve w a a rh e e n wij gaan, waar onze weg ons moet brengen.
Waarheen? man van zaken, die door den wervelwind
der drukten en der belangen van het maatschappelijk
leven wordt voortgedreven, en die uw leven voelt op
en neder gaan met de ebbe en den vloed van nijverheid
en handel? Laat gij den wind der fortuin maar met u
spelen? Levert gij uw toekomst aan de grillen van het
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spel? Worstelt gij u omhoog tot het ideaal van een man
van geld, benijd door zijne mededingers? Of ligt er
in uw droomen van rijkdom en welvaart een hooger
beeld verborgen, een ideaal van waardigheid, van eerlijkheid, van zedelijke grootheid, en zoekt gij vooral hierom
uwe hulpbronnen te vermeerderen opdat de maatschappij er schatten van geluk, van kennis, van leven en
vooruitgang uit putten moge ?
En gij, die door den rijkdom niet wordt gelokt, maar
die u voelt aangetrokken tot de hooge posities, die in
de vlammen van uw eerzucht reeds een stralenkrans
meent te bezitten waarmee ge u den schedel kunt sieren,
waarheen ? Is. het alleen de hoogte die u zoo bekoort ?
Is het u enkel maar te doen om een of anderen top te
bereiken? Maakt de fijne lucht die men daarboven inademt, u reeds bij voorbaat dronken, doet zij u het
bloed naar het hoofd stijgen, op gevaar af van uw hart
arm te maken, en uwe menschenliefde te plunderen ten
behoeve van uw hoogmoed? Er zijn hoogten van waar
men de. menschen kan zegenen, en er zijn hoogten vanwaar men ze kan verachten. Naar welke van beide voert
uw weg?
En gij, jongeling, wien die vraag voor de eerste maal
door het leven wordt voorgelegd, als een frissche en
nieuwe vraag, gij die nog nauwelijks den drempel der
onderlijke woning zijt overgegaan, waarheen ? Meen
niet, omdat wij gebroken hebben met de oude, krasse
en onware tegenstelling tusschen God en de wereld,
tusschen stof en geest, dat er geen tegenstellingen
meer bestaan, dat . het er niet op aankomt of gij ter
linker- of ter rechterzijde uwen weg kiest. Nog altijd is
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er een diepe waarheid in de oude grieksche legende van
Hercules, op een kruisweg aangesproken door twee
vrouwen. De eene wil zijn hoofd met bloemen sieren en
brengt een vreugdebeker aan zijn lippen; zij belooft
hem vrede zonder inspanning en genot zonder moeite.
De andere, kalm en edel, spreekt hem van moeite, van
strijd, van offers, maar ook van inwendigen vrede, van
liefde zonder zelfverwijt, van reine, eenvoudige deugd.
Welnu, de held werpt de bloemen weg, wier slingers
ketenen dreigen te worden voor zijn ziel, den beker stoot
hij terug, het gif vermoedend dat op den bodem ligt, en
niet moed en vertrouwen volgt hij zijne ernstige leidsvrouw tot die hoogten waar menschen en goden hem, den
onvermoeiden strijder, als een halfgod begroeten. Nog
is er waarheid in die legende. Nog moet er gekozen
worden tusschen een edel leven en een alledaagsch bestaan, tusschen hetgeen den mensch verlaagt en hetgeen
hem verheft, tusschen vruchtbaren arbeid en ijdele rust.
Naarmate gij verder komt in de wereld zal de maatschappij u telkens weder met klimmenden aandrang die
groote vraag stellen: waarheen? waarheen? Moogt gij
nooit over het antwoord behoeven te blozen.
Waarheen ? onrustig gemoed, dat, telkens van begeerte
wisselend, ijdele droombeelden najaagt. En gij, weifelende ziel, die niet weet op welk beginsel gij steunen
zult? Waarheen? wilde verbeelding, En gij, stoute, ondernemende geest? Betreedt gij uwen weg als de arme
zwerver die niet weet waar hij henen zal, of als een
wandelaar wien het doel van zijn tocht helder voor
oogen staat? Of, zoo gij de vleugels hebt uitgeslagen,
is liet als Noach's duive, die den olijftak des vredes
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van zijn zwerftocht meebracht, of als de vlinder, die van
bloem tot bloem rondfladdert totdat de avondkoelte hem
stervend doet nedervallen ? En gij, door lijden afgemat,
door smart en teleurstelling voortgejaagd menschenkind,
gij, die iederen morgen bij het ontwaken zuchtend
vraagt : waarheen ? niet wetend hoe gij het einde van
dien dag vinden zult, is er nog een hooger, een heiliger antwoord op die vraag in uwe ziel verborgen, en
wekt het u somtijds uit uwe moedeloosheid tot een
nieuwe, strenge levenstaak?
Waarheen gaan wij, wij allen ? In die woorden ligt
een gewetensvraag opgesloten, zoowel voor de jeugdigen,
die nog bijna alles te kiezen hebben als voor ons, wien
telkens een nieuwe keuze door het leven wordt opgelegd,
en zelfs voor u ouden van dagen, die bijna aan het
einde der baan zijt aangekomen. Zoolang gij onze reismakkers zijt moet gij in de eene of andere richting uwen
weg kiezen; waarlijk, die ernstige vraag geldt ook u, al
hebt gij niets anders te antwoorden dan dit eene: „ik
ga...... zoo hier en daar waar ik nog van nut kan wezen."
Dat is een eenvoudig, een schoon en heerlijk antwoord.
Er zijn maar al te veel menschen van uw leeftijd die
antwoorden moeten: „ik loop overal rond, waar men
mij niet meer gebruiken kan!"
„Waarheen ?" -- Ziedaar _ dan de groote godsdienstige
quaestie, de vraag naar ons levensdoel, naar de richting
die wij volgen, naar het ideaal dat ons aantrekt en op
welks verwezenlijking wij prijs stellen. Gelukkig de
mensch die niet wacht dat een engel Gods hem die
vraag onverhoeds komt voorleggen, zooals aan de slavin
onzer legende, maar die iederen engel dien hij op zijn
1879.
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weg ontmoet, staande houdt en tot hem zegt: „gij, tolk
van waarheid, van levensernst en liefde, zeg mij, waar
moet ik heengaan ?"
En nu die tweede vraag : „ Vanwaar komt gij ?" Is zij
een godsdienstige vraag gelijk de eerste? Niet in dezelfde mate. De vraag naar ons levensdoel en onzen
levensplicht beheerscht alle andere. Wie wij ook zijn
mogen en vanwaar wij onzen loop begonnen zijn, het
doel moet zijn edel, waardig, nuttig. Of wij komen uit
de vlakte of uit de vallei, of zelfs uit den afgrond de
bergtop ligt voor ons, boven ons hoofd en voor onzen
voet.
Maar het is duidelijk dat het antwoord op de vraag hoe
iemand zijn weg zal bewandelen, hoe men het zal aanleggen om zijn doel te bereiken, grootendeels bepaald
wordt door de plaats vanwaar men zijn tocht begonnen
is. Indien, bijvoorbeeld, iemand zeggen kan!: „Ik kom
uit een braaf gezin, waar eerlijkheid en werklust, ernst

en vriendelijkheid de bezielende machten zijn van het
gemeenschappelijk leven," dan behoeft hem alleen te
worden toegevoegd: „ga maar voort in de rechte lijn !"
Maar, zoo iemand op de vraag: „van waar gij ?" antwoorden moet: „Ik kom uit een kring waar men spot
met het goede, waar men lacht om gewetensbezwaren,
waar zelfzucht de wet is van ieder in het bijzonder en van
allen te zamen," moet men hem dan niet toeroepen:
„snijd de laatste banden door die aan dien kring u hechten, loop snel vooruit om aan dat onzalig verblijf te ontkomen, sta niet stil om te zien naar hetgeen achter u
ligt !" En zoo een ander blozend en stamelend erkennen
moet: „Ik, arme, sta op van een diepen val; uit een
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afgrond stijg ik omhoog," moet daar niet een

Jezus zijn die hem aanziet met gestrengheid en barmhartigheid en die tot hem zegt : „sta op en wandel!
vooruit en naar boven, ook gij !"
Denkt gij er wel eens aan, ouders die mij hoort, dat
die beide vragen dikwijls veel nauwer samenhangen dan
men meent, en dat het antwoord hetwelk uwe kinderen
eenmaal geven zullen op de vraag „waarheen ?" grootendeels zal afhangen van de wijze waarop zij diegenen beantwoorden moeten die hun vragen zullen vanwaar zij
komen? Ik weet wel, er zijn tallooze invloeden die met
uwen invloed wedijveren, die hem zelfs dreigen te beheerschen. Maar toch, de herinneringen aan een eerlijk,
arbeidzaam en ernstig gezin, waar een mensch zijn kindsche dagen heeft doorgebracht, gaan nooit geheel voor

hem verloren. Als de stemmen die aan den huiselijken
haard weerklonken hebben maar duidelijk en aantrekkelijk zijn geweest, dan klinkt er in de harten der zonen
een echo van na van langen adem, die dikwijls, wanneer
het leven hun ernstig afvraagt: „waarheen ?" hun het
oude, eerlijke antwoord zullen herhalen dat een teedere
moeder, dat een ernstige vader hun vroeger op de lippen
heeft gelegd.
Ja zeker, de vraag „vanwaar?" is ook een godsdienstige vraag, de vraag naar het punt van uitgang, naar
het levensbeginsel. Dikwijls zelfs krijgt ze een zeer
bijzonder gewicht, omdat de andere, de vraag naar het
waarheen?, naar het einde van den weg, voorloopig zonder antwoord blijven moet." Weet men altijd nauwkeurig
te bepalen waar een pas begonnen werk op moet uitloopen, waar een ingeslagen weg ons brengen moet,
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wat de logische consequentie van een aangenomen beginsel moet wezen ? Gij weet daarvan te spreken, Vrije
gemeente van Amsterdam, die, met de Kerk brekend,
nieuwe wegen hebt ingeslagen, omdat het geweten
het u gebood, die toen beginselen aanvaard hebt
van wier onbepaalde waarde gij u overtuigd hieldt —
zonder juist te weten welke gevolgen die stap hebben
moest, ja zonder dat ge ook nu nog in alle bijzonderheden bepalen kunt welke gevolgen uit uwen stap kunnen
voortvloeien. En wij allen, voor zoover wij vrijzinnige
Protestanten zijn en ook wezen willen, bestaat onze
eigenaardigheid wel in iets anders dan in het kiezen van
een bepaalde methode voor ons denken en ons leven?
Weten wij un nauwkeurig te zeggen waar die methode ons
brengen moet? Immers neen. Wie ons standpunt een „richting" noemen, die geven het zijn waren naam. Ja, wij weten
in welke richting wij ons bewegen moeten, maar meer
dan dat weten wij voorloopig niet. Wat zijn wij al niet

menigmaal tot resultaten gekomen, voor ons denken en
voor onze levensopvatting, waarmee wij thans vrede hebben. maar waarvoor wij toch in den aanvang zijn terug
gedeinsd! Alle groote bewegingen hebben dit met elkaar
gemeen, dat haar doel zich eerst langzamerhand aan het
oog ontsluiert.
Welnu, tegenover de onzekerheid van hetgeen komen zal, heeft een mensch maar één ding te doen;
telkens op nieuw zich te herinneren vanwaar hij komt,
zich rekenschap te geven van zijn beginsel, zich te
overtuigen dat hij nog altijd in dezelfde richting zich
voortbeweegt, -- en voorts, onbevreesd verder gaan.
Zoo wij tot leuze hebben gekozen: „geloof wat waar is,
:

-
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heb lief wat goed is !" zoo wij in de ontwikkeling van
het maatschappelijk leven een eereplaats willen geven
aan den geest van Jezus, den geest van liefde, van vrijheid en ernst, en noch het verstand, noch het geweten,
noch het gemoed het zwijgen willen opleggen, dan
hebben wij alleen maar ons goed gesternte te volgen en
vooruit te gaan. Soms hooren wij dan van vele zijden
ons angstig toeroepen: „gij gaat te ver'! veel te ver !"
Maar wij antwoorden: „roep den lichtzinnige terug die
op verkeerde wegen ronddoolt, niet den vermetele, die
u alleen daarom toeschijnt te ver te gaan, omdat hij
verder durft gaan dan gij!"
III. Nog een laatste woord heb ik u te zeggen. Laat mij
een oogenblik de plaats, waar wij hier zijn saamgekomen,
vergelijken met de bron der bijbelsche legende waarbij
Jahwe's engel de voortvluchtige Hagar ontmoette. Ook dit
is immers een plaats van rust; een oogenblik staan we hier
stil op onzen levensweg, om tot ons zelven in te keeren en
onze ziel te verfrisschen voor den nieuwen tocht. Ieder van
ons kwam hier uit zijn eigen omgeving. Allerlei paden loopen hier samen, om straks weer uiteen te gaan naar alle
hoeken van het maatschappelijk leven. Nog een paar
minuten en ieder onzer gaat zijns weegs. 0, indien
onze harten al hun geheimen konden openbaren, wat
zouden er op ditzelfde oogenblik een tal van antwoorden gegeven worden op die voor allen gelijkluidende
vragen: ,,Vanwaar? -- Waarheen ?"
Gij, mijne vrienden, hebt u misschien een oogenblik ontrukt aan den stillen rouw die uw levensgeluk verduistert,
om straks weer te gaan wegschuilen onder die donkere
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schaduw. En gij, blijde gelukskinderen, zijt wellicht ternauwernood even opgedoken uit de zee van vreugde en
hoop waarin gij ronddartelt, om straks weer weg te
duiken onder den golfslag eener nieuwe illusie. Er zijn
er hier wien de wervelwind des levens slechts een kort
oogenblik van rust overpeinzing gegund heeft. De storm
wacht maar dat de overdenking is afgeloopen, om hun
ziel, met zooveel andere, weer voort te drijven in zijn
vaart. Er zijn er die eene arme kranke slechts met
weerzin voor een uur heeft laten heengaan, en wier terugkomst hij met ongeluk verbeidt; anderen, die straks
weer dezelfde moeilijkheid, hetzelfde bezwaar, denzelfden
wreeden plicht zullen terugvinden waardoor zij dag aan
dag worden gekweld. Misschien zelfs gelijken sommigen
uwer op Abram's ongelukkige slavin, en weten zij,
voortgejaagd door het leven, vluchtend voor dien harden meester, evenmin als Hagar, waarheen ze hun schreden wenden zullen. Zouden er wellicht enkelen gevonden
worden die alleen door de sleur hierheen gevoerd zijn en die,
als deze samenkomst zal zijn afgeloopen, als deze formaliteit
zal zijn waargenomen, door de sleur teruggevoerd, zoo spoedig mogelijk hun onnut, hun ijdel en onedel bestaan weer
zullen opvatten? Neen, broeders, neen, dat geloof ik niet.
Maar wie gij ook wezen moogt, vergeet niet dat die
beide groote levensvragen in uwe ziel hebben weerklonken, dat zij u gesteld zijn hier, in tegenwoordigheid
van dat oude „evangelie des koninkrijks," dat aan alle
plichten den glans verleent van een grootsche roeping,
dat de traan der smart doet blinken als de dauwdrop,
dat de vreugde vruchtbaar weet te maken in goede
werken, waarbij de geest uitrust van de vermoeienissen

28I

des daags en waarbij het hart zich herstelt van den
strijd des levens, ---- in tegenwoordigheid van dat vriendelijk en ernstig woord, dat bij ieder die het verneemt
een herinnering achterlaat aan Jezus.
Ik noem daar een naam die ons allen een leven voor
den geest roept, een * inwendig bestaan vol van die kalmte,
dien vrede, die harmonie die de vrucht zijn van eene
groote liefde en een vast vertrouwen. De indruk dien
dit leven achterliet was zoo verheven, dat de verbeelding
der oude christenen, toen zij naar aanleiding van Jezus die
beide vragen stelde : „Vanwaar ? Waarheen ?" geen beter
antwoord wist te geven dan dit : „van God is hij gekomen,
in God heeft hij geleefd, tot God is hij heengegaan." Een
vreemd antwoord, voorzeker. Maar een antwoord waaruit de indruk spreekt eener volkomen levensharmonie.
Onze levens zijn te gejaagd, te buiïg, te veel gestoord
door vallen en opstaan, zij vormen te weinig een zuiver
geheel om ooit zulk een indruk te kunnen achterlaten.
Maar het zou reeds schoon en heerlijk zijn, indien wij,
na geleefd te hebben als mannen van beginsel, van karakter, van plichtbesef, wanneer bet mysterie des doods
als een ondoordringbare wolk ons leven zal hebben omhuld, — op onze beurt voor een kind, voor een vriend de
engel Gods konden worden die hem staande houdt op zijn
weg en hem ernstig afvraagt: en gij, waarheen?
Is er edeler onsterfelijkheid denkbaar dan deze, dat
iemand nog na zijn dood zijne omgeving blijft toeroepen;
,,hierheen! hierheen! in mijne voetstappen gewandeld! ik
had den goeden weg gekozen." Wie dit vermag, die heeft,
trots alle raadselen des levens, geweten vanwaar hij kwam
en waar hij henen ging. Amen.

GELOOF EN TWIJFEL.

TWEE BRIEVEN.
I.
Amice,
Toen ik u onlangs een voorloopig antwoord toezond
op uwen laatsten, heb ik mij bereid verklaard om aan
uw verlangen te voldoen en u opzettelijk te schrijven
over de groote vraag waarop gij mij wildet hooren. Ik
ga thans die toezegging vervullen en, zooals gij zien
zult, ik heb daarbij mijn weerzin tegen het schrijven
van wat langere brieven tamelijk wel overwonnen. Gij
ontvangt hier een eersten, die weldra door een tweeden
zal gevolgd worden. 't Was trouwens niet mogelijk dit
onderwerp te behandelen zonder in een eenigszins breedere gedachtenontwikkeling te treden. Gul gezegd, ik
heb dan ook meermalen met op zet trachten te vergeten dat ik een brief en dat ik aan u schreef. Gedachtig
dat meerderen in uw geval verkeeren, nam ik mij voor,
hierbij rekenende op uwe goedkeuring, dit schrijven tevens
in druk te geven. Zoo stond mij onwillekeurig bij wijlen
een grooter publiek voor den geest, waardoor ik mij te
vrijer kon uitspreken; terwijl ter anderer zijde mijne
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persoonlijke belangstelling in u mij weerhouden kon om.
de pas opgevatte pen weer neer te leggen.
Immers, ik had wel Benige aarzeling ter zijde te stellen. Gij wilt dat ik u ter hulp kom in den strijd, dien
gij met den twijfel hebt te strijden , dat ik u zal zeggen
hoe ik voor mijzelven het geloof in God meen te kunnen handhaven, een geloof dat ook gij wenscht te kunnen vasthouden, maar dat meermalen wankel bij u dreigt
te worden. Nu heb ik over dit onderwerp wel genoeg
nagedacht om u rekenschap te kunnen geven van mijne
overtuiging ; doch vooreerst moest ik vreezen uwe verwachting te zullen teleurstellen, aangezien ik geen nieuwedingen te zeggen heb, maar slechts weer te geven wat
door anderen zeker in menig opzicht reeds beter en ook
door mij reeds vroeger en elders gezegd werd; en, wat
meer is, men geeft, over deze dingen schrijvende, zoo
licht den indruk, als meende men d o o r e e n b e t o o g
een verzekerdheid te kunnen teweegbrengen, die inderdaad van geheel andere voorwaarden afhankelijk is en
langs anderen weg verworven moet worden. Nu, indienik u dit laatste maar recht duidelijk mag maken,
zal ik reeds voor een goed deel mijn doel bereikt
hebben.
Laat ons beginnen met een juiste omschrijving van'
hetgeen wij te behandelen hebben. 't Spreekt van
zelf dat de beteekenis, die wij aan het woord „twijfel"
te hechten hebben, geheel afhankelijk is van den zin
waarin wij het g e 1 o o f opvatten, waar de twijfel tegenoverstaat. Welnu, wat bedoelen wij, mede en met nameop godsdienstig gebied, met het woord ,,geloof?" Al
mocht ik hier slechts het u bekende herhalen, toch

284
-dient duidelijkheidshalve die vraag in de eerste plaats
beantwoord te worden.
Natuurlijk hebben wij hier niet te denken aan dat
„op onvoldoende aanwijzing voor waarschijnlijk houden",
dat men in het dagelijksch leven vaak geloof pleegt te
te noemen, en evenmin aan dat „voorwaarhouden op
anderer getuigenis", waarbij men die anderen aansprakelijk moet laten voor hetgeen men aanneemt. Neen,
wij bedoelen met geloof een persoonlijke verzekerdheid,
op eenigerlei eigen bevinding gegrond. Waarin dan het
geloof onderscheiden is van het weten ? Mij dunkt,
als wij nauwkeurig spreken, denken wij bij het w e t e n
aan een verzekerdheid die op waarneming, op zintuiglijke, verstandelijk verwerkte waarneming gegrond is;
terwijl daarentegen het g e l o o f voornamelijk op waardeering berust, op een waardeering, die uit den aard der
zaak, veelmeer dan de waarneming, van een vaak grootelijks verschillende persoonlijke, innerlijke gesteldheid afhankelijk is. Daarom pleegt men ook het geloof, en wel inzonderheid het godsdienstig geloof, terecht een zaak des harten te noemen, aangezien het ten
nauwste samenhangt met ons innerlijk geneigd en gezind zijn en de wijze waarop wij dientengevolge de
,dingen opvatten.
Wil dit nu zeggen, dat het verstand dus met het geloof
niets te maken heeft? Geenszins. Het verstand heeft met
alles, althans met elke overtuiging te maken; 't geen intusschen niet wegneemt dat het een wezenlijk verschil uitmaakt of het zich bezig houdt met hetgeen onder de zinnelijke waarneming en dus onder zoo goed als algemeen
bereik valt, dan wel met hetgeen ons innerlijk aandoet
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en beweegt en zich dus op verre na niet in allen gelijkelijk
doet gevoelen. Ook waar wij van ons innerlijk leven uitgaan,
ook waar wij krachtens onze waardeering ietsvaststellen,
vormen wij voorstellingen, maken wij gevolgtrekkingen,
die aan den toets des verstands onderworpen blijven.
Maar wij mogen niet vergeten, dat wat er in die voorstellingen gebrekkigs aan te wijzen moge zijn, niet bewijst, dat ook onze waardeering zelve en de haar onmiddellijk vergezellende verzekerdheid bedrieglijk zou
wezen. Zoo kan een kind alleszins terecht een vast
vertrouwen stellen in de liefde zijner ouders, al zijn de
voorstellingen, die hij zich vormt omtrent den samenhang
hunner handelingen, in allerlei opzicht onjuist. En zoo
kan de volwassene een vast en blijmoedig geloof koesteren, dat het leven met al zijn leed en strijd, toch de
moeite des levens overwaardig is, en wel een geloof
waartoe hij alleszins gerechtigd is en dat dus ook terecht
geheel zijn wereldbeschouwing beheerscht, al moge de
wijze waarop hij zijn leven in het groot geheel vervlochten acht, van zwakke denkkracht getuigen. Hieruit blijkt
tevens, dat men met reden onderscheid maakt tusschen
een meer v e r s ta n de l ij ken twijfel, die in den grond
slechts de geloofs-v o o r st ei 1 i n g e n raakt, en een twijfel
die meer rechtstreeks voortvloeit uit 's h a r t e n gesteldheid en dus het geloof z e 1 f aantast of verdringt. En
dit onderscheid in het oog te houden, zal ons ook al
terstond een juister blik geven op de verschijnselen van
dezen tijd, een tijd die, zooals niet te loochenen valt,
den twijfel met vernieuwde kracht en in ongemeen wijden
omvang te voorschijn ziet treden.
Op dien zoo machtig om zich heen grijpenden twijfel
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vestigt ook gij de aandacht en wel met bekommering.
Ja, gij vraagt zelfs of men er wellicht niet een teeken in
zou hebben te zien, dat inderdaad de dagen van het
geloof geteld zijn. Nu, die gevolgtrekking zou zeer
zeker een hoogst voorbarige wezen, althans waar zij dus
zonder voorbehoud wordt uitgesproken. Moge zich hier
en daar een enkele stem doen hooren, die beweert dat de
menschheid voortaan alleen bij 't weten zal hebben te leven,
de zoodanige toont slechts zeer oppervlakkig te hebben
nagedacht. Immers buiten alle geloof wierd ons leven
onbestaanbaar. Ik laat nu daar, dat ook het strengste
wetenschappelijk onderzoek van wetenschappelijk onbewezen onderstellingen moet uitgaan. Wat veelmeer
binnen ieders gezichtskring valt is dit, dat wij nimmer
iets begeeren en najagen zonder een voorkeur te volgen,.
die ten slotte slechts gerechtvaardigd kan worden door
het vertrouwen, waarmede wij afgaan op de inspraak
onzer natuur. Ja, daar is zelfs een veelsneer omvattend
vertrouwen, dat zeker op zichzelf nog niet godsdienstig
mag heeten, maar toch den breeden bodem vormt waarin
ook het godsdienstig geloof zijn wortelen slaat en dat
eveneens in ieder menschelijk leven is ingeweven. Of
is er iemand wiens bedoelen en streven niet, zij het ook
duizendmaal onbewust, gedragen wordt door het geloof,.
dat het wereldverloop, trots al zijn raadselen en schijnbare ongerijmdheden, toch een welgeregelden gang gaat?
Doch laat mij, om zelf een geregelden gang te gaan,
nu in de eerste plaats aangeven, wat ik dan onder het
eigenlijk g o d s d i e n s t i g geloof meen te moeten verstaan.
Is het godsdienstig geloof één met het g e 100 f in
God ? Welverstaan buiten allen twijfel; mits wij toe --
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zien, dat wij dit geloof in God niet vereenzelvigen niet
het omhelzen van bepaalde voorstellingen omtrent de
Godheid. Wie zich met een bepaald godsbegrip
niet vereenigen kan, kan daarom toch even godsdienstig,
ja wellicht godsdienstiger zijn dan een ander, die daarvoor
ijvert. Wij hebben allereerst vast te stellen wat de zuiver
godsdienstige inhoud is van het geloof in God, wat die
naam „God" voor den vrome als vrome vertegenwoordigt. Mij dunkt, deze bedoelt er mee : de macht waarvoor hij zich onvoorwaardelijk buigt en waarop hij
,onvoorwaardelijk hoopt, of minstens overtuigd is te
mogen en te moeten hopen. De groote, de voor den
godsdienst beslissende vraag is toch deze: of er iets zij
-en te erkennen zij, dat wij onbepaald te eerbiedigen
hebben en onbepaald te vertrouwen. Nu meen ik, dat
wie ernstig tot zichzelven inkeert, daarop zal moeten
zeggen : ja, dit is er; onschendbaar en onbedrieglijk is
.de eisch „wees goed en doe goed;" en de macht, die
,dezen eisch in ons innigst leven heeft ingeweven, zij
moge ondoorgrondelijk en onuitsprekelijk zijn, onkenbaar en onbekend is zij ons niet; zij is de Heilige en
:als zoodanig is zij ons „God."
Het Heilige, in den daar aangegeven zin, als hetgeen
-onbepaald te eerbiedigen en te vertrouwen is, en dat niet
:slechts als een begrip door redeneering of bij overneming
'verkregen, maar als drang en macht in eigen binnenste
gevoeld, -- ziedaar de spil waar geheel de godsdienst
zich om beweegt. Wie dát loochent, verloochent den
godsdienst; wie het huldigt, hoe hij het overigens om:schrijve, heeft en toont feitelijk het godsdienstig geloof.
Hoe hij het overigens omschrijve ; die omschrijving
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bekleedt wel is waar een tweeden rang, maar niettemin
is zij ons, althans tot zekere hoogte, onontbeerlijk. En
als zinnelijke en als denkende wezens kunnen wij niet
anders dan naar voorstellingen, beelden en begrippen
trachten, waarin wij ons het hoogste zoo klaar mogelijk
voor den geest en tevens de erkenning er van in overeenstemming brengen zoowel met hetgeen waarneming
en wetenschap ons leeren als met de indrukken die ons
lot en weervaren in ons wekt. Een niet af te wijzen,.
maar een niet gemakkelijk te volbrengen taak. Vandaar
dat dan ook slechts betrekkelijk weinigen dit zelfstandig
ondernemen en de overgroote meerderheid slechts betrouwbare leidslieden zoekt en volgt. Die leidslieden
zijn dan denkers, dichters, profeten, zulken die met
oorspronkelijke zienersgave en zeggenskracht van het
Heilige getuigen, gemeenlijk gevolgd en vertolkt door
nader bij de groote menigte staande meesters en leeraars..
Intusschen, ook de uitnemendsten hunner, vooral de
laatstgenoemden, schieten in menig opzicht te kort; en
dat te meer naarmate zij zich niet met voor velerlei
wending en opvatting vatbare beeldspraak vergenoegen,.
maar hun gedachten in welomschreven begrippen en
deze in een welsluitend stelsel zoeken samen te vatten.
Hoe verder men zich van de zuivere gemoedservaring
en haar oorspronkelijke gewisheid verwijdert, te meer
gevaar voor dwaling en misvatting. Zoo moet bij wijlen
geheel een voorstellingskring voor later verworven klaarder inzicht wijken; en ziedaar genoemd wat met name.
in onze dagen het geval is en wat, gelijk ik reeds begon
te zeggen, voor een goed deel de verklaring geeft van
den thans zoo veelvuldig opkomenden twijfel..
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Wij weten toch wat het geval is. Was het gedurende

langen tijd de kerkleer, die in de behoefte aan een zeker
geheel van geloofsvoorstellingen op afdoende wijs scheen
te voorzien, haar gezag kwam in onze dagen voor duizenden te vervallen: Met de allengs gebleken onhoudbaarheid van het supranaturalisme, van het wondergeloof,
dat bij die kerkleer schering en inslag uitmaakte, werd
schier geheel haar weefsel uiteengereten. En acht nu
het wegvallen van dien steun vooral niet van te geringe
beteekenis. Terwijl toch zeer velen het godsdienstig
geloof reeds meenden te bezitten, alleen omdat zij zich
de bedoelde voorstellingen geheel of meerendeels hadden
toegeëigend, ook al hadden die geen wortel geschoten
in hun eigen gemoedsleven, zoo moest het hun wel
schijnen alsof, waar die voorstellingen hun begaven,
geheel het godsdienstig geloof hun ontzonk. Ja, ook
zulken, wien het niet geheel aan een eigen levend geloof
ontbreekt, -geraken, bij hun onvermogen om hun overtuiging door en voor eigen nadenken Le rechtvaardigen,
in verlegenheid en verwarring, zoodat althans de bewustheid van hun geloof wordt verduisterd, een verwarring, die te eerder voortduurt, doordien de bestrijders van het geloof zich menigmaal plegen aan te stellen
alsof met den veranderden geloofsvorm ook het geloof
zelf stond en viel.
Maar ook nog iets anders moet in 't oog worden gevat
om tot een richtige schatting te komen van den twijfel
onzer dagen, althans voor zoover die hoofdzakelijk de
geloofsvoorstellingen betreft. 't Is de misleidende indruk
dien de vorderingen, ja en meer nog de pretensiën der
wetenschap, inzonderheid der natuurwetenschap, bij niet

weinigen teweegbrengen. Ik behoef u wel niet te zeggen,
dat het niet in mij opkomt de beteekenis en vrucht van
.het echt wetenschappelijk onderzoek te willen klein
achten. Ook zal ik de laatste zijn om te ontkennen,

dat zij haar jongste vorderingen voor een groot deel
heeft dank te weten aan die betere methode van onderzoek, waarbij men, in plaats van telkens de toevlucht
te nemen tot bloot onderstelde en denkbeeldige oorzaken, veeleer door nauwkeurige en voortgezette observatie,
de orde tracht op te sporen waarin de verschijnselen
elkaar begeleiden en volgen, om alzoo de regelmaat der
verandering te ontdekken en zoowel uit het bijzondere
tot het algemeene als uit het laatste tot het eerste te
kunnen besluiten. Maar wil dit nu zeggen, dat wij ons
met de alzoo verkregen en te verkrijgen resultaten zonder meer hebben tevreden te stellen? dat wij geen
zekerheid kunnen erlangen omtrent wat het ook zij, voor
zoover die niet naar de wijze van het natuuronderzoek
door waarneming en proefneming verkregen en te staven
zij? Ik deed u boven reeds opmerken tot welk een
onmogelijke slotsom wij alzoo zouden geraken. Neen,
indien de eigenlijke wetenschap zich alleszins terecht tot
het haar aangewezen gebied wil beperken, wij kunnen
daarom de groote vraag, de vraag naar de beteekenis
en het doel van ons leven, niet ter zijde stellen, en het
zou even heilloos als redeloos zijn het licht, dat ons
dienaangaande van elders opgaat, te veronachtzamen of
te miskennen.
Misschien zegt gij, dat gij dit ook niet wilt, maar dat
men toch op hetgeen zich als inspraak des gemoeds
wil doen gelden, kwalijk met vertrouwen kan afgaan,
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wanneer het weersproken wordt door de resultaten der

wetenschap. Nu, dit zij u ten volle toegestemd. Maar
een andere vraag is, of werkelijk de wetenschap op
resultaten heeft te wijzen, die voor den inhoud van het
zuiver godsdienstig geloof geen plaats zouden laten. Ik
voor mij meen dat met beslistheid te mogen ontkennen.
Uit uw schrijven schijnt te blijken, dat het vooral de
ontwikkelingstheorie is die u moeite baart. Wij komen
daarmee^ op een onderwerp, welks eenigszins volledige
behandeling mij de grenzen van mijn klein bestek ver
zou doen overschrijden ; te meer dewijl onder den
naam van ontwikkelingstheorie vaak velerlei wordt
samengevat dat grootelijks verschilt en afzonderlijk zou
moeten besproken worden. Gij verwacht natuurlijk niet,
dat ik mij daarin thans begeven zal; maar gij begeert

dit ook wel niet, daar toch hetgeen gij als voor het
geloof bedenkelijk noemt, niet deze of die bepaalde
zienswijs is, die op het gebied der wetenschap zelve nog
zoowel haar bestrijders als voorstanders vindt, maar de
algemeene gedachte, die aan elke ontwikkelingstheorie
ten grondslag ligt, de stelling namelijk, dat alle
hoogere levensvormen geleidelijk en langs natuurlijken
weg uit de lagere zijn voortgekomen, de mensch uit het
dier, het dier uit de plant, en zoo al voort; dat het
de taak der wetenschap is de voorwaarden op te sporen,
waaronder alle meer samengestelde organismen ontstaan
en de hoogere functiën waartoe zij in staat stellen mogelijk worden; dat de genoemde voorwaarden dan ook
steeds klaarder en vollediger door haar worden blootgelegd, en dat alzoo een onafgebroken keten van
natuurlijke oorzaken en gevolgen alles, volstrekt alles,
1879.
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blijkt te omvatten. Nu, de daar genoemde taak wil ik
voor mij der wetenschap gaarne toegekend zien ; ik wil
zelfs aannemen dat zij die veel vollediger of reeds vervulde of anders eerlang zal vervullen dan tot nog toe
het geval is, en ook tegen het daarbij onderstelde resultaat heb ik geen bedenking, ---- mits men er niet meer
in legge dan er werkelijk in opgesloten ligt.
De wetenschap wijze dan de voorwaarden, natuurlijk de
waar te nemen voorwaarden aan van alle levensontwikkeling, dat wil zeggen, zij ontlede en beschrijve de mechaniek
door en met welke iedere hoogere levensfunctie mogelijk wordt en te voorschijn treedt. Aangenomen nu dat
haar dit zoo goed als volledig gelukken mocht, dan
mag niet `-orden voorbijgezien dat minstens tweeërlei
altoos onverklaard blijft, vooreerst, de drijf kracht die
geheel de beweging in gang brengt en haar juist dezen
en geen anderen gang deed volgen; en ten anderen, de
bewustheid; de bewustheid, die wellicht alle leven, maar
althans het menschelijke vergezelt en er de meest beteekenende hoedanigheid van uitmaakt. Moge al zijn
aan te wijzen, onder welke voorwaarden de kenteekenen
van het bewustzijn te voorschijn treden en van welke
voorwaarden zijn klimmen of dalen afhankelijk is, van
het bewustzijn zelf wordt alzoo geen rekenschap gegeven.
En wat ik nu vooral door u wensch opgemerkt te
zien ook aan de beteekenis die de bewustheid, de
bewustheid met haren inhoud, voor het bewuste leven
heeft, ook aan die beteekenis heeft de waarnemings
wetenschap niets toe of af te doen. Duidelijker gesproken: het pijngevoel is en blijft pijngevoel en zal mij
evenzeer naar opheffing er van doen trachten, ook al
.
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hebt gij mij klaarlijk uiteengezet hoedanig een zenuwapparaat het onderstelt en onder welke omstandigheden
het ontstaat. En desgelijks op hooger gebied. Is eenmaal de schoonheidszin in mij ontwaakt, dan blijft het
schoone mij bekoren en verrukken en mij veel meer
gelden dan elke bloot zinnelijke streeling, ook al hebt
gij mij nog zoo juist aangetoond hoe de vatbaarheid er
voor reeds bij dieren is op te merken en langs welken
weg zij in de menschheid zich steeds verder ontwikkelde.
Behoef ik te zeggen, dat hetzelfde van het h e i 1 i g e geldt,
en dat dus de eerbied dien het mij inboezemt, ja wel
evenredig zal zijn aan mijn innerlijke vatbaarheid, maar
door de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek
nimmer kan worden aangetast?
Ik wensch op dit punt te meer uwe aandacht te ves tigen, dewijl het vaak op bevreemdende wijs wordt voorbijgezien. Om hetzelfde nogmaals anders te zeggen: -een eerste en meest sprekende eigenaardigheid van het
bewuste leven is de trek, de als begeerte gevoelde behoefte, of, wilt gij, de door het gevoel van behoefte gewekte en gedreven begeerte. En onafscheidelijk van
dien trek is het vertrouwen, waarmee men er op afgaat
en ook immer veilig kan afgaan, mits hij in behoorlijke
overeenstemming blijve met het geheel en dus ook met
de rangorde van al onze behoeften. Zonder zulk een
trek en het daarmee verbonden vertrouwen ware het
wetenschappelijk onderzoek zelf nimmer ontstaan of verder gekomen. Ook het godsdienstig geloof is in den
grond niet anders dan het vertrouwen dat in ons ontwaakt en toeneemt met en krachtens het bewustzijn van
onze diepste behoefte. Maar let wel ----- een ver-
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trouwen dat ons tevens en terstond en op ieder gebied
een dienovereenkomstige opvatting doet koesteren in de
eerste plaats van ons leven en straks van geheel het
wereldverband, waarmee dat leven vervlochten en waarvan het een uitvloeisel is. Zoo is voor het toeverzicht
dat het onderzoek ingang brengt, de wereld een welgeordend geheel ; anders toch zou men er de orde niet
met zooveel volharding in gaan nasporen. En voor de
godsdienstige verzekerdheid wederom wordt de wereld
bezield en beheerscht door de macht die ten goede, ter
volmaking drijft, 'de macht waarvoor geheel ons binnenste
zich buigt en wier heerlijkheid zich voor ons afspiegelt
in de idealen die zij in ons oprijzen doet. Daarom en
alzoo gelooven wij in God, in de heilige almacht, wier
trouw onze troost en wier drang te volgen zoowel onze
onafwijsbare roeping als ons eenig heil is. Laat nu de
wetenschap zich op dit punt onbevoegd verklaren; het
betaamt haar voor zoover zij zich bepalen wil tot de
orde der waar te nemen verschijnselen. Maar nog eens,
onzinnig zou het zijn te beweren dat, waar die wetenschap ophoudt, ook ons leven zou moeten stilstaan, bij
gemis van de ons ten leven onontbeerlijke gewisheid.
Geen mensch die dit in goeden ernst kan meenen.
Wel kan . men beproeven zijn streven en dus ook zijn
aandoenlijkheid te beperken tot de sfeer van dat zinnelijke leven, dat gemakkelijker door de waarneming te
contróleeren is, en voor al het overige zich óf slechts te
laten gaan óf zooveel mogelijk onaandoenlijk te maken.
Maar dat zoodanig indifferentisme nooit de slotsom onzer
wijsheid kan zijn, behoeft zeker voor u geen betoog.
Versta mij nu wel. Ik wil niet dat wij uit gevoels-
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aandoeningen besluiten zullen trekken tot hetgeen buiten

ons bereik ligt, om alzoo wezenlijkheid toe te kennen
aan 't geen wellicht louter een verdichtsel onzer fantasie
is. 't Is niet te doen om liet geloof in een macht boven
en buiten de wereld en ons zelven, die dus, uit den aard
der zaak, voor ons onkenbaar zou wezen. Neen, het is
te doen om de erkenning van het goddelijke i n de wereld en naast en allereerst in onszelven. Wat ik wil,
is, dat wij de heiligheid en majesteit eerbiedigen van
hetgeen ons eigen binnenste beweegt en daarin het
onwraakbaar getuigenis van de aanbiddelijke macht die
het al beheerscht en beweegt. Ligt dit nu buiten het
bereik aller zinnelijke waarneming, 't spreekt van zelf dat
men het ons uit deze niet bewijzen, neen, maar evenmin
wegens haar tekortschieten ons betwisten kan.
— Ziedaar iets, met het oog op den meer verstandelijken twijfel. Zeker zeer weinig in vergelijking met
het vele, dat ook uit menig ander gezichtspunt hierover
te zeggen ware. Doch gij verwacht van mij niet een
boek, maar een brief, en wilt u door mij in de eerste
plaats gewezen zien op hetgeen mij de meeste aandacht
schijnt te verdienen. 'k Wensch dan ook vooral nog iets
te zeggen over den twijfel, zooals die meer rechtstreeks
samenhangt met 's h a r t e n gesteldheid, maar bewaar dit
voor mijn volgenden. Wil mij uwe indrukken niet mededeelen, voordat gij ook dien zult ontvangen hebben.
Intusschen blijf ik
t. t.
PH. R. HUGENHOLTZ,

's G nivenhage, 30 Augustus 1879.

VARIA.
In het Utrechtsch dagblad plaatste Prof. Doedes de volgende
beschouwing, naar aanleiding van den tragischen dood van

het echtpaar Korteweg, die wij met warme instemming overnemen :
, Dat men allerminst door zelfmoord het Nirvana ingaat,
kan ieder berekenen, die slechts eenigermate met de leer van
het Boeddhisme bekend is.
„Volgens het Boeddhisme moet ieder streven naar den ingang
in het Nirvana, dat is : naar de meest v o 1 k o m e n v e rnietiging van zijn (zelfzuchtig) bestaan. Onverschillig of het woord Nirvana al dan niet ui tb lu s s c h i n g
beteekent : hij, die het Nirvana ingaat, houdt op (op en voor
zich zelven) te bestaan.
„Wat moet men doen, om het Nirvana in te gaan ? De
weg, die tot het Nirvana leidt, is zeer lang, veel te lang om
hier te beschrijven, zeer moeilijk, zooals men spoedig zal begrijpen. Men moet namelijk door de meest volkomen z e 1 fb e h e e r s c h i n g komen tot de meest volkomen zelfverloochening; door de meest volkomen zelfverloochening tot de
meest volkomen zelfontkenning; door de meest volkomen
zelfontkenning tot de meest volkomen z e 1 f v e r n i e t i g i n g.
,,Het Ik, het Zelf moet ophouden voor zich zelven te zijn.
Met weinige woorden geven wij hier de quintessence der zeer
uitvoerige Nirvanaleer. Maar moet nu het Ik, - het Zelf ophouden te zijn, dan moet het Ik allerminst zich zelven zoeken,
allerminst zich zelven voeden, allerminst zich zelven koesteren.
Ieder begrijpt, dat Egoisme doodelijk is voor de zei f v e rnietig ing, waarop het hier aankomt. Zelfverloochening
e n Egoïsme zijn antipoden, -- Maar dan begrijpt ieder
ook, dat al wat men uit Egoïsme doet, juist van het Njrvana
afvoert,
;

.
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Geeft men toe aan hartstochten, weigert men te dragen wat
gedragen moet worden, te tijden wat geleden moet worden:
men verwijdert zich van het Nirvana. Slaat men de
handen aan zichzelven, omdat men genoeg heeft van dit leven, men verloochent zich dus niet, maar geeft aan egoisme
toe.
„De zaak is te duidelijk dan dat wij er langer over zouden
behoeven te spreken. Die meent door z e l f m o o r d het N i rv a n a te kunnen ingaan, is gelijk aan iemand, die zijnen tegenstander alleen door het taaist g e d u 1 d zal kunnen overwinnen en hem, om hem spoedig ten onder te brengen, met
e e n • ijzeren vuist de hersenpan tracht in te slaan.
„Volgens het Boeddhisme moet hij, die zich zelven om het
leven brengt, er op rekenen, dat hij in een lageren bestaansvorm zijn bestaan moet voortzetten, om langzamerhand weder
te komen tot het punt, waar hij was, toen hij de hand aan
zich zelven sloeg. Dan moet het opnieuw den weg der zelfbeheersching en zelfverloochening op nu beter dan vroeger.. . . Want het Boeddhisme leert ook de zielsverhuizing.
Nu meenen wij, dat het niet geoorloofd is uit een of ander
stelsel een gedeelte over te nemen en een ander gedeelte, dat
er bij behoort, te verloochenen. Wees Boeddhist en geloof ook
aan het Nirvana, of geloof aan het Nirvana en wees dan ook
Boeddhist.
Wat ons deze regelen in de pen geeft behoeft niet door
ons gezegd te worden. Als de zelfmisleiding en zelfverblinding
zoo ontzettend ver gaat, dat men zelfmoord voor den weg naar
Nirvana houdt, is het meer dan tijd, om den 1 e v e n d e n toe te
roepen: Gij kunt even goed het doodelijkst vergif innemen
niet het doel, om hier een lang, gelukkig leven te leiden."

298
WAARHEID EN VALSCHHEID.

1)

De eed'le man die valschheid vreest
Groeit aan in glorie en in macht,
Gelijk de vlam steeds klaarder schijnt
Wie de olie telkens voedsel bracht.
Maar als een vlam die 't water bluscht
Zacht flikk'rend eindlijk wordt gedoofd,
Zoo kwijnt de valschaard langzaam weg
Van al zijn glans in 't eind beroofd.

DE EENIGE TROUWE VRIEND.

1)

Deugd is de een'ge trouwe vriend
Die nimmermeer den mensch ontzinkt
Ook als de adem hem ontglipt,
En hem de doodsstar tegen blinkt.
Geen vader, moeder, vrouw noch zoon
Staan dan nog langer ons ter zij
Geen bloedverwanten, deugd alleen
Blijft in dat duister uur ons bij.
Alleen ziet ied're mensch het licht,
Alleen verlaat hij 't aardsch verblijf,
Alleen ontvangt hij straf en loon
Voor al zijn goed of slecht bedrijf.
Zijn lichaam, stijf en kil en stom
Zinkt in de donk're groeve neer,
Zijn bloedverwanten, een voor een
Gaan van die plek dan huiswaarts weer,
Zijn deugd alleen staat hem ter zij
Blijft als een trouwe gids hem bij.
Vergader u een schat van goed
Dat blijft ook in den kwaden dag;
Met vasten tred vervolgt ge uw weg
Als u deez' vriend verzellen mag.
i) Uit Muirs Sanskrit texts. Voorgedragen in de Vrije Gemeente naar
aanleiding van de bekende Rotterdamsche catastrophe.

GELOOF EN TWIJFEL.

TWEE BRIEVEN.
II.

Waarde Vriend,
Sedert ik mijn vorigen schreef, heb ik er meermalen
,over gedacht, u ter aanvulling en verduidelijking, nog
een naschrift toe te zenden; doch bij nader overweging
wil ik u toch liever eerst ook dezen tweeden doen toekomen om dan de mededeeling af te wachten van uwe
mogelijke bedenkingen.
Heb ik bij 'tgeen ik u tot dusver in overweging gaf
hoofdzakelijk het oog gehad op den meer verstandelijken twijfel, die minder het geloof zelf dan wel de geloofsvoorstellingen betreft, ik zou het in mijne schatting
voornaamste verzuimen, indien ik niet mede en inzonderheid den twijfel besprak, die meer rechtstreeks samenhangt met de gesteldheid des harten. Hierbij echter
nog een voorafgaande opmerking.
Indien wij onze geloofsvoorstellingen niet zoo dikwijls
of geheel of meerendeels aan anderen ontleenden, indien
zij immer uit onszelven voortkwamen, dan zouden zij ook
veel nauwer samenhangen met onze innerlijke gesteldheid,
-
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zoo zelfs dat het daareven gemaakte onderscheid nauwelijks in aanmerking zou komen. Het bekende gezegde
van Vauvenargues : „de groote gedachten komen uit het:
hart" behelst niet alleen waarheid, maar wij kunnen verder gaan en zeggen : ook tal van kleine gedachten,. ja,
misschien het meerendeel van al onze gedachten komt
voort uit het hart. Wij bedoelen dan met het hart : dat,.
hoewel niet aanwijsbare, toch onloochenbare middelpunt
van ons wezen, waar onze innerlijke gewaarwordingen
zich zoo te zeggen verzamelen, waar wij ons aangetrokken of afgestooten gevoelen, waar onze begeerten en
neigingen opkomen en gekoesterd worden, en dat zoodoende beslist zoowel over onze stemre ing als over geheel de richting van ons leven en streven en dus ook
voor een groot deel over het gehalte, de kleur en richting van ons denken; immers voorzoover dat denken
zich beweegt om de waarde die wij aan de dingen
hechten, om de verhouding waarin dientengevolge al 't
ons omringende tot ons staat en de houding die wij er
tegenover hebben aan te nemen. Aangezien nu, zooals,
wij zagen, de geloofsovertuiging juist in de eerste plaats
op waardeering berust, geldt het gezegde met name
voor deze, heeft voor deze inzonderheid 's harten gesteldheid de grootste beteekenis; en indien toch het verband tusschen geloofsvoorstelling en innerlijk leven vaak
losser is, ja soms geheel verbroken schijnt te zijn, hebben wij dat voornamelijk toe te schrijven aan de genoemde oorzaak, dat namelijk die voorstellingen niet
of nauwelijks ons persoonlijk eigendom zijn. Zoodra
intusschen de twijfel niet slechts ons denken bemoeilijkt,
maar ook onze innerlijke kalmte en kracht ondermijnt
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en verstoort, blijkt het hart er mee in betrokken, of er
zelfs de eigenlijke bron van te zijn. En ziedaar een ver
van zeldzaam geval.
Hier zult gij nu echter, naar ik . vermoed, al terstond
een bedenking gereed hebben, waartoe het slot van mijn
vorigen u reeds aanleiding kan hebben, gegeven. Neen,
een indifferentisme, als waarvan ik daar met een woord
gewaagde, zult gij zeker niet willen voorspreken. Maar
hoe — zoo vraagt gij wellicht hoe, als men nu juist
bij een teergevoelend, een licht aandoenlijk hart te meer
en te eerder reden meent te hebben tot twijfel?
Dat dit meermalen voorkomt, zij gereedelijk toegestemd. Wij hebben dan echter in de eerste plaats na te
gaan, of die teergevoeligheid een gezonde, dan wel een
ziekelijke zij. Daar is ook een ziekelijke, en juist op
deze wilde ik thans uwe aandacht gaan vestigen.
Daar is misschien geen menigvuldiger voorkomende
oorzaak van ongeloof en twijfel, dan teleurgestelde hoop,
teleurgesteld verlangen naar geluk. Wie weet niet, hoe
vaak vervlogen illusiën ook allen kloeken levensmoed,
ook ieder heilig vertrouwen met zich ten grave plegen
te dragen. Geblaseerde menschen zijn altijd geloovelooze
menschen, meer gemeenzaam gezegd: als de fut er uit
is, is ook het geloof er uit. Melancholische naturen. hebben
gemeenlijk meer dan anderen met twijfelzucht te kampen.
Onder smartelijke ervaringen is het zeer gewoon den
uitroep te vernemen, dat het dáárbij toch zeer bezwaarlijk wordt het geloof te behouden! Dit alles is niet
te verwonderen. Gelooven is verzekerd zijn van een albeheerschende Trouw, die ons een heerlijk levensdoel
tegemoet voert; en waar nu het geluk, waarop men
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hoopte, uitblijft of verwoest wordt, schijnt die Trouw
niet aanwezig te zijn. Zij schijnt?
moest ik niet zeggen : zij blijkt niet aanwezig te zijn ?
Inderdaad, zoo
zou het zijn, indien ten aanzien van het gehoopte geluk
geen misvatting kon plaats hebben; zoo zou het zijn,
indien ook het hoogste, het wezenlijke goed onbereikbaar moest worden geacht. Maar wij weten, al behoort
de trek naar geluk zich geheel en al op te lossen in
het verlangen en trachten naar die heiliging, waarbij
alleen de ware bevrediging is te vinden, -- gemeenlijk
verstaat men onder geluk de vervulling van veel lagere
begeerten. Wat is het geval ? Zeer vele menschen - denken nog altijd ongeveer gelijk de aartsvader Jacob, in
de oud-Israëlietische overlevering. Toen deze, naar luid
van het verhaal, het ouderlijk verblijf vaarwelzeggen en
naar Mesopotamië vluchten moest, zou hij gesproken
hebben: „indien Jahveh, de god mijner vaderen, mij
begeleid en behoed zal hebben op den weg dien ik reis,

en mij gegeven zal hebben brood om te eten en kleederen om aan te trekken en ik in vrede ten huize mijns
vaders zal weergekeerd zijn, zoo zal Jahveh mij tot een
God zijn en ik zal hem de tienden geven van al wat ik
bezit." Desgelijks spreken thans velen in hun hart; „indien
de wereld bleek te voldoen aan de eischen die ik haar
stel, indien zij mij, ik zeg niet weelde en overvloed,
maar een betamelijk deel gaf te genieten van het aardsche goed en zoet; wel arbeid, ja, maar niet te zwaar
en nimmer ondankbaar; bij wijlen wellicht eenigen tegenspoed, maar nooit meer dan noodig om mij tot inspanning te prikkelen; indien zij mij niet zoo vaak het
schouwspel gaf te zien van allerlei ellende en allerlei
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afgrijselijks ; indien de dood niet dan spade en onmerkbaar naderde om ons ter ruste te leggen met het gevoel dat wij het ons toekomende deel hadden genoten,
— dan, ja dan zou ik kunnen gelooven dat een goddelijke goedheid het al beheerschte en mij dit lot had beschoren. Maar nu ! zooals de dingen zijn neen, nu
kan ik er geen hooger, geen aanbiddelijk bestel in erkennen."
Niet waar? al zegt men het ook niet met die woorden,
het komt daarop toch neder. Ook kan men dat votum
van afkeuring soms met veel emphase hooren toelichten,
zelfs door mannen van anders kloeken hoofde. Dan
wordt de willekeur, de wreedheid der natuur ten toon
gehangen en met schrille kleuren afgemaald welk een
onbarmhartige moeder zij toont te wezen: hier, als zij

't gedierte meerendeels slechts te leven geeft door op
hun natuurgenooten te azen en ze te verslinden, en het
soms onder de menschen niet veel beter toegaat; ginds,
als zij haar stormen schrik en vernieling laat verspreiden
en getelde of niet getelde slachtoffers doet verzinken in
de diepte; dan, als zij ziekte en dood laat rondwaren,
neen, niet om slechts uitgeleefden, maar vaak om juist
de krachtigsten weg te rapen en de teerste banden
meedoogenloos te verscheuren, of als zij, erger nog,
spaart wat beter verging en de besten de bitterste kwellingen bereidt door de slechten; als zij een maatschappij
in 't leven roept, die slechts vooruit komen kan door
een deel harer leden een kommervol bestaan te laten
leiden en zich slechts beveiligen door een ander deel
achter de traliën te sluiten; of als zij u de kreten der
krankzinnigen in het oor doet klinken, wellicht, wellicht
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om u uit hun mond de waarheid te doen hooren ! . .
Ja, zoo spreekt men ; en ik ken zoowel als gij de
tijden en stemmingen waarin zulke redenen ons niet
onaandoenlijk laten. Wat er op te antwoorden? Zullen
wij zeggen, dat men zoo doende op onbillijke wijs voor
de schaduw de lichtzijde voorbijziet? dat de zonneschijn
toch zoo liefelijk kan zijn, de spijs zoo smakelijk, de
gezelligheid zoo verkwikkelijk, in één woord, het leven
zoo zoet? Alles waar ! maar ook alles ten eenenmale
onvoldoende! Neen, mijn vriend, wanneer juist in onze
dagen een pessimistische stemming bij zoovelen weêrklank vindt, laat ons die vooral niet met dergelijke zoetvoerige redenen trachten te sussen, laat ons vooral niet
voorbijzien dat zij een goed deel der kostelijke waarheid
bevat. Niet waar de bitterheid, -- maar waar de weemoed
bovenkomt, daar komt wel zeker het echt menschelijke
boven. 't Is nu eenmaal zoo: wie zelf voor het oogenblik niet lijdt, dient toch medelijden te gevoelen. 't Is
nu eenmaal zoo, dat de mensch een strijd op aarde
heeft. En als iemand zeggen wil, dat de wereld allerjammerlijkst is ingericht voor wie er zijn gemak en
zijn genoegen wil zoeken, het zij ten volle toegestemd.
Maar indien men nu ook wil zeggen, dat zij daarop toch
behoorde ingericht te zijn, mij dunkt, dan toont men
rechter over het hoogste te willen zijn zonder nog eenig
besef te hebben van het beste.
Inderdaad, zonder eenig besef van het beste. Weet
ge wanneer men zekerlijk recht zou hebben om ieder
godsgetuigenis in deze wereld te loochenen? Indien van
het uitnemendste dat hier te beoogen en te bereiken
valt, van hetgeen waarnaar allen altijd kunnen trachten,
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indien van de liefde, van de zich wijdende, gevende, van
de zich offerende liefde, indien ook van deze getuigd
:moest worden : neen, zij is de moeite en den strijd des
levens niet waard ! ook zij biedt geen kroon van onvergankelijke heerlijkheid ! Maar kan en mag iemand
Jat zeggen ? — Wie het wagen durft, hij moet zich durven plaatsen tegenover de keur van ons geslacht, die
toch juist in de wegen der dienende en lijdende liefde
haar lauweren heeft behaald ; hij moet zich durven plaatsen mede en met name tegenover Golgotha's kruiseling
:met het woord van minachtend of althans meewarig beklag : „Gij arme, bedrogene dweper, die u een kind
Gods meendet te mogen gevoelen, waar gij slechts het
.slachtoffer waart van een onbarmhartig noodlot!" Maar,
'nog eens, kan of durft iemand zoo spreken? Wat dunkt
u? Wie zich daartoe werkelijk mocht verstouten, zou
hij er niet terstond het vonnis door hebben geveld over
,zijn eigen bekrompen, laaggeestig gevoelen en bedoelen,
,dat heroën durft meten naar den maatstaf van eigen lafhartigheid?
Waarlijk, één van beiden: óf men heeft geheel ten
onrechte gemeend van een met 's aardrijke doornen omwonden hoofd een hemelsche glorie te zien afstralen, óf
,die mensch is ten eenenmale op het dwaalspoor, die
waant dat hij alleen in een paradijs de zich openbarende
.godheid zou kunnen erkennen.
O ik begrijp zeer wel hoe het teleurgesteld verlangen
naar een zinbekorend geluk tot twijfel kan voeren; maar
.zoomin de daarbij gehuldigde ziekelijke en onheilige
zucht naar genot zich in uwe of mijne schatting rechtvaardigen kan, evenmin de daaruit opkomende twijfel.
,

,

,
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Indien ik mij niet bedrieg zal het gezegde u teven
beter hebben doen gevoelen, hoe en waarom ik meen
dat geloof en twijfel in den grond een zaak zijn van
waardeering, nader nog van zedelijke waardeering. Maar
ook zult gij mij dan niet kunnen weerspreken, als ik
beweer dat de diepste grond van den eigen lij ken, den
ongeloovigen twijfel in niet anders te zoeken is dan in
gemis van den rechten zedelijken ernst. Weliswaar, men
kan min of meer aarzelen om dit uit te spreken: de
bedenking ligt voor de hand, of het niet minstens aanmatigend is den twijfel aldus te willen voorstellen als
een zedelijk euvel en daarmee aan zichzelven en zijn
medegeloovigen een onderscheidend brevèt van ernst en
deugd te gaan uitreiken. Toch meen ik van u zulk een
misverstand niet ernstig te duchten te hebben. In de
eerste plaats zult gij toch niet vergeten, dat ik geloof en
twijfel in 't allerminst niet vereenzelvigd wil hebben met
het aannemen en verwerpen van bepaalde voorstellingen-;
en ten anderen en vooral, gij begrijpt toch wel dat
ik den eigenlijken twijfel, die van ongeloovigheid des harten getuigt,, voorwaar niet uitsluitend noch zelfs het eerst
onderstel bij zulken die als twijfelaars te boek staan, en
dus ook bij u vooral niet meer of eerder dan bij mijzelven. Neen, is het godsdienstig geloof in zijn kern een
verzekerd zijn van onze heilige menschelijke roeping,
welnu, die verzekerdheid wankelt en zwicht maar al te
dikwijls ook bij wie in theorie niet tot de ongeloovigen
gerekend willen worden. Juist hierom is het te noodiger, althans bij het rekenschap houden met ons zelven,
dit meest gewichtige en beslissende punt niet uit het
oog te verliezen. Nog eens, geloof en twijfel zijn teil
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slotte geheel en al een zaak van, zedelijke waardeering,en deze hoe kan het anders ? hangt ten allernauwsten samen met onze zedelijke gesteldheid en gezindheid. Gelooven is : van heeler harte de meerder-.
heid, de volstrekte, de eindelooze meerderheid erkennen
van het betamende boven al het streelende, van het
geestelijke boven al het zinnelijke, van de liefde boven
alle inblazingen en berekeningen der zelfzucht. En dit
geloof kan slechts leven en levend blijven, waar het de
bezielende kracht is bij alle bedenken en bedoelen, waar
het in het leven, in al het willen en . doen, zijn levenskracht openbaart en ontwikkelt. Daarom is zoo waar
en juist gezegd, wat als een woord van Jezus staat opgeteekend, dat, gelijk het oog het licht van 't lichaam
is, en dus waar het oog gezond is, geheel het lichaam
verlicht, doch waar het krank is geheel het lichaam in
het duister, desgelijks waar het zielsoog krank is, geheel
de innerlijke mensch in het duister verkeert; en met
dat zielsoog wordt hier niet anders bedoeld dan juist
dat zedelijk besef, die zedelijke zin, die ons het heilige
doet erkennen en eeren. 't Zijn de reinen van hart die
•God zien; want waar ernst, is en volle oprechtheid, daar
doet zich de macht en drang van het eeuwig-geldige
en eeuwig-heerlijke hierbinnen gevoelen en ervaren,.
daar onthult zich in dat innigste en beste dat ons trekt
en beweegt de levende Heiligheid die ons nabij is, neen
die in ons leeft en zich nooit anders aan ons betuigt
dan om ons te zegenen en uit alles ons zegen te bereiden. Zeg mij daarom wat uw schat is, wat u 't hoogste
gaat, en ik zal u zeggen of gij met of zonder licht uit
de hemelen uw pad betreedt. Laat iemand slechts de
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inspraak volgen van zijn lust en het heilige blijft hem
onbekend ; laat iemand zich aan het vergankelijke verslingeren, en het eeuwige blijft hem verborgen ; gevoel en
gedraag u als een baatzuchtige huurling, en gij ziet geen
vaderhuis en geen vaderhart ; of weet niet wat gij wilt
en kiest, en gij weet ook niet wien gij toebehoort. Naar
ons willen en waardeeren is, is ons gelooven en hopen
en de wereld voor ons óf donker en doodsch óf door
. goddelijk leven bezield en gewijd.
Vloeit hieruit nu voort dat onze tijd, die zoo veel
twijfelzucht openbaart, dus volgens mij een tijd zou moeten zijn van ongemeen diep zedelijk verval ? Gij weet
wel dat ik ver ben van te willen instemmen met wie
.zulk een ongunstige meening van het meden koesteren
en het uit zedelijk oogpunt zooveel lager stellen dan
het weleer. Neen, de twijfel, de innerlijke twijfel was
-en is er ten allen tijde; hij komt in onze dagen slechts
meer aan het licht, niet alleen doordien overlevering en
_ gewoonte voor zeer velen haar gezag verloren, maar mede
en niet het minst doordien er meer bewustheid en meer
openheid is ten aanzien van het aangelegenste. Is het
somwijlen ook doordien men, min of meer cynisch ge
..stemd, zich door schaamte noch schroom laat weerhouden, dit laatste zullen wij zeker niet loven; maar wie
zou het eerste niet ver verkieslijk achten boven alle be-drieglijk vertoon? Overigens zij nogmaals herinnerd -want niets hatelijker dan een met ernst gepaarden twijfel
lager te stellen dan een lichtvaardig geloof — nog eens
:zij gezegd, dat niet al wat als ongeloof klinkt het ook
is, dat een falende redeneering vaak gelogenstraft wordt
door een veel edeler en waarachtiger en dus in den grond
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geloovig streven. Maar al willen wij dit ten aanzien
van anderen nimmer uit het oog verliezen, laat ons,
waar het ons zelven betreft, niet te haastig plaats geven
:aan de gunstigste onderstelling, niet te schielijk scheiding
maken tusschen denken en willen, tusschen hoofd en
,

1hart. Want het is en blijft onbetwistbaar, geen overvloediger en geen bedenkelijker bron van ongeloof en
twijfel dan een de betere beseffen onderdrukkend en
alzoo ongezeglijk of weifelend gemoed.
Indien gij mij tot dusver met eenige instemming hebt
gevolgd, zult gij nu niet meer vragen, hoe wij dan,
naar mijn inzien, den twijfel kunnen en moeten te boven
komen. Zeker niet door macht van argumenten, ons van
buiten toegevoerd, maar alleen door het overwinnend
getuigenis van ons eigen gemoedsleven. Welbezien
.spreekt het van zelf: den twijfel te boven komen kunnen wij alleen krachtens het in ons aanwezige geloof.
.Maar ook kunnen wij op dat altijd nog aanwezige ons
:schier immer en bij allen beroepen. Immers, daar is
geen mensch, tenzij het meest eigenaardig menschelijke
lof nog geheel in hem slaapt of tenonderging, geen mensch
wen het geloof, en wel met name het althans in kiem
godsdienstige geloof ten eenenmale zou ontbreken. Heeft
neen kerkvader gezegd dat de ziel christin is van nature,
wij kunnen met veel meer recht beweren, dat zij van
nature godsdienstig is, dat het in den grond godsdien.stig gelooven haar vooral niet minder eigen is dan het
redelijke denken. Waarin dat altoos nog voorhanden
godsdienstig geloof zich dan openbaart of anders verschuilt,
heb ik ook reeds aangegeven, te weten in het zedelijk
bewustzijn, anders gezegd, in het schier nooit geheel
-
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verloochend ontzag voor den eisch en het oordeel des,
gewetens. Wat denkt gij ? is er wel bijkans iemand die
werkelijk meent dat hij bij zijn doen en laten slechts de.
voorzichtigheid heeft te raadplegen ? iemand voor wien
het onderscheid tusschen goed en kwaad iedere ernstige
beteekenis zou verloren hebben, die er alleen het verschil in zou zien tusschen 't geen profijtelijk en nadeelig
is voor ons tijdelijk welzijn? Is er een moeder die haar
kind, is er een vader die zijn zoon zedelijk kan zien
verloren gaan, en er niet meer of anders bij bejammeren
dan dat de onberadene alzoo zijn naam bij de menschen
en zijn succes in de wereld, of misschien minder nog,
er de huiselijke rust en vreugd, door verstoort ? Neen,
zoo is en zoo gevoelt men niet. Daar is een smart,-,
een deernis, een verontwaardiging, een siddering des
harten, daar is mede en vooral, waar men zelf misdeed,
een zelfverwijt, een gevoel van verlaging en ontrouw,
'twelk altemaal bewijst dat men, zij het ook zijns ondanks,
blijft gelooven aan een menschelijke waardigheid en
waarde, in één woord, aan een menschelijke roeping, die
niet verloochend kan worden zonder eindeloos meer
prijs te geven dan een tijdelijk welslagen. En tel nu
vooral niet gering wat in dït huldigen van den zedelijken
eisch, wat in dit onuitroeibaar plichtsbesef besloten ligt
het is niet minder dan het geloof aan een onaantastbare
zedelijke wereldorde, dat wil zeggen, indien het iets wil
zeggen, het geloof, „dat een God, dat een heilige wil
regeert, hoe ook de menschlijke wankle." Kon men
zich in goeden ernst overtuigd houden, dat wij ook in
dat plichtbesef niet meer of anders hadden te zien dan
de vrucht van overlevering en gewoonte, dat wij het ten.

,
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slotte eeniglijk zouden te danken hebben aan de toe-

,

vallige eigenaardigheden van het dierlijk en eerst nog
veel minder dan dierlijk voorgeslacht waaruit wij zijn
voortgekomen, men zou er zich niet innerlijk door gebonden achten. En wie is er die er zich in het diepst
-van zijn hart toch niet wel door gebonden acht ? Her1 nner u wel, ik ontken niet , dat, gelijk iedere, zoo
ook de vatbaarheid voor het heilige zeer langzaam en
langs geleidelijken weg voorbereid en in ons teweeggebracht kan zijn. Maar iets anders is de vatbaarheid en
iets anders hetgeen zij vat ; iets anders de weg waarlangs iets in ons onstond en te voorschijn komt, en iets
anders de bron waaruit het vloeit en het merk dat het
daardoor draagt. En nog eens, zoo vaak wij ons waarlijk en deemoedig buigen voor den eisch der consciëntie,
zoo vaak huldigen wij, 't zij we 't willen weten of niet,
,.de macht en majesteit van dat eeuwig heilige, waaraan
alleen onze onbepaalde eerbied kan toekomen.
Nog is er iets, waaraan ik wel niet hetzelfde gewicht
wil toekennen, maar waarin toch mede het altoos nog
min of meer voorhanden godsdienstig geloof vaak ook
bij dezulken aan 't licht komt, die zeggen en meenen
er mee gebroken te hebben • 't is het geloof aan den
menschelijken vooruitgang. Weliswaar, indien met dien
vooruitgang niet meer wordt bedoeld dan een steeds
toenemende vaardigheid om het leven geriefelijk en
allerlei daaraan dienstbaar te maken, dan heeft die niet
zooveel te beteekenen. Doch , meestal wordt er toch de
voorstelling en verwachting bij gekoesterd van een werkelijk
beteren, meer waardigen en meer bevredigenden toestand.
Wie nu eenigszins dieper ziet, weet wel dat nooit grondige
-
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verbetering te wachten kan zijn tenzij dan bij meer zelfbeheersching, meer geestkracht, meer liefde bovenal. En
wat reden ter wereld kan men hebben om daarop rekening
te maken en er zich dus allerlei moeite en inspanning
voor te getroosten, indien wat het al beweegt en be-^
heerscht niets anders is dan een samentreffen van blinde
krachten, die haar zielloos en onbarmhartig spel met
ons drijvende, veeleer het mindere dan het betere te
verwachten moesten geven ; wat reden ter werelc1., indien niet de macht die ten goede drijft als de hoogste
en alomvattende wordt erkend ? En moge nu ook dev e r w a c h t i n g van een betere toekomst vaak minder
levendig zijn, nog eens het besef van onze v e r p 1 i c h-t i n g om het onze tot haar verwezenlijking toe te bren-gen, -- kan iemand het ooit geheel van zich afschudden ?
Inderdaad het kan ons goed zijn, wanneer de vleugelen van 's harten hoogst en heiligst toevoorzicht loom
zijn en mat, de bewustheid in ons te verlevendigen
van dat toch nog altijd voorhanden geloof; te bedenken
wat het niet al in zich sluit, ja en tevens wat het zijn
zou indien wij het werkelijk en voor goed moesten prijs
geven. Denk u een oogenblik, dat het ontzagwekkend:.
„zoo behoort gij! zoo moogt gij niet !" geheel zijn
ernstige beteekenis kon verliezen en daarmee de band
kwam weg te vallen die nu tallooze malen den kwaadwillige weerhoudt, den trage trekt, den zwakke schraagt.
Denk u een oogenbfik, dat de gewisheid van een heilig
en heerlijk . levensdoel werkelijk werd prijs gegeven en
dus elke warme geestdrift voor niet meer dan waanzin
en alle blijde levenslust voor domme bedwelming moest
worden verklaard.... Neen, niet waar? wat alzoo geheel
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ons leven ontluisteren .en het beste . in ons tot zielsbe-drog stempelen zou, kan onmogelijk de waarheid zijn..
Integendeel, wat de echte levenskracht voedt, wat wijdt
en sterkt tot al wat edel is en goed, in één woord, waar
de liefde bij leeft, dat, en dat alleen moet de ziel van
alle leven, moet het wezenlijke en eeuwig betrouwbare zijn.
Gij zult toch niet willen zeggen dat geloofsvoorstellin-,
gen die zoo in 't algemeene, zoo zwevend en onbestemd blij-ven, ons nog weinig kunnen baten? Maar hoe nu —
zwevend en onbestemd ? Is het dan weinig, geeft het
niet veel, is liet niet te vatten en te grijpen, als wij ons
verzekerd mogen houden van een heilige roeping en dus
ook van de machtige en onveranderlijke Trouw, die er
zich zoowel in ontdekt als zij er ons toe bezielt en be-kwaamt ? Het komt niet in mij op, u of iemand het
recht te betwisten, neen, meer, de in ons werkzame
behoefte te loochenen om de stralen die van dit middelpunt uitgaan in gedachten te volgen en ons rekenschap te geven van al wat zij ons in wijder omtrek te erkennen of te vermoeden geven. Doch ter anderer zijde zou ik
meenen, dat wij, juist om ook voor dien wijderen omtrek de noodige klaarheid en gewisheid te erlangen, ons
niet helder genoeg bewust kunnen zijn van de groote centraal-gedachte, waarin het godsdienstig geloof zich uitspreekt, en die, hoewel in weinig woorden samen te vatten,
een ongemeten rijkdom vertegenwoordigt. Zijn er lieden die
het schier geen dag of uur meenen te kunnen stellen zonder
een uitgewerkte geloofsbelijdenis, ik Zou vreezen dat het
hun, zoo al niet om een oorkussen voor hunne traagheid,
dan toch meer om een geloof voor hun hersenen — de verbeelding incluis te doen is dan om het ééne noodige
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voor hart en leven. Indien ik de gewisheid heb van een
boven alles begeerlijk doel, van de richting, waarin ik
mij te bewegen heb, van de macht, die mij innerlijk
-

..drijft en draagt, dan schijnt het mij even onredelijk als

.onbetamelijk ook nog om een uitgewerkte reiskaart te
willen dwingen, aleer men zich op weg gaat begeven.
Mij dunkt, dan dient ook hier bedacht te worden, dat
de dag van morgen, met zijn eigen zorg, ook wel zijn
.zegen zal aanbrengen, dat wij al voortgaande, wel ons
pad en het zich telkens openend uitzicht zullen ontdekken. Neen, geloof en angstvalligheid verdragen elkander
.niet. Ken uw koers, heb vertrouwen in de kracht die
wind en golven beheerscht, en ----- steek dan af, getroost
.,en goedsmoeds, steek dan af naar de diepte!
Zeker, dit noodigst en heiligst toevoorzicht is geen
geringe zaak, is niet zoo gemakkelijk te erlangen en te
behouden. Wie dat niet bij ervaring weet, wie zelf niet
;

:

.met den innerlijken twijfel had te kampen, wie alzoo den

strijd des geloofs nog niet kent, hij kent ook het levend
geloof nog niet. 't Is nu eenmaal zoo, en juist dit
_hebben - wij allerminst te vergeten: het geloof is een
overwinning, een overwinning nog telkens op nieuw te
behalen op een nog telkens in het eigene gevangen, in
_het zinnelijke zich verliezend bedenken en bedoelen. En
geen overwinning, althans deze niet, wordt behaald zon,der strijd, zonder inspanning en volharding. Wat 'wij meer
dan iets te duchten hebben, het is ja zeker .in de
„eerste plaats de koude nuchterheid van dat uitermate
-verstandig egoïsme, dat ons innerlijk doet verdorren; maar
_het is niet minder de weeke aandoenlijkheid, de schuwe
l ij densvrees, die traag en moedeloos maakt, die ons in-

ï
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nerlijk ontzenuwt. Wat onze tijd behoeft, elke tijd,

maar de onze en wij als zijn kinderen in te hoogere
mate, het is energie, energie door een machtig vertrouwen gedragen, door gloed en geestdrift bezield. Welnu,
het geloof schenkt, het geloof is die energie. Want
het is zoowel de fiducie, die den strijder maakt, als
de strijdbaarheid, die den moed en de krachten voelt
groeien met het gevaar en de zelfverwering. 't Is het
heroiek gestemd en gezind zijn, dat geen andere leuze
kent dan het ,,Excelsior! altijd hooger, altijd verder !"
Ja, daarop komt het aan. Twijfel is vermoeidheid; en
wij komen er slechts met de onvermoeiden. Herlees
nog eens het schoone gedicht van De Génestet, dat
„Onvermoeid" ten opschrift draagt. 'k Weet u niet beter
toe te wenschen, dan dat die taal én stemming weerklank
bij u mogen vinden.
Met dien wensch besluitende, blijf ik nu en steeds
-

de uwe
PH. R. HUGENHOLTZ.

's Gravenhage, 30 September 1879.
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WEEZEN VERPLEGING.

Aan dit onderwerp was de eerste debat-avond van
dit seizoen gewijd. De voorzitter opende dien met de
herinnering dat het nog sinds den vorigen winter op de
Agenda was blijven staan. Het Bestuur had tot inleiding daarvan niet vergeefs een beroep gedaan op de
welwillendheid van den Heer A. Gildemeester, die ge-durende zijne veeljarige practische werkzaamheid op dit
terrein overvloedig had getoond hoe warm hem 't hart
klopt voor de belangen der weezen.

Referent, , het woord bekomen hebbende, zegt, na een
woord over Weezenverpleging in 't algemeen, te willen.
mededeelen wat in de laatste jaren op dit gebied in.
ons vaderland heeft plaats gehad, om daarna de vraag
te bespreken: wat is de beste wijze van verpleging van_
ouderloozen ?
Hij begint met aan te toonen, dat naast de verschillende categoriën van hulpbehoevenden: kranken haar
geest en lichaam, ouden van dagen, invalieden, weduwen, verdoolden en rampspoedige huisvaders, bij wie men
steeds de m o g el ij k h e i d kan onderstellen dat zij door
eigen schuld in dien hulpbehoevenden toestand gekomen zijn (al is dit niet altijd het geval), er ééne catego-
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rie is, - die der minderjarige ouderloozen, van welke

men bijna altijd met zekerheid kan zeggen, dat zij buiten hun schuld hulpbehoevend zijn. Bovendien wordt
de maatschappij, meer dan door de hulp aan alle andere
hulpbehoevenden, gebaat door de zorg aan weezen gewijd.
Hij wijst er op, hoe ieder huisvader en moeder verplicht is al het mogelijke te doen, om hunne kinderen
ingeval van hun overlijden niet armlastig te maken ;
maar de billijkheid dwingt hem te erkennen, dat de
handwerkersstand bij den besten wil niet altijd in staat
is dit kwaad te voorkomen, 't geen met cijfers door
hem wordt aangetoond.
Het beginsel om bijzondere zorg aan de verpleging
van weezen te wijden is van lateren tijd. In de geschiedénis en letterkunde der oude volken vindt men bijna

nimmer iets omtrent weezenverpleging.
In de Mozaïsche wetgeving komt omtrent „den wees,
de weduwe . en de vreemdeling" alleen het bevel voor,
om hun de nalezing te laten van akker, wijngaard en
olijf boom, hen niet te beleedigen en hun recht niet te
verkorten. In de psalmen het woord: „De Heer houdt
den wees en de weduwe staande," . en het schoone, sedert
dikwijls herhaalde woord: „God is een vader der weezen." In het N. T. het welbekende woord in den Jácobusbrief, „de zuivere en onbevlekte godsdienst enz." en
het woord in Joh. 14 v. I8. „Ik zal u geen weezen
laten." Doch hiertoe bepaalt het zich. Wie dus meent
in ' den Bijbel anders dan een levenwekkend beginsel te
vinden, zal zich op dit gebied althans volkomen teleurgesteld zien.
Van de Grieken - weet men, wat de weezen betreft,
-
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alleen, dat een der Atheensche archonten te zorgen had
dat zij niet mishandeld werden, en dat aan de zonen
van hen die in den krijg gevallen waren, bij hun meerderjarigheid een complete wapenrusting vanwege den

staat werd toegekend.
Men ziet, methodische weezenverpleging valt uit de
Grieksche litteratuur evenmin als uit de Semitische op
te maken.
Bij de Romeinen of bij eenig ander volk der oudheid
is het, voor zooveel spreker bekend, evenzoo.
HIJ deelt hier een en ander mede over - de wijze
waarop ook in ons land thans nog in sommige plaatsen
met de weezen gehandeld wordt, 't geen duidelijk maakt
dat, indien men zich daarvan op de gemakkelijkste wijzer
ontdoet en er niet meer naar omziet, de letterkunde uit'
den aard der zaak niet veel aanleiding vindt om zich
daarmede te bemoeien.
Trouwens, philantropie is een begrip van den nieuweren tijd. Wel weten wij dat Basilius in de vierde
eeuw gestichten voor ouden, kranken en weezen in 't leven riep; maar veel meer dan dit feit is ons niet bekend.
Het eerste juist te omschrijven feit op dat gebied is
de ' stichting van een gebouw tot opname van zieken,
ouden en ouderloozen te St. Gallen in Zwitserland, in
1229.

Het eerste ons bekende fransche gesticht dateert
van 1362.
In 1523 werd te Amsterdam, ingevolge testamentaire
beschikking van Haasje Claasdochter, het Burgerweeshuis in de Kalverstraat gesticht.

Omstreeks 1570 verrees het R. C. Maagdenhuis alhier.
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De 17 e eeuw was voor Neerlands Hoofdstad vruchtbaar
in het ontstaan van weeshuizen.
In 1613 verrees het Aalmoezeniershuis.
„ 1631 het weeshuis der Waalsch-Ger. gemeente.
„ 1648 de stichting der Portugeesch-Israël. gemeente..
„ 1651 het weeshuis der Engelsch-presbyterianen.
„ 1657 „ Diakonieweeshuis der Ned. Herv. gemeente.
„ ^t 675 ,, weeshuis der Doopsgezinden en
„ 1700 „ R. Catholiek jongensweeshuis.
De vijf andere zich te Amsterdam bevindende wees,
huizen zijn van lateren oorsprong.
Deze stichtingen der 16e en 17e eeuw kregen weldra zoo groote vermaardheid, dat men van Duitschland,
Frankrijk, Zwitserland en Engeland hierheen kwam om
zoo navolgenswaardige voorbeelden nader te leeren kennen.
Nadat Aug. Herm. Francke in 1692 Zijne wereldberoemde weezenstichting te Halle had in 't leven geroepen en dit voorbeeld op vele plaatsen in Duitschland
navolging had gevonden, moest eindelijk de vraag, of
die groote weezenkazernen nu wel de beste wijze van
verpleging en opvoeding opleverden, aan de orde komen.
Het oudste ons bekende geschrift over deze kwestie
:is de beantwoording der prijsvraag, nu juist ioo jaar
geleden (in 1779) te Hamburg uitgeschreven: „ob die
Erziehung der Waisen in einem Waisenhause oder durch
Verköstiging in Familiën vorzuziehen sei." Diezelfde
vraag: gesticht of gezin is alzoo sedert een eeuw aan
de orde.
Lang duurde het eer met de opvoeding van weezen
in het gezin proeven op groote schaal genomen werden.
Aan Schotland komt de eer toe 't eerst met den sleur
•
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gebroken te hebben. Ja, wel werd sinds i 8 I o een proef
van uit Amsterdam - genomen, doch met weinig resultaat, terwijl in Duitschland, op instigatie van Basedow,
Pestalozzi en andere opvoedkundigen, land- en tuinbouwkoloniên werden opgericht ter wille der ouderloozen.
In 1835 begon dan de groote beweging in Schotland.
De ellendige armhuizen werden ontvolkt en het meerendeel der Schotsche weezen in gezinnen uitbesteed.
In 1850 ving de uitbesteding der Amsterdamsche
Stads-Bestedelingen aan onder de leiding van den Heer
Beudeker. Tot op den huidigen dag wordt hetzelfde
systeem, sedert steeds door opgedane ervaring verbeterd,
onder dezelfde uitnemende leiding van genoemden Directeur dier Inrichting, gevolgd, en steeds met den meest
bevredigenden uitslag.
Twaalf jaar later, in 1862, ving de Heer Zelle zijn
reorganisatie der weezenverpleging te Berlijn aan, tengevolge waarvan een 3000 tal kinderen in en om Prui.sen's hoofdstad in gezinnen geplaatst werd. Tot nu toe
zijn de resultaten in hooge mate bevredigend.
Opmerkelijk dat in hetzelfde jaar de bovenvermelde
methode van uitbesteding, zooals die sinds 18 5o van Amsterdam uitgaat, te Parijs op groote schaal werd toegepast.
In 187o toen Leipzig ten gevolge van den PruisischOostenrij kschen oorlog een groot aantal gewonden te
verplegen had, werd het weeshuis, onder de leiding van
Dr. Schlosshauer, ontruimd en werden de weezen in gezinnen geplaatst. Toen de gekwetsten hersteld waren
was men zoo zeer met de nieuwe methode ingenomen,
dat de gestichtsverpleging voor goed opgegeven werd.
Zoo is het te Leipzig tot op dezen dag.
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Intusschen zaten - sommige voorstanders der gestichtsverpleging ook niet stil.
In 1 863 begon de Heer van 't Lindenhout zijn belangrijk . werk op dit gebied, door twee weesjes te zijnen
huize te verplegen, evenals zijn voorganger in de 17e eeuw,
-Aug. Herm. Francke, evenals zijn geestverwant te Bristol nu ruim 40 jaar geleden, George Muller. Bij van
"t Lindenhout gold en geldt het beginsel : God zal ons
'het noodige toezenden om de weezen te onderhouden.
'Thans staat hij aan 't hoofd der uitgebreide stichting te
Neerbosch bij Nijmegen. Ruim 450 weezen worden
,aldaar verpleegd. Tonnen gouds zijn daarheen gezonfden uit alle oorden des lands en steeds blijft de toevloed
van geld en van weezen groot.
In 1862 werd in den kerkeraad der Ned. Herv. Gerneente alhier voor 't eerst de treurige toestand besproken, waarin zich het weeshuis dier gemeente bevond.
Het voorstel tot uitbreiding van dat gesticht werd
verworpen. Op voorstel van een der leden, den Heer
W., werd besloten een proeve te nemen met uitbesteding, waarbij door den Heer W. op den sinds 12 jaar
door de inrichting voor Stadsbestedelingen gevolgden
weg werd gewezen.
Na eenige jaren verklaarden Regenten, dat de genomene proeven onbevredigende resultaten hadden opgeleverd.
In 1868 publiceerde de Heer B. A. van Doorn een
-in menig. opzicht belangrijk geschrift, doch waarin tevens
,de uitbesteding met al de kracht die in hem was werd
bestreden.
De Heer M. W. Scheltema, predikant te Dockum, die
,
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zich reeds door menig belangrijk geschrift op het gebied der weezenpleging had doen kennen, bestreed daarop
het rampzalig plan om een pakhuis voor duizend weezen te bouwen, en . beval ten zeerste de uitbesteding en
tevens de verpleging in kleinere gestichten van hoogstens
5o kinderen aan. Hij wees met enkele statistische opgaven de resultaten aan der opvoeding in 't gezin en de
treurige resultaten der groote weeshuizen.
Een tweede brochure van den Heer van Doorn had
ten doel hem te weerleggen. Jammer dat die strijd
verliep in de toetsing der statistieke opgaven, waardoor
de aandacht van de eigenlijke kwestie werd afgeleid.
Dr. W. M. Gunning nam daarna de pen op. De genoemde ijveraar voor de groote gestichten had o. a.
gezegd, dat nog nimmer een proef van uitbesteding op
groote schaal genomen was, allerminst met goeden uit
slag. De Heer Gunning toonde hem aan, 't geen ieder
weten kon en weten moest, wat door de Inrichting voor
Stadsbestedelingen te Amsterdam was tot stand gebracht. In dit uitnemend geschrift, waaruit de schrijver
ook nu nog geen enkel woord zou behoeven terug te
nemen, daar al de door hem aangevoerde argumenten
tot heden toe zijn gebleken proefhoudend te zijn, werd
aan zijn tegenstander menige harde waarheid gezegd.
Wel had daarna een bijeenkomst ter bespreking van
dit onderwerp in Felix Meritis plaats; doch in geschrifte
heeft de Heer van Doorn de kwestie niet meer behandeld.
Wèl hebben de opvolgers der toenmalige regenten de
uitbesteding ten platten lande op vrij aanzienlijke schaal
in de latere jaren beproefd; wèl zijn nog andere plannen, o. a. de stichting van kleine gebouwen voor hoog
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stens 25 weezen bijeen in 't Gooi, volgens - de methode
van Spurgeon, geopperd en ook in druk verschenen;
wel is het plan der kazerne voor duizend weezen opgegeven ; maar dat alles heeft niet belet dat men thans,
bezig is het aantal groote gestichten met een te vermeerderen, door den bouw van een huis voor 250 kinderen
-(voor meisjes, en voor jongens beneden de 14 jaar).
Hoezeer wij er ons in verblijden dat eindelijk dat treurig gebouw in de Zwanenburgerstraat grootendeels ontruimd zal worden (het plan bestaat dat de „werkjongens"'
daar zullen blijven) kunnen wij niet anders dan het ten
zeerste betreuren, dat alle pogingen om van de verpleging in een groot gesticht te doen afzien toch niet geleid hebben tot het doel, dat de vele tegenstanders der
groote weeshuizen zich voorstelden. Had men getracht
de weezen allen in gezinnen te plaatsen, zoowel binnen
Amsterdam, waar in de nieuwe wijken zoo schoone gelegenheid is, als in den omtrek der stad en ten platten
lande, dan ware naar onze overtuiging bij een goede
methode de uitslag bevredigend geweest. En bij mislukking ware er altijd gelegenheid daarvan terugtekomen
terwijl het nieuwe weezengesticht dit voor jaren, wie
weet voor eeuwen misschien, onmogelijk maakt!
In Zutphen handelde men anders. Toen het oude
weeshuis moest vervangen worden, ' ging men tot uitbe-steding bij wijze van proeve over. De proef is geslaagd;
men zal daar geen weeshuis meer bouwen.
In diezelfde jaren 1668 en 1869, toen hier een felle
-strijd over de wijze van verplegen der ouderloozen gestreden werd,_ verscheen een boekje van den onderwijzer
Tillema, van . nabij bekend met het „Heilige Geest-wees.

3 24
huis" te Leiden, getiteld ,,Arme Marie," waarin de verpleging in een groot gesticht geteekend werd met kleuren, die de diepste deernis wekten voor de ongelukkige
gestichtsweezen.
Doch bijna tegelijkertijd verscheen de „Geschiedenis
van een Zuid-Bevelandschen wees," waarin de teekening van rampzalige uitbestedelingen, die op dat eiland
aan de minstvragenden werden toevertrouwd, niet minder het hart deed bloeden dan de ellende der in het
Leidsche gesticht verpleegden.
Een en ander werkte meê om het plan van sommige
belangstellenden tot rijpheid te doen komen, namelijk
om eene Vereeniging in het belang der weezenverpleging op te richten, met het doel om een onderzoek in
te stellen naar den toestand der weezenverpleging in ons
vaderland en daarbuiten, en voorts te doen wat, naar
aanleiding der verkregen kennis, wenschelij k zou worden
-

-

:

geacht.

Reeds in dat jaar 1869 kwam de Vereeniging tot
stand. Een aanzienlijk aantal mannen en vrouwen sloot
zich aan haar aan. Thans bestaat ze sinds tien jaar.
Behalve ca 150 leden traden een 50 tal weeshuisbesturen als lid toe.
De loe jaargang van het Tijdschrift der Vereeniging
zal weldra compleet zijn.
Wat heeft ze gedaan ? Niet alles wat zij had willen
doen. Toch was haar arbeid niet onvruchtbaar. Zij
.stelde een onderzoek in naar den toestand der weeshuizen, door verschillende vragenlijsten op onderscheidene
tijden aan de Besturen toegezonden, en waarop zij menig
belangrijk antwoord ontving, wel niet van het grootste
-
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getal der weeshuisbesturen in ons land, maar toch van
die gestichten die gezamenlijk de grootste helft der gestichtsweezen in Nederland bevatten. Zij deed onder.zoek naar de uitbesteding in de verschillende provinciën,
eerst door raadpleging, mondeling en schriftelijk, van de
.armbesturen en andere autoriteiten, later door persoonlijk onderzoek in de gezinnen waar weezen verpleegd
worden. Zij stelde een speciaal onderzoek in naar den
toestand der 'ooglijders in de grootste gestichten, en in
't algemeen naar de hygiënische conditiën, de voeding
enz. Zij organiseerde congressen van weeshuisbesturen
van het geheele land, en later van de verschillende provinciën. Zij trachtte een betere wetsorganisatie voor de
weesvoogdijen te verkrijgen. Zij richtte een woord, aan
-allen die belangstellen in het lot der weezen en verspreidde daarvan 10.000 exemplaren.
Al de vele vragen op het gebied der gestichts- en
gezinsverpleging werden achtereenvolgens in het Tijdschrift besproken. Wie meer daarvan wil weten zie dat
Tijdschrift in, en 't zal hem blijken dat op dit geoied in
,de laatste tien jaar leven en beweging is geweest.
• En wat zijn de resultaten van dat alles? Zie, dat is
indien 't al te zeg-moeilijk in één woord te zeggen
.gen is! Hier geldt het „ce qu'on ne ooit pas." De
vereeniging gaat voort in het geloof, dat al die bespreking en al dat onderzoek den weezen ten goede moet
komen, ook al kan dat niet overal met den vinger wor-den aangewezen. Maar wel kan men constateeren dat
de weesverpleging op Zuid-Beveland bijvoorbeeld, waar
een vereeniging voor dat doel is ontstaan, eene algeheele wedergeboorte heeft ondergaan.
.

-

,
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Bij het jongste onderzoek in dit jaar door Ds. van
Meurs aldaar ingesteld, is 't hem gebleken dat de toestand op dit eiland, die vroeger zoo erbarmelijk was,.
thans betrekkelijk weinig meer te wenschen overlaat.
De uitbesteding aan den minst vragende, vroeger door
Dr. Geill en door Ds. Scheltema zoo juist gebrandmerkt,
waaruit blijkt dat de ouderloozen als slaven verkocht:
werden, wordt in ons land bijna nergens meer gevonden. Het H. G. weeshuis te Leiden is niet meer te
herkennen en de „Arme Marie" van Tillema wordt daar
thans te vergeefs gezocht. Bijna geen gesticht of 't heeft
in latere jaren belangrijke verbeteringen aangebracht.
Is dat alles het werk dier vereeniging ? Zij beweert dat
niet; maar waar zij overal vooruitgang bespeurt, al valt
er nog h e e 1 wat te verbeteren daar gaat zij met
moed en volharding voorwaarts, in 't vertrouwen dat.
hoeveel of weinig haar invloed ook moge zijn, haar werk
niet ijdel is, maar den ouderloozen op eene of andere_
wijze ten goede moet komen.
Eene der belangrijkste handelingen dier Vereeniging
lieten we tot nu toe onvermeld, om daarvoor bijzondere
aandacht te vragen. Het is de oprichting der Maatschappij tot Opvoeding van weezen in het huisgezin..Deze corporatie, u zeker niet onbekend, werd in Mei
1874 geboren. De man, aan wien de eer dier stichting
toekomt, is de reeds meer genoemde Ds. M. W. Schel.
tema te Dockum.
De Heer Scheltema was destijds medebestuurder der
vereeniging voor weezenverpleging en sedert een harer vijf
eereleden. Door financieële tegemoetkoming in de eerste:
kosten en door zedelijken invloed trachtte de vereeniging-

-

-
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de maatschappij tot opvoeding in haar wording te. steunen.
Nadat dit gelukt was, werd die maatschappij een zelf.standig lichaam, dat thans 12O Y contribuanten telt. Uit
het 5e jaarverslag blijkt, dat thans 83 kinderen, waaronder de staatsweezen, door Scheltema's maatschappij in
gezinnen geplaatst zijn. Haar werkkring breidt zich
.steeds uit. Van harte verheugen wij ons daarin. Een
-deel harer werkzaamheid bestaat in het sluiten van contracten met ouders, die de toekomst hunner kinderen
in geval van hun overlijden wenschen te verzekeren.
Wij bevelen haar ten zeerste in uw aller levendige belangstelling aan.
Na alzoo in zeer ruwe trekken te hebben geschetst,
-

wat in de laatste jaren op dit gebied is voorgevallen,

waarbij ook nog de oprichting genoemd moet worden
van de Maatschappij „Mirjam," die zich uitsluitend ten
-doel stelt de plaatsing van onverzorgde weezen in zoogenaamde „Christelijke" gezinnen, moet spreker het betreuren dat de tijd niet toelaat om in meer bijzonderheden te treden, waardoor hij tegen zijn wensch aan de
-oppervlakte moet blijven. Zoo zal hij, niet minder tot
zijn leedwezen, niet dan vluchtig de kwestie kunnen bespreken : wat is de beste wijze van weezenverpleging ?
Dat al zijn sympathiën uitgaan naar de opvoeding in
het gezin, zal u reeds uit de voorgaande schets gebleken zijn. Waar feiten spreken als die welke door mannen als Beudeker, Zelle, Schlosshauer en anderen in
't leven zijn geroepen, daar is het pleit al beslecht,
of weezenopvoeding in het gezin uitvoerbaar is. Bijna
overal waar zulks volgens een goede en streng volge-
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houden methode is beproefd, zijn de resultaten bevredigendgeweest. En veel meer nog zou daarbij te voegen
zijn. De arbeid van Ds. Braem te Neukirchen bij Dus-seldorf, waar in 1870 I61 kinderen in i 12 gezinnen verpleegd werden, mag hier niet onvermeld blijven. i) Van
Elberfeld 2) Carlsruhe 3) Weimar, Wurtemberg, Zwitserland komen soortgelijke stemmen tot ons. Toen zekereBorel in 1 877 een millioen francs aan het kantonnaal.
bestuur van Neuchátel vermaakte om in de behoefte
der weezen te voorzien, droeg dat Bestuur aan Dr.
Ladame op een onderzoek in de voornaamste landen.
van Europa in te stellen. 4) Deze medicus, die reeds.
op geneeskundig gebied zijn sporen verdiend had en
zich door andere geschriften als een waar en intelligent
menschenvriend had doen kennen, bezocht daarop Engeland Frankrijk, Belgie, Holland en Noord-Duitschland.
Het resultaat zijner onderzoekingen werd in een lijvig
boekdeel gepubliceerd. Het luidde: zoowel uit een financieel als uit een opvoedkundig oogpunt is het stichten
eener colonie voor verscheidene honderden kinderen bepaald verkeerd (van een groot weeshuis of kazerne spreekt
hij niet eens, omdat hij dat absoluut verwerpelijk acht).
Hij beveelt het familiestelsel, zooals het tegenwoordig
in Engeland gevolgd wordt aan, en daarnevens de plaatsing van kinderen in gezinnen.
Toen zich in 1875 te Brussel een beweging ten voor-deele der weeshuisverpleging openbaarde, stond Dr. Dele-i) Zie Tijdschr. voor weezenverpl. Deel 8 bl. 153.
2)

„

,,

3)
4)

Deel 8 bl. 361.

so

,,

2 75.
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cosse op, stelde een onderzoek naar de resultaten der
uitbesteding in en verdedigde zijn overtuiging op welsprekende wijze in den gemeenteraad met zoo veel vuur, dat ,
zijn voorstel met algemeene stemmen werd aangenomen. i)Doch genoeg. Spreker, die van nabij met de opvoeding van weezen in 't gezin in ons vaderland bekend is,
kan uit eigen ervaring getuigen dat die opvoeding niet alleen
mogelijk is, maar ook uitnemende resultaten oplevert.
De oppositie van sommigen tegen deze methode berust alzoo alleen op onkunde; omdat men slechts enkele
gevallen heeft waargenomen die 't zij om terstond aanwijsbare (of ook niet voor de hand liggende) redenen
mislukten ; of ook omdat men alleen bekend is met de
ellendige beginsellooze uitbesteding in sommige streken
ten platten lande.
Evenzoo is men van de andere zijde niet altijd billijk..
De een heeft enkele gevallen van mislukte gestichtsverpleging waargenomen; de ander kent van nabij een
slecht georganiseerd weeshuis, en breekt o p grond.
daarvan de staf over alle gestichts-verpleging.
Noch 't een, noch 't ander bewijst iets.
Vraagt men mij, zoo gaat de spreker voort, of nu
alle weezen in gezinnen geplaatst moeten worden, dan
moet ik daarop het antwoord schuldig blijven. Wie hier
gekomen is met het doel om, naar huis gaande, met
een afgerond systeem voorzien, precies te weten wat de
eenige manier is om weezen op te voeden hij zal zich,
voor zooveel de referent licht verspreiden moet, teleurgesteld gevoelen. Naar zijne zienswijze is die kwestie.
nog niet uitgemaakt en zal zij wellicht nimmer uitge-

-
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i) Zie Tijdschr. voor weezenverpl. Deel 7 bl.
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-maakt - worden. Er zijn onbepaalde voorstanders van de
uitbesteding, die de meest gebrekkige uitbesteding verkiezen boven de beste gestichtsverpleging. Evenzoo vindt
men uitsluitende voorstanders der weeshuizen. Spreker
-weet wel, dat hem het verwijt treft van halfheid
.,,zoo'n middenman, wat heb je er an" doch, hij kan
niet anders. Bij algeheele afkeuring van de groote weeshuizen, waarvan hij de onoverkomelijke nadeelen, o o k
"bij de beste en ernstigste inrichting, aantoont,
.als daar zijn : het opgaan der individuëele opvoeding in
de noodzakelijke tucht; de noodzakelijkheid om de
kinderen bij het vorderen der jaren telkens onder een
andere leiding te plaatsen ; de afgunst, het gekibbel, de
vijandschap der suppoosten onderling; de plotselinge
overgang van het weeshuis in de maatschappij; het gemis van een ouderlijk huis zoodra zij het gesticht verlaten hebben, en nog zooveel meer, moet hij erkennen
-dat de k l e i n e gestichten zekere voordeelen aanbieden
die - de opvoeding van w e e z e n in 't gezin niet geven,
kan, --- al moet hij nogmaals herhalen, dat waar dè
opvoeding in het huisgezin aan alle eischen voldoet,
:deze verplegingswijze ontegenzeggelijk de beste is.
Hoe kleiner het gesticht of, beter gezegd de samen-woning van eenige weezen onder verstandige en liefde-volle leiding, zoodat daarbij veel gerealiseerd wordt van
't goede van het familieleven, hoe -meer men de
beginselen van orde, netheid, reinheid, enz. die hij als
.de veelal te gering geschatte voordeelen der gestichten
noemt, kan vereenigen met de niet minder groote en on-,
waardeerbare voordeelen die de opvoeding in het gezin
oplevert.

,
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Spreker verklaart dat alleen de billijkheid op ervaring
gegrond hem dwingt alzoo te spreken. Naar zijne overtuiging is er een hooger beginsel dan de bepaalde methode, dat alles afdoet.
1-let is dit : de opvoeding van ouderloozen kan dan
.alleen goede vruchten opleveren, wanneer die uitgaat
van een liefdevolle, ernstige, verstandige leiding; wanneer er een bezielend element is dat alles doordringt,
't zij dit uitga van een, of van meer personen. Waar de.
waarachtige toewijding gevonden wordt, daar mag men
iets goeds verwachten. Waar alles berust op sleur, traditie, onverschilligheid en onkunde ; waar het zoo duiFdelijk blijkt dat het de zoogenaamde armverzorgers niet
s c h e 1 e n kan of 't de aan hun zorg toevertrouwde kinleren goed of slecht gaat -- daar zal men altijd slechte
resultaten te wachten hebben, wat overigens de vorm
gier verpleging ook zij.
Dus, indien er maar ernst en liefde is, dan is de
methode onverschillig? Neen voorwaar niet; doch bij al
het onberekenbare van de invloeden die de kinderen
steeds ondergaan; bij het hoogst samengestelde van het
te beantwoorden vraagstuk; bij de dagelijksche ervaring
dat tegen ieder argument weêr een ander argument over
te stellen is, en dat bijna geen enkele algemeene stelregel absoluut steek houdt, dan deze eene: waarachtige
liefde, ernst, verstand en toewijding waar het on,doenlijk blijkt om uit de resultaten iets absoluuts omtrent
het eenig aanbevelenswaardige stelsel af te leiden, daar
kan spreker zich er niet zoo ongelukkig over maken
waar hij een methode gevolgd ziet, die de zijne niet is;
daar acht hij dat de meening, als zou de vraag: gezin of
1879.
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gesticht? met één afdoend woord te - beantwoorden zijn,
van een zekere - eenzijdigheid of ook oppervlakkigheid
getuigt, die hij ter wille zijner liefde voor het moeielijkvraagstuk meent te moeten bestrijden.

Zeker weet hij goed te doen, wanneer hij allen opwekt tot liefde voor de ouderloozen en met zulk een
woord van opwekking wenscht hij te eindigen.
Na de pauze, waarin de heer G i 1 d e m e e s t e r een
aantal geschriften betreffende de weezenverpleging ter
kennisneming had tentoongesteld, wijst de heer F o rt u ij n op de bekende nadeelen verbonden aan de weezenverpleging in groote gestichten die hem, al verklaart
hij zich ook de weifeling van den Referent, de opvoeding in 't gezin stellig verkieselijk doen achten, als
daar zijn: handhaving van orde, regel en tucht met
ijzeren hand, keuze van suppoosten, dikwijls allerminst
tot hun taak berekend of slecht bezoldigd en bij voorkeur „niet met kinderen tot hun last" enz. Toch zou
hij meenen dat nevens de verpleging in het gezin kleine.
doorgangshuizen worden vereischt, waaruit de weezen.
reeds op 14 á i 5jarigen leeftijd in de maatschappij
zouden moeten treden,
De heer van Koolbergen staaft dit gevoelen met
eene ervaring door hem opgedaan als lid van het Arm-.
bestuur in de gemeente Nieuwer-Amstel waar hij met
den besten uitslag had medegewerkt tot de opvoeding
van 22 weesjes in het gezin.
De heer J. J. G r e v e r s die als gast gaarne een woord.
wil spreken, meent dat ook reeds in de ie eeuw aan
alles wat toen in 't belang der weezen werd ondernomen,
-

-
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een strijd over de methode zal zijn voorafgegaan. Heeft

de Referent zich - niet positief verklaard voor een der
systemen, hij zelf aarzelt niet, op grond van de ondervinding als Regent van het Diaconie-Weeshuis der Ned.
Herv. Gemeente door hem opgedaan, te beweren dat er
voor groote weeshuizen niets goeds te zeggen is. Indien
de heeren George Muller te Bristol en van 't Lindenhout
te Neerbosch met hunne groote gestichten geslaagd zijn,
dan is 't alleen doordat zij de weezen reeds op 13 á 14
en i6jarigen leeftijd ontslaan. Waar men jongens of meisjes boven i 6jarigen leeftijd in groote gestichten laat verblijven, moet de uitslag altijd ongunstig zijn. Dat groote
weeshuizen in 't algemeen belemmerend en nadeelig op
de verpleging werken, acht hij uitgemaakt.
De heer W. M. Gunning is, hoe erkentelijk ook

voor het gehoorde, niet geheel bevredigd door den Referent. Hij wenscht hem te vragen of hij zich niet te
zwak heeft uitgelaten over het beginsel van „self help"
en of het zoo onmogelijk is dat ieder zelf zorge voor de
toekomst zijner kinderen ook na zijnen dood. Hij zou
het denkbeeld dat ieder mensch allereerst bij zijn leven
voor de toekomst zijner kinderen heeft te zorgen op den
voorgrond wenschen geplaatst te zien, behoudens exceptioneele gevallen die natuurlijk op elk gebied voorkomen.
Ook ten opzichte van de vraag: weeshuisverpleging of
uitbesteding? liet Referent hem onbevredigd. Men kan
toch spreken van een normaal systeem, al is het nog
niet in elk geval voor toepassing vatbaar en dan is hij
van meening dat de ervaring heeft beslist ten gunste
van de opvoeding in het gezin, als de normale methode.
De heer G i 1 d e m e e s t e r, andermaal het woord erlan-
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gend, zegt tot zijn leedwezen bemerkt te hebben, al had
hij dit te wachten, dat hij niet altijd even juist verstaan is
of zich niet duidelijk heeft uitgedrukt. Zeker heeft hij
niet bedoeld groote weeshuizen te verdedigen ! Hij licht
zijn gevoelen nader toe. Aan Prof. Gunning antwoordt
hij, dat het nimmer zijn bedoeling kon zijn zorgeloosheid van ouders omtrent het lot hunner kinderen, bij
hun eventueel vroeg overlijden, te verdedigen. Wèl
wenscht hij met al wat in hem is . tot het tegendeel op
te wekken. Doch hij meende dat de billijkheid ook hier
vorderde, te erkennen, dat de werkman ook met den
besten wil, niet altijd kan voorkomen, dat zijne kinderen
hulpbehoevend achterblijven.
Verder spreekt hij nog een woord over het aannemen
van weezen „pro deo." Hoe gewenscht dit ook zij, toch
vindt hij er geen bezwaar in de ouderlo ozen „voor geld"
uit te besteden, ook bij hen die zulks doen uit welbegrepen eigenbelang. Daaruit volgt volstrekt niet dat de
belangen der uitbestedelingen niet goed zullen, behartigd
worden. 't Is niet zoo zeer de vraag of de pleegouders
de kinderen in hun gezin opnemen uit liefde, dan wel
of ze hen behandelen met liefde; welk denkbeeld nader
door hem wordt uitgewerkt.
De heer J. C o n i n c k W e st e n b erg meent nog te
moeten •opmerken dat men zich, bij de verheerlijking
van het stelsel van uitbesteding, niet door schijnschoon
mag laten misleiden, aangezien elk beslist oordeel bij
onvoldoende kennis der resultaten hier nog voorbarig is.
Om de opvoeding in het gezin buitenslands recht te
beoordeelen zou men ook de weeshuisverpleging aldaar
moeten kennen. In elk geval schijnt het hem uitgemaakt

335
dat weeshuisbesturen aan hun verpleegden een betere

opleiding kunnen geven voor hun aanstaand bedrijf dan
pleegouders. Bedenkelijk acht hij het streven naar gezagsloosheid in den tegenwoordigen tijd, wijl bij de opvoeding altijd behoefte aan tucht blijft bestaan. Overigens ga men voort proeven te nemen met beide methoden en zoeke men ze te verbinden, met dien verstande
dat kleine gestichten altijd zooveel mogelijk trachten het
familieleven na te volgen.
R e f è r e n t eindigt met het voorlezen van een woord
van Dr. Schlosshauer te Leipzig ; van den man, die zooals
gemeld in 1866 meêwerkte om het weeshuis te ontvolken en die io jaar lang de ziel was der opvoeding
van de Leipziger weezen in 't gezin. (Zie Tijdschrift
voor weezenverpleeging, Deel 8, bl. 386:)
„Volgens mijne beschouwingen en ervaringen" zegt
Dr. S „zou eene vereeniging der beide methoden ter
opvoeding van weezen zeker het meeste uitzicht op gelukkige resultaten geven... . Hoe jammer toch, dat de
voorstanders der eene en der andere opvoedingsmethode
zoo vijandig tegenover elkander blijven staan en zich
niet verwaardigen kennis te nemen van de resultaten der
anderen, waaruit ze toch zooveel voor hun eigen doel
zouden kunnen leeren. Beide methoden hebben hunne
voor- en nadeelen; maar zij kunnen elkander wederkeerig aanvullen. Boven alles geldt ook hier, dat de vorm
niet den doorslag geven moet, maar de geest die den
vorm doet leven."
De heer P. H. H u gen h o l t z J r. brengt als voorzitter ten slotte den Referent den hartelijken dank der
vergadering en doet hulde aan zijn grondige zaakkennis
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en warme liefde voor de zaak, Heeft de spreker niet
beslist partij gekozen voor eenig stelsel, als resultaat van
dit debat mag toch worden aangenomen, dat de volledige opvoeding van weezen in groote gestichten o n-

voorwaardelijk afkeuring verdient.
Mag en zal de Vrije Gemeente overeenkomstig hare
beginselen zich niet officiëel met weezenverpleging inlaten, ze heeft toch getoond door den Referent met groote
belangstelling aan te hooren en met hem van gedachten
te wisselen, dat het belang der weezen haar ter harte
gaat. Met den wensch dat voorkoming van en . voorziening in den hulpeloozen toestand van ouderloozen
door individuëele werkzaamheid de vrucht zij van dit
debat, sluit hij deze samenkomst.

ALGEMEENE VERGADERING
VAN

I7 NOVEMBER

I879.

In de najaarsvergadering van de Vrije Gemeente, wederom in Odéon gehouden, was allereerst aan de orde
de verkiezing van drie leden van het Bestuur in de plaats
van de aftredende heeren P. J. Nibbrig, N. de Roever
-en J. Westendorp, van welke alleen de eerste als secretaris herkiesbaar was. Eerstgenoemde werd met bijna
eenparige stemmen herkozen, een welverdiende hulde
.aan den ijver en de nauwgezetheid waarmee hij zich van
zijn taak gekweten had. Tot vervulling der beide andere.
vacatures werden gekozen de heeren D. Cordes en Joh..
Brusse die zich beide deze benoeming lieten welgevallen.
Verder bracht, na lezing en goedkeuring van de - notulen, de heer. Nibbrig als secretaris van de bouwcommissie het navolgende rapport uit:
AMSTERDAM, 17 November I879.

,,Zooals gij ti nog zult herinneren, brachten wij u in
de laatste vergadering d. d.. 23 April dezes jaars, op de
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hoogte van den uitslag - der prijsvraag naar een plan voor
ons gebouw en werdt gij op 3o en 31 Mei jl. in de
gelegenheid gesteld het goedgekeurde plan van derf
heer Salm in bogenschouw te nemen, hetgeen zeker
reeds eerder zou zijn geschied, wanneer wij niet telkenmale waren teleurgesteld door allerlei omstandigheden,.
die maakten dat eerst den 7en Mei het laatste besluit,.
aangaande het bouwplan in den Stedelijken Raad werd
genomen, waarbij ons nog eenige grond in erfpacht werd,
afgestaan, benoodigd voor de zijuitgangen aan de plantsoenzijde, tegen de geringe som van f i o erfpacht per jaar..
Het Bestuur had intusschen, om geen tijd verloren
te laten gaan, den i 5 en Mei reeds den onderbouw aanbesteed, met dit resultaat, dat dit werk werd toevertrouwd aan den heer H. J. Meekers, voor de som
van f 11519. Negen dagen later werd de eerste:
paal geslagen en den Sen Juli daaraanvolgende dit deel.
van den bouw op den vastgestelden tijd, tot volle tevre-denh-id van den architect, opgeleverd.. Intusschen was.
door den heer Salm alles gereed gemaakt om ook den.
verderen bouw aan te vangen en had daarvan de aanbesteding plaats op den I4en Juli en werd de bovenbouw
den i 7en van die maand gegund aan den heer W. L.
Leibbrandt voor / 107265.— eene som die voorzeker
u noch ons meeviel, hetgeen wij althans niet kunnen
ontveinzen, vooral met het oog op de vroeger opgesteldebouwbegrooting ; maar de meerderheid van het Bestuur
begreep hiertoe te moeten besluiten, daar er slechts drie
vragen ter overweging overbleven, bij het fêit waar-voor men stond. De eerste daarvan was: de plannen
weder geheel om te werken en in alle opzichten te ver-
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eenvoudigen. De tweede; pogingen aan te wenden om.
eerst te voorzien in de ontbrekende gelden, ontstaan door die
hooge aanbestedingssom en dan daarna eene herbesteding
te houden. De derde eindelijk het werk te gunnen ten einde
zoo spoedig mogelijk den bouw voort te kunnen zetten
en middelerwijl het benoodigde kapitaal bijeen te brengen.Zooals wij u zeiden, werd tot dit laatste besloten en
wel op grond dat men vreesde anders op nieuw veel.
kostbaren tijd te laten verloren gaan, hetgeen men teminder mocht wagen, met het oog op het gevaar waarin
men anders kon geraken van met i Februari a. s. het
tegenwoordige hulpiocaal o f niet meer te kunnen inhuren of gedwongen te worden opnieuw een belangrijk
hooger huurprijs te moeten geven, evenals zulks voor
het 2e jaar reeds het geval was.
Bovengenoemde som werd echter, tengevolge van
aangeknoopte onderhandelingen met f i 000 -- verminderd
nadat het Bestuur er in toestemde den 2e" termijn van
oplevering, primitief gesteld op i Mei te brengen op.
i Augustus, wat geen overwegend bezwaar opleverde,
daar de aannemer verder, voor zooverre zulks mogelijk
was, bleef onder de verplichting van te zorgen dat wij.
i Februari 18 8o, den termijn waarop ons contract afloopt
voor ons tegenwoordig vereenigingslokaal, onze godsdienstoefeningen zouden kunnen houden in ons gebouw,.
hetgeen echter ook dan zelfs wanneer wij geene tegenspoeden -gedurende den winter 'hebben, toch altijd nog
zeer onafgewerkt zal kunnen zijn.
Den Oen Augustus begon de aannemer aan den boven-bouw en zeker zoudt gij u, met ons, op dit oogen-blik reeds meer verheugen in den rasschen gang
-

-

-
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daarvan, als wij , ook bij . dit werk, niet telkens op.
verschillende wijzen waren teleurgesteld, gansch en al
onafhankelijk van den architect of - aannemer, een verschijnsel, volstrekt- niet vreemd bij groote werken en
te minder verrassend, als men het voortdurend slechte
weder, dat den geheelen zomer heeft geheerscht, in aanmerking neemt, dat zijnen invloed doet gevoelen zoowel op
den' bouw 'als op het verkrijgen van deugdzame materialen...
Wat den aannemer en het verdere personeel aangaat,
kunnen wij ons echter niet beklagen, en heeft ook de
bepaling, in der tijd in de beide bestekken gemaakt,
dat er volstrekt geen sterke drank op het werk mocht
worden gebruikt niet alleen niet de minste moeielijkheden
opgeleverd, niettegenstaande ons die zelfs door deskun-digen waren voorspeld, maar zelfs zeer gunstig gewerkt.
Een en ander, doet bij ons de hoop levendig blijven.
dat wij ons tweede jaarfeest van den aanvang onzer
godsdienstoefeningen zullen mogen vieren in ons eigen
gebouw."

,

,

-

,

,

Nadat dit rapport met ingenomenheid was aangehoord
en geenerlei bedenking had uitgelokt deed de ' penningmeester de heer J. Voute Cz. de volgende mededeelin.gen betreffende de financieele maatregelen voor den bouw.
„Zooals u uit dezooeven gedane mededeelingen gebleken is,
_had de aanbesteding -van het gebouw het volgende resultaat:
Fundeeringen etc. f I I 5 I t^ • —
B ovenbouw ............... 107265.
,

----

...

f I18784.

Af reductie op deze laatste Som . . „100 0.-f 117784.

,
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tegenover f i 00000. , waarop voor dezen post gerekend was, bij het begrooten der totale som die voor
terrein, gebouw, meubelen, enz. waarschijnlijk benoodigd
zou wezen en die gesteld was op f 140000. in de
:aan U gerichte circulaire van de maand December van
het vorige jaar.
Het Bestuur stond dus, helaas ! voor een feit dat zich
bij groote werken van ' dezen aard meermalen voordoet,
doch meende te moeten overgaan tot de , gunning der
aanbesteding op de aan U in het vorige verslag ontvouwde gronden.
. Uit het bovenstaande blijkt derhalve dat het gebouw
alleen in ronde cijfers circa f 20000. meer eischen
.zal dan berekend was, maar nu het geheel beter en vol-.
lediger kan worden overzien, en nu verschillende posten
tot meerdere zekerheid zijn gekomen, moet daarbij nog
worden gevoegd f . i0000. -- voor meubilair, verlichting,
verwarmingstoestellen, gaz- en wateraanleg en onvoorzien, zoodat het totaal der ontbrekende gelden gesteld
moet worden op f 30000. , nader aangewezen door de
volgende herziene begrooting:
Terrein
.:
f 21925.50.
Fundeeringen en Gebouw . . . . ,, 117784. ---.
Architect .
..
5900. ---.
Honoraria ontwerpen
. . .
„
650.
Opzichter.
,,
126o. .
Meubilair .
I0000.
Verwarming en kachels; aanleg waterleiding, en gaz; gaz-ornamen:ten ; afsluiting terrein enz. . . . „ 4I Oo.
Te transporteeren . . , f -161619.50.
-

-

-

-

.

---.
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Transport. . . f 161619.5o.
Onvoorzien en tegenvallen, voorna„
8380.50.
melijk op den bovenbouw
f 170000.-.

of f

30000,—

meer dan de voor dit doel aangegane

leening van f 140000.—.
Nadat van het bouwfonds het noodige is gereserveerd
om de renten der geldleening te dekken, zoolang het
eigen gebouw nog niet is betrokken en zoolang die renten derhalve niet kunnen worden bestreden uit de gewone inkomsten, zullen van dat fonds, van de reserve
van 1878 en van de vermoedelijke saldo's der jaren_
1 879 en i88o beschikbaar zijn f 5000.— in mindering
der genoemde f 30000.—,, zoodat alsnog te voorzien is
inf 2 5000. —.
Het Bestuur zou, daarvoor de leening wenschen uit tebreiden tot f 16

000.

op dezelfde voorwaarden als de-

reeds opgenomen som van f 140000.— en met het oog
op de begrooting voorkomende in de hierboven aange-haalde circulaire van December A 0 . PO. bestaat daar-tegen geen bezwaar, indien namelijk van de circa f 2200. ,
die aan de inschrijvers op de leening van f 140000.-.-,.
als jaarlijksche aflossing in uitzicht werden gesteld
f T000. konden worden bestemd voor rentebetaling.
ad 4 pCt. over f 25000.—, zoodat alsdan eventueel_
slechts ruim f i 000. voor aflossing zouden overblijven..
Het Bestuur heeft 'zich daarom 'reeds per circulaire.
tot de inschrijvers in die' leening gewend, zooals trouwens aan velen uwer reeds bekend is,. ten einde voorloopig hunne goedkeuring op deze financieele rege-
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ling te verzoeken, en rekent zich gelukkig dankbaar
te mogen vermelden dat geen enkele inschrijver
_zich daartegen verklaard heeft. Ofschoon het Bestuur
reeds in de vergadering van 8 November Ao. Po. uwe
toestemming erlangde ,,tot het verkrijgen der noodige
gelden door het aangaan van eene of meer leeningen,"
'wenscht het deze regeling ook aan uwe goedkeuring te
-onderwerpen, en stelt het U mitsdien voor; „t e b e.s l u i te n dat de reeds aangegane 4 pCt. geldleening
groot f 140000. met f 2 5000. vermeerderd en dus
gebracht worde."
op f 165000.
,

AMSTERDAM, 17 November

1879.

Niemand tegen deze uitbreiding van de geldleening
,

,

eenig bezwaar opperende, wordt dit voorstel van het
Bestuur met algemeene stemmen aangenomen. De Heer
Voute doet daarop de verblijdende mededeeling dat het
Bestuur, behoudens de goedkeuring der vergadering, reeds
getracht had de nog benoodigde gelden te plaatsen en
daarin was, geslaagd tot een bedrag van meer dan
Met luide toejuiching begroet de vergadef 2 i 000.
ring dit bericht.
Wat het aantal leden en begunstigers betreft deelt
de Secretaris mede dat het ledental op 17 Nov. geklommen was tot het cijfer van 917; daarvan overleden
en afgeschreven door vertrek naar elders 17; feitelijk
.aantal 702 met een bedrag aan contributiën van f 5148
en giften in eens van f 92, 50. Dat der begunstigers
bedroeg 356, waaronder 38 leerlingen van de godslienstschool, met een bedrag aan contributiën van j 2660,
---.
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aan giften in eens van f 2 5 . Het aantal leden was dus_
sinds i Jan. toegenomen met 13 8, dat der begunstigers.verminderd met 22.
Omtrent . de school . voor godsdienstonderwijs wordt der
vergadering meegedeeld dat bij het einde van den vongen cursus 46 leerlingen na afgelegd eind-examen van.
het onderwijs werden ontslagen en de nieuwe cursus in.
September jl. geopend werd met 194 leerlingen. Dedamescursus, thans door den heer Hugenholtz in het
Nutsgebouw gehouden, wordt door 63 dames gevolgd.
Een voorstel bij het Bestuur ingediend,. dat, bij even-tueele aanneming, eene wetsverandering ten gevolge zou
hebben, kon niet ter tafel worden gebracht, omdat het
niet zoo tijdig was ingekomen als de slotbepaling der
statuten eischt. Aangezien evenwel de datum der Alge-meene Vergadering niet 2 à 3 weken te voren aan de
leden bekend is, belooft de Voorzitter dat voortaan deuiterste termijn tot het indienen van dergelijke voor-stellen tijdig genoeg aan de leden zal worden bekend.
gemaakt.
Nog brengt de Voorzitter een woord van dank aan_
de aftredende leden van het Bestuur en aan den Voorganger voor de zorgen door hem aan den damescursus.
en aan het tijdschrift de Stemmen gewijd. Nadat dezenog den ouders van de leerlingen der school had op
't hart gedrukt verzuim van de lessen door hunne kinderen (waa over in 't algemeen niet te klagen viel) zoo-veel mogelijk te voorkomen en, als 't onvermijdelijk was,.
daarvan aan ?en docent kennis te geven en de Stemmen:
in aller war ie belangstelling had aanbevolen, sloot de.Voorzitter d; vergadering.

-

,

t
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P.S. Aan bovenstaande mededeelingen kan nog worden_
toegevoegd dat de heer H. Mohrmann, godsdienstonder-.
wijzer en koster van de Zuiderkerk alhier, tegen i Februari e. k. benoemd is tot hoofdbeambte van de Vrije
Gemeente.
Voorts dat de inschrijvingen in de suppletoire leening
sinds - de vergadering zijn geklommen tot een bedrag
van f 23250, zoodat nog slechts f 1750 ontbreekt. De
Pennigmeester, de Heer J. Voute Cz., (36 Singel) zal
gaarne verdere inschrijvingen van ƒ250, f
ƒ1000,
ontvangen.
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VARIA.
DE MEPPELSCHE BEWEGING.

Met ingenomenheid vermeld ik dat onder onze geestver
-wanten te - Meppel, sinds zij door het vertrek van Dr. A. J.
, Gort naar Zutphen van hun eenigen voorganger in de Ned.
Herv. Gemeente zijn -beroofd, een krachtig streven naar zelfstandige organisatie zich begint te openbaren. Aanstonds
heeft zich uit de leden van de afdeeling Protestantenbond
-eene commissie gevormd tot inrichting van godsdienstoefeningen in de Societeitszaal om de 14 dagen, onder leiding
, van daartoe uitgenoodigde sprekers. Ettelijke hoofden van
huisgezinnen hebben bij deurwaarders-exploit hun lidmaatschap van de Ned. Herv. Gemeente opgezegd. Laat ons
hopen dat zij door meerderen gevolgd zullen worden, die
dan de handen ineenslaan tot vestiging van een zelfstandig,
vrij gemeenteleven!
BUSKEN HUËT, OVER HET GELOOF.

„Te gelooven, in het gemeen, schijnt velen kinderachtig,
althans onmanlijk. Doch enkel uit misverstand en door gebrek aan nadenken. Elke werking toch van het menschelijk
oordeel, elke opwelling van het gevoel, elke inspraak van het
geweten, ons plichtbesef en onze teederheid, studieleven en
kunstenaarsleven, nering en bedrijf, het huisgezin in het
klein en de huishouding van den Staat in het groot, alles
wordt gedragen op de vleugelen van het ongeziene; elke
.dadenreeks is eene keten van daden des geloofs."

A

NIRVANA.

Kan het waar zijn, dat Nirvana eenvoudig beteekent:
de meest volkomen vernietiging van het bestaan?
Is de zucht naar Nirvana niets anders, dan de zucht
Oom niet meer te zijn ? Is het waar, dat 3 à 400 millioenen van onze natuurgenooten alleen leven in de hoop,
dat, na tallooze wedergeboorten, het hun eindelijk gelukken zal door de grootst mogelijke zelfopoffering en ontbering een einde aan hun bestaan te maken; dat
duizend en duizend millioenen in dat geloof hebben geleefd?
Voor een geloovig christen, die vast vertrouwt, dat
zijn geloof eenmaal over het geheele menschdom zal
zegevieren, is dat denkbeeld misschien niet zoo afgrijselijk ; maar afschuwelijk is die gedachte voor iemand, die
niet meer aan Jahwe en zijnen hemel boven lucht en
wolken kan gelooven en nog niet heeft bereikt wat de
Brahmanen pimarjanma, wedergeboorte, noemen.
Gedurende 23 eeuwen zouden duizenden millioenen
Buddhisten „neen" geantwoord hebben op de vraag:
„is life worth living": is het leven de moeite waard?
Hebben gedurende bijna 19 eeuwen duizenden millioenen
christenen het leven slechts g e d r a g e n in de hoop op
een toekomstig beter leven ?
Als dat waar is, wat kan dan den zoon der 1 gde eeuw
1879.

24
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die tot de treurige conclusie is gekomen: „dat hij er
genoeg van heeft en dat het met den dood uit is",
weerhouden de handen aan zich zelf te slaan?
Voor hem toch kan de zucht tot geluk, die al wat
ademt is aangeboren, niets anders zijn dan een leugen
der natuur.
Wij veroordeelen hem; maar laat ons oprecht zijn
wij, die de verzoeking tot zelfmoord gevoeld hebben —;
wat ons weerhield in oogenblikken, dat wij ons niet door
aardsche banden gebonden gevoelden, was de v r e e s
voor den dood. Het zijn waarlijk niet de . slechtsten,
die den lichamelijken dood boven moreele vernietiging
verkiezen.
Betreffende de beteekenis van Nirvana heerscht er nog
altijd tweespalt tusschen de mannen der wetenschap:
de gewone toestand als ieder een deel der waarheid ziet,
en men het middel nog niet gevonden heeft om de stukjes aan elkaar te passen.
Niet kunnende wachten totdat de heeren professoren
daarboven het met elkaar eens zullen worden, heb ik
getracht voor mij zelf een antwoord op die vraag te
vinden. Wat ik gevonden heb bevredigt mij; ik zal trachten het in woorden te brengen in de hoop, dat het ook
een ander van nut kan zijn.
Het is onmogelijk zich eenig denkbeeld van de Hindusamenleving te vormen, als men geen rekening houdt
met het verschil, dat er bestaat, tusschen de Brahmaansche
opvatting der persoonlijkkeid en die van het Westen.
De Brahmanen beschouwen de menschelijke ziel als
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één met de wereldziel: de ongeschapene en oneindige,
waarvan het wezen louter gedachte is. De zelfzucht verblindt ons verstand en doet ons denken en handelen,
alsof wij werkelijk op ons zelf staande persoonlijkheden
waren. Wij streven naar persoonlijk geluk, naar hetgeen
de Duitschers het ongeluk hebben gehad „Gli cksgi ter"
te noemen, maar blijven ons altijd onbevredigd gevoelen;
totdat ons de schillen van de oogen vallen en wij inzien,
dat het de z e 1 f zucht is, die ons terughoudt van de
hereeniging met de wereldziel ; het eenige middel om
tot gemoeds-, tot zielerust te geraken.
Twee formules vormen den - grondslag der Brahmaansche wereldbeschouwing:
Slechts Één bestaat; geen tweede.
Het M ij n, noch het I k bestaat.
Hoe onaannemelijk dergelijke beschouwingen ons ook
mogen toeschijnen, moeten zij waarheid bevatten; aangezien elke ernstige overtuiging waarheid bevat. Het is
den mensch onmogelijk zijne overtuiging te laten varen,
zoolang de waarheid, waarvan zij het voertuig is, niet
tot haar recht is gekomen; want waarheid is onvernietigbaar; daarom draagt zij den naam van w a a rheid:
zij IS.

Door ontkenning eener waarheid ontstaat strijd tusschen twee overtuigingen, waardoor beide van dwaling
ontbolsterd moeten worden; die strijd moet voortduren
totdat de zuivere kern te voorschijn treedt.
Strijd is echter een tijdroovend middel om tot de
waarheid te geraken. De korte weg om tot de waarheid
door te dringen is: te trachten elkander te begrijpen
door eerst zijne eigene overtuiging van dwaling te zui-
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veren; dan ziet men van zelf de schillen wegvallen van
de waarheid, die in de overtuiging van een ander verborgen lag.
Laat ons trachten dat toe te passen op de levensbeschouwing der Hindu's.
Is het I k een z e l f standig iets?
Het kind ontstaat niet door zijn eigen wil, dikwijls
niet eens door den wil der ouders : de onweerstaanbare
kracht der natuur riep het in 't leven. En wie zal het
tijdstip bepalen, waarop het z e 1 f standig leven van den
mensch een aanvang neemt ? Vraag het aan de moeder,
wanneer het kind ophoudt een deel van haar bestaan
uit te maken. Voor vele moeders is het kind nooit iets
anders dan overlast geweest, voor andere heeft het nooit
opgehouden te zijn: vleesch van haar vleesch en bloed
van haar bloed. Hoe menig kind heeft de moeder met
zich in het graf gesleept, hoe menige moederziel heeft
die van haar kind vergezeld.
Nog altijd zie ik de wezenlooze trekken dier krankzinnige vrouw op de begraafplaats te Panaroekan, wier
eenig levensdoel was: het graf te verzorgen van het
kind, dat zij niet meer verzorgen kon.
Kunnen wij niet zeggen wanneer ons zelfstandig bestaan
begon; wij meenen toch te weten, dat wij zelfstandige
personen zijn.
Maar. hoe? Zijn wij stoffelijk zelfstandig, als het leven
van ons lichaam afhankelijk is van voortdurende stofwisseling met de geheele ons omringende natuur? Stof
zijn wij en tot stof keeren wij onophoudelijk terug; wat
nu mijn lichaam is dient een oogenblik later tot voedsel
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van plant of dier, en wordt door stroomingen van wind

en water heinde en ver weggevoerd.
Ons stoffelijk bestaan is gelijk eene vlam, die slechts
dezelfde s c h ij n t , terwijl telkens andere kooldeeltjes in
gloeiing zijn.
Met onzen geest is het eveneens gesteld. De denkbeelden van anderen nemen wij in ons op, de onze deelen
wij aan anderen mede: --- ook geestelijk staan wij in
voortdurende gedachtenwisseling, niet alleen met onze
omgeving, neen, met het geheele menschdom. Onze gedachten en de daaruit voortgesproten daden worden een
levende kracht in anderen: blijven in anderen werkzaam,
als wij ze reeds lang vergeten zijn.
Wie kan zeggen, als een denkbeeld bij hem opkomt,
waar het van daan is ? — Ijdele menschen noemen de

denkbeelden, * waarvan zij de herkomst niet weten,_ oorspronkelijke. Oorspronkelijke denkbeelden bestaan evenmin als spontane generaties.
Al het voor ons begrip bestaande, stoffelijk en geestelijk, is slechts ontwikkelings-verschijning.
Hij die zich in dergelijke denkbeelden niet kan indenken,
zal te vergeefs trachten de beteekenis van Nirvana te vatten.
Nirvana toch is het terugkeeren van de, in zinnelijk
genot verdoolde, ziel tot de wereldziel, door zich geheel
daarmede te vereenzelvigen.
Dat de mensch zich verbeeldt eene afzonderlijke, op
zichzelf bestaande, persoonlijkheid te zijn, is volgens de
Brahmanen slechts illusie.
De hoogste wijsheid bestaat hierin: den Al-ééne en
zijn wet te kennen; het hoogste geluk: geheel in over-
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eenstemming met die wet te leven; ongeluk : het leven
in strijd met die wet.
Nirvana is de zielerust ontstaan door het uitblusschen
van het vuur der hartstochten, der smart en ook van

de levensvlam. In de volkstaal kreeg het de beteekenis
van gelukzaligheid. Die zaligheid kon men reeds bij zijn
leven bereiken. Als Buddha tot het volk van Magadha
zeide : „Nirvana is het hoogste geluk ;" dan was er zeker
niemand, zelfs niet de eenvoudigste CU'dra, die hem niet
verstond ; want de man, die in de kracht van zijn leven
voor hen stond, had het Nirvana bereikt ; was het levend
beeld der gelukzaligheid.
De oogen waren hem opengegaan, daarom noemde
men hem „Buddha ;" de hoogste wijsheid had hij bereikt,
want hij w i s t één te zijn met de scheppende Almacht;
het hoogste geluk was hij deelachtig geworden, want
hij g e v o e l d e die éénheid.
Men zal mij tegenwerpen, dat Buddha gerekend wordt
eerst bij zijn dood het Nirvana te zijn ingegaan, — dat
er twee soorten van Nirvana bestaan: het onvolmaakte,
dat iemand bij zijn leven bereiken kan, en het volmaakte, dat eerst bij het afwerpen van dit stoffelijk omhulsel bereikt kan worden.
Dat verschil kan echter slechts een verschil in graad
zijn en niet het onderscheid tusschen het hoogste zieleleven en volkomen vernietiging.
Blijkbaar . was dat ook het gevoelen van den bouwmeester van het grootsche monument, dat ter eere van
Buddha in de residentie Kadoe op Java is opgericht.-In honderden basreliefs geeft het ons de levensgeschiedenis van Buddha; het gebouw wordt gekroond door een
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aantal opengewerkte stolpen, waarin men een Buddhabeeld ziet zitten ; de bovenste stolp echter is geheel
dicht, en t o c h bevat zij, evenals de andere stolpen, een
Buddha-beeld. Kan dat iets anders beteekenen dan : „hij
bestaat, al ziet gij , hem niet?"
Dat men Buddha altijd als een jeugdige 36 jarige man
ziet afgebeeld en nooit als een achtenswaardige grijsaard,
kan alleen beteekenen dat het p e r s o o n 1 ij k bestaan
op dien jeugdigen leeftijd voor hem ophield.
Max Muller zegt; 1
„Nirvana beteekent ongetwijfeld uitdooving, welke wille,;keurige uitleggingen men er later ook aan moge gege„ven hebben, en schijnt daarom, ook etymologisch, te
„wijzen op eene werkelijke uitblussching of verdwijning.
„Maar Nirvana komt ook in Brahmaansche geschriften
„voor als synoniem van Moksha, Nirviitti en andere woor„den, alle de beteekenis hebbende van den hoogsten staat
„van geestelijke vrijheid en geluk, maar niet van ver„nietiging 2) Nirvana kan beteekenen uitblussching van
„zelfzucht, begeerte en zonde, zonder zoover te gaan als
„de uitblussching van zelfbewustzijn. Als wij verder in
„aanmerking nemen, dat Buddha zelf, nadat hij reeds
„het Nirvana aanschouwd had, nog op aarde blijft 3
)

)

) Buddha ghosha's Parables XL.
) Dat ook in de taal van het dagelijksch leven Nirvana zaligheid
beteekende, blijkt uit een plaats in 't 4akuntalá. — Koning Dushanta,'
Cakuntalá zoekende, roept uit: „labdham netra-nirva,nam !" ik heb de
zaligheid mijner oogen gevonden. G. B.
3 ) Gedurende 45 jaren bleef de koningszoon als bedelaar het land rondzwerven om zijne leer door woord en d a a d te prediken.
Ook is merkwaardig het gezegde van Buddha tot zijn discipel Pürna:
„Het is wel, Pu'rna, gij zijt uw werk waardig. Ga dan; u zelf ver1
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„totdat zijn lichaam den dood ten prooi valt; dat Buddha.

„in de legenden, zelfs na zijn dood aan zijne discipelen-„verschijnt, dan schijnt het mij toe, dat al deze om„standigheden moeielijk overeen te brengen zijn met de
„orthodoxe, metaphysische leer -van N irva' na.
„Maar ik ga zelfs verder en houd staande dat, als
„wij elke . plaats in 't Dhammapada, waar N irvána voor,,voorkomt, wel beschouwen, er niet ééne is, welke.
„eischt, dat de beteekenis vernietiging zoude zijn,. ter„wijl de meeste, zooal niet alle, volkomen onverstaanbaar
„zouden worden, als wij aan het woord Nirvana de be„teekenis gaven, die het in den Abhidharma, het meta„physische gedeelte van den canon, heeft."
De hooge waarde van Buddha's leer is juist hierin
gelegen, dat hij den weg aanwees om hier op aarde het
hoogste geluk te bereiken; hij zeide: „ijver is de weg
„naar Nirvana, luiheid is de weg tot den dood," „slechts.
„de ijverigen en zij die volharden, bereiken Nirvana, het_
„hoogste geluk." -Alleen door ontwikkeling onzer geheele kracht kunnen
wij de éénheid met de Scheppende Almacht gevoelen;
dat is zielerust, dat is Nirvana.
-

Ongeluk onstaat daardoor, dat de kracht, die in ons
is, niet tot haar volle ontwikkeling kan komen: een man,
die een uitstekend slotenmaker zou geworden zijn, wordt
koning van Frankrijk. Een deel der maatschappij kan
„lost hebbende, verlos anderen; de overzijde bereikt hebbende, voer
„ook anderen derwaarts; tot het v o l k o m e n Nirvana gekomen zijnde,
„breng ook anderen daartoe gelijk u zelven." G. B.

.
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niet tot ontwikkeling komen, omdat het te w e i n i g
heeft; een ander deel wordt tot werkeloosheid gedoemd
omdat het te veel met „Glucksguter" bedeeld is.
Juist onder de laatsten vindt men de ware ongelukkigen:.
de arme, vette Yahoo's uit Swift's Gulliver, de gebla
seerden, de lijders aan het „spleen." De helft van de
menschelijke werkkracht wordt vruchteloos besteed om
die ongelukkigen van hunne levenszatheid te genezen.
Door verstrooiing zoekt men den reeds zoo korten,
tijd, dien wij te leven hebben, nog meer te verkorten,
ten einde zoo spoedig mogelijk het e e u w i g e leven te
heb ben. --De grootste oorzaak van ongeluk ligt in het n a j ag e n van zingenot: „men moet zijn leven genieten," zoo
denkt men. En als het zingenot niet meer bevredigt,
dan zoekt men afwisseling, en, als de krachten te kort
schieten, nieuwe prikkels. De ouderdom komt
en vergrijst de slapen; zachtjens fluistert hij ons in 't
oor, dat het tijd wordt aan iets anders te denken. Maar
in plaats van moedig het genot vaarwel te zeggen, verbergen wij de teekenen des ouderdoms ` wij zouden ons.,
schamen niet mee te k u n n e n genieten!
De verveling, die miskende vriendin, roept ons toe:
„zoek wat beters !" Hoevelen zoeken slechts iets nieuws,
hoeweinigen een ernstig levensdoel.
Hoeveel vruchtelooze pogingen zijn er reeds aangewend
om tot een staat van geluk. hier op aarde te geraken
en telkens met het treurigste gevolg. De Romeinsche
en Grieksche beschaving ging in die poging te gronde.
Hoeveel gevaren hangen niet onze moderne maatschappij
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boven het hoofd door de Socialistische beweging, die
een stand van zaken zoekt omver te werpen, die zoo
wel in strijd is met de edelste aspiraties als met de
vuilste hebzucht.
En toch nu ons de hoop op een persoonlijke n
geluksstaat hiernamaals ontvalt, of, zoo . de hoop daarop
in de gemoederen van velen nog blijft bestaan, iets is
geworden, waarvan wij ons geen denkb e e 1 d kunnen vormen -- is het eenige, dat ons overblijft, hier op aarde bevrediging te zoeken voor onze aangeboren zucht naar geluk.
Onwillekeurig wendde zich de blik naar 't Oosten, naar
de bakermat van ons ras. De beoefening van het Sanskrit opende ons de oogen voor de hooge beschaving.
die zich in Hindostan had ontwikkeld, een beschaving
die de westersche, tot nog kort geleden, verre overtrof.
Diep teleurgesteld wendden velen hun blik weer af: van
daar was niets goeds te verwachten: wereldverachting
niet alleen, neen, wereld-ontkenning was de dwaasheid
der Brahmanen: het zalige „niet zijn" hun ideaal. Een
man als Carlyle zegt:
„I never got any good from that quarter."
Hoe echter de levenslust der Hindu's, hun liefde voor
de natuur, hun verheven zedeleer, hun liefde voor de
waarheid overeen te brengen met eene dergelijke verstandsverbijstering ? Hoe was het mogelijk dat terwijl
de oude Egyptische beschaving vernietigd werd -- terwijl de Grieksche en Romeinsche slechts als vallende
sterren aan den hemel hadden geschitterd -- de Hindubeschaving zich had staande gehouden, niettegenstaande
Mongoolsche en Islamitische overheersching? Hoe was
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dat mogelijk terwijl de inwendige ke r n die maatschaijpij
zoo geheel v o o s was?
De Indische eik was blijven staan en had, vol jonge
sappen, de stormen getrotseerd, die de andere boomen
hadden neergeveld. Slechts die beschaving had getoond
levenskracht te bezitten, waarvan, zooals men meende,
de zucht tot vernietiging de kern uitmaakte!
Schopenhauer was de eerste die erkende, dat die kern
niet voos, dat zij integendeel het levensbeginsel was der
Hindu-beschaving. De voor ons leeken zoo onverstaanbare
Duitsche wijsbegeerte nam dat beginsel over en ontwikkelde daardoor nieuwe kracht. Die kracht moest echter
voor ons leeken blijven sluimeren, totdat het woord
gevonden werd dat, voor iedereen verstaanbaar zoude
worden, aan iedereen tot levensleus kon strekken. von
Hartmann vond dat woord: het is de kern van het
Christendom :
De Vader en ik zijn één.
Zonderling verschijnsel!
De wijsbegeerte voerde ons van het Christendom weg
en brengt ons over het Brahmanisme tot het Christen-dom terug; zij zoekt een toetssteen voor ons
zedelijk leven en vindt dien in den hoeksteen van
het Christelijk geloof; -- zij meende dat de oude symbolen versleten waren, 1) en ziet, toen er een symbool
noodig was voor een edel doel werden wij teruggebracht
tot het kruis.
Het gevoel één te zijn met de Scheppende Almacht,
dat is het ware geluk op aarde, waarnaar Buddha
1

) Cariyle, Sartor Resartus.
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streefde, toen hij naar het Nirvana zocht ; dat is het
streven der Brahmanen om van de hinderlijke zelfzuchtverlost te worden.
Wij kunnen voor onszelf een hemel hier op aardebereiken, die ons kan troosten over het verlies der idealen onzer jeugd.
Een man, die ons allen na - aan het harte ligt, Theodore Parker, zegt ergens : „niemand kan den hemel deelachtig worden, dan hij, voor wien hij reeds op aarde ,
begonnen is." De man, die zoo sprak, geloofde aan
een voortbestaan • na den dood. Op welke wijze ? Daarvan had hij zich evenmin een voorstelling kunnen maken
als hij zich een b e e 1 d kon vormen van den Almachtigen
Schepper. Dit echter wist hij, dat hij gelukkig leefde
en welgemoed het stervensuur zag naderen. Zijne laatste
woorden waren: „Theodore Parker sterft hier te Florence, maar leeft in Amerika." Het was niet de hoop
op persoonlijke hemelvreugd, die hem in zijne laatste
oogenblikken bezig hield; neen; de hemel, dien hij gedurende zijn leven was deelachtig geworden, duurde
ongestoord voort: -- hij bleef voortl e v e n in de harten
van allen, die hem hadden leeren kennen; hij bleef
werken in hunne daden.
Kinderloos stierf hij; maar zijne geestelijke kinderen
worden bij tienduizenden geteld. De vrijgemaakte slaaf
zegent zijn naam en nog meer zegenen hem degenen,
die zich door hem hebben vrijgemaakt van hunne zelfzucht en uit vrijen wil zelfbewuste werktuigen zijn geworden van den Al -gene.
Het gevoel dat aan Parker de edele woorden ingaf,
waarmede hij zijn leven eindigde, herinnert aan het „on-
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sterfelijke woord," dat aan een Hindu'sch vorst in den
mond wordt gelegd. „Ik verlang niet van God den volmaakten geluksstaat, noch bevrijding van wedergeboorte.
:Ik zoude wenschen te leven in de harten van alle stervelingen om hun angst en smart te verduren en hen
gelukkig te maken."
Dat is de weg naar Nirvana.
Maar ik hoor een ernstige stem, die mij toeroept:
,,een dergelijke wereldbeschouwing voert onvermijdelijk
.,,tot Socialisme."
Ongetwijfeld.! En ik zou mij gelukkig achten den
naam van Socialist te mogen dragen; ware het niet, dat
,er, naast het ware, een valsch Socialisme bestond.
Het valsche strijdt onder de leuze: „Niets is Dijn;" het
-ware zegt: „Niets is Mijn."
Het valsche is dwang.
Het ware is vrijheid.
_Het valsche Socialisme heeft de ware kern van korpo-ratiegeest, die ons ras eigen is, zoodanig omhuld met
zelfzucht en afgunst, dat het een der grootste gevaren
voor onze beschaving is geworden, Van een dergelijke
,Socialisme vindt men in de Hindu-samenleving niets.
De ware Socialisten zijn mannen als Buddha en --mijn hand trilt bij het neerschrijven van dien naam
_Jezus van Nazareth. Zij vonden hun g e 1 u k in het
streven naar de hoogste volmaking om die geheel ten
offer te brengen aan de maatschappij. De eene in 45
jaren van zijn leven; de andere in zijn dood aan liet
kruis, dat bestemd is ten eeuwige dage der menschheid
tot symbool te strekken.
,
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Buddha wordt, ten onrechte, door velen beschouwd
afs een tegenstander van het Brahmanisme. Integendeel
is hij de rijpe vrucht van de Brahmaansche beschaving
de vrucht, die het zaad opleverde, waardoor zij zich
over de aarde kon verspreiden
De Brahmanen erkennen dat zelf, door hem voor te
stellen als de negende, tot nog toe voor hen de laatste,
incarnatie van Vishnu, den Albehoeder.
Jezus is ten onrechte beschouwd als de rijpe vrucht
der Semietische beschaving : die rijpe vrucht was
Mahomed. Nimmer is Jezus, zooals de Christenen
hem kennen, door de Semieten erkend geworden. Wel
heeft Mahomed hem opgenomen in de lange lijst van
profeten, maar misvormd en zonder eenige beteekenis
voor de wereldbeschaving. De Israelieten blijven, na hem
gekruisigd te hebben, ontkennen, dat hij een echte
vrucht is van den boom door Mozes geplant.
Schopenhauer ziet in Jezus de vrucht van een . Brahmaansche ent op den Israëlitischen stam. Is die zienswijze juist, dan zoude het voor het recht begrip van
o n z e n verlosser even noodig zijn Sanskrit te studeeren
als Hebreeuwsch, de Bhagavat-Gitá als het Oude Testament; — want dan zoude Hij de rijpe vrucht zijn der
g e h e e 1 e toenmalige menschelijke beschaving.
Buddha gevoelde zijne eenheid met de scheppende
Almacht; Jezus zijne eenheid met den almachtigen Schepper.
Jezus was de eerste mensch die den- levenden God in:
zich voelde leven; die w i s t dat zijn leven was in den
levenden God. -G. BIRNIE.

AAN DE SPITS--?
„Met het woord Kerk heeft de Remonstrantsche Broederschap al de bekrompenheid, daaraan
meest verbonden, vaarwel gezegd, en mag zij;
geacht worden aan steeds dringender eischen van
den vrijen godsdienst steeds ernstiger gehoor te
geven, te staan aan de spits der voorwaartsche
beweging op het veld der godsdienstige opvoeding
van ons volk." Nieuwe J otterd. Courant zan

.

i8 Juni 1879.

Reeds in de Zevende- en Achtste Aflevering dezer.
Stemmen werd de herziening van het Algemeen Regle-ment der Remonstrantsche Broederschap, die in den afgeloopen zomer haar beslag heeft verkregen, met enkele
woordenvermeld en daarbij tevens een nadere bespreking
van dit onderwerp aangekondigd. Terwijl ik met de Redactie
van oordeel ben, dat zulk een nadere bespreking allerminst in dit Tijdschrift mag uitblijven, heb ik mij de
opdracht van die taak te eerder laten welgevallen, dewijl.
ik meen dat hier een en ander op te merken valt, waarop
in de eerste plaats de leden en voorstanders der VrijeGemeente behooren gewezen te worden, maar waaraan ook
buiten dien kring niemand, wien de toekomst der godsdienstige gemeente-vormen ter harte gaat, zijne aandacht.
onttrekken mag.
Wel is waar, de voorgenomen bespreking zou een
uiterst lastige zijn, indien de vrees om hier of daar eeniger--
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lei teergevoeligheid te kwetsen, of zelfs den schijn op
mij te laden van een onedelen naijver, er mij gedurig
bij vergezellen moest. Doch ik meen dergelijken schroom
van mij te mogen zetten. Wat mij de pen doet opnemen
is eenig en alleen het belang der zaak; en terwijl de
lezers die ik mij voorstel geen anderen zijn dan wien
het eveneens dáár om te doen is, vrees ik ook niet dat
mijn streven om onpartijdig te oordoelen door de zoodanigen zal miskend worden.
In de eerste plaats dan worde nogmaals met blijde
ingenomenheid door ons opgemerkt, wat hier ook reeds
vroeger is uitgesproken, dat de Remonstrantsche Broederschap met deze Reglementsherziening wederom een belangrijke schrede voorwaarts heeft gedaan; voorwaarts,
d. w. z. in de richting die, ter aankweeking van echt godsdienstig leven, den oud-kerkelijken zuurdeesem meer en
_meer tracht uit te zuiveren. Laat mij duidelijkheidshalve
nog eens zeggen, wat ik onder dien oud-kerkelijken
zuurdeesem versta: Niet, dat men zich aaneensluit
om godsdienstkennis en godsdienstzin opzettelijk aan te
kweeken; niet dat men daartoe samenkomsten houdt
.samenkomsten waarin men aan het innigste en heiligste
,de meest indrukwekkende uitdrukking tracht te geven;
niet, dat er sommigen zijn die prediken en onderwijzen
,en anderen die hooren en onderwezen worden; — hetwelk altemaal noodig blijft en gezond en goed is. Neen,
maar dit: dat men zich een godsdienstkweekende vereeniging voorstelt en inrichten wil, als was zij van een
,geheel andere natuur dan alle overige associatiën; als
lia,] zij een eens voor al gegeven waarheid te verkondigen
,
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en in te prenten, als had zij specifiek goddelijke instellingen te onderhouden ter mededeeling van goddelijke
genadegaven, als had zij krachtens een exceptioneele be.kwaming te midden der ongewijde wereld een kring
van godgewijde zielen - samen te brengen en zuiver te
houden ; dit, met al wat er in ligt opgesloten en uit
voortvloeit, waarvan ook in de Protestantsche kerkge_nootschappen zoo droevig veel is aan te wijzen. Ook
het Reglement der Remonstrantsche Broederschap, zooals
.het bij de voorlaatste herziening, naar ik meen in 1861,
werd vastgesteld en in 1862 ingevoerd, vertoonde daarvan nog tal van bedenkelijke sporen. Zooals wij zeiden,
men heeft die thans trachten te verwijderen en met
blijdschap merken wij op hoe dit in menig opzicht is
,geschied.
Al terstond in het eerste grondartikel. Luidde dit tot
dusver: „De Broederschap der Remonstranten is eene
.christelijke kerkgemeenschap, in welke het Evangelie
-van Jezus Christus, overeenkomstig de Schriften, in vrijheid en verdraagzaamheid wordt verkondigd en beleden,"
•thans heet het: „De Broederschap der Remonstranten
.heeft ten doel, getrouw aan haar beginsel van vrijheid
ken verdraagzaamheid en op den grondslag van het Evangelie van Jezus Christus, het godsdienstige leven te be-vorderen."
De k e r k -gemeenschap, althans de haar aanduidende
titel, wordt alzoo prijsgegeven. En scheen het vroeger
dat men niet anders te doen had dan het voorhanden
,,Evangelie van Jezus Christus" te blijven verkondigen
en belijden, thans wordt wel dat Evangelie als grondslag
erkend, maar waarop men derhalve heeft voort te bouwen,
1879.
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terwijl als doel wordt aangewezen : bevordering van het
godsdienstig leven.
Hiermee overeenkomstig zal dan ook het ambt der
predikanten niet meer zijn „het Woord Gods, den H.
Doop en het H. Avondmaal (elders nog als ,, instellingen van onzen Heer en Zaligmaker J. C." aangeduid)
te bedienen, enz." maar „aan de predikanten zijn inzonderheid opgedragen de predikdienst, het godsdienstonderwijs en de leiding der openbare godsdienstoefeningen bij hunne gemeente, en voorts van alles wat daar
verder van bestuurswege, met hunne. toestemming, ter
bevordering van het doel der Broederschap geschiedt."
Doop en Avondmaal mogen nog bediend worden, maar
de verplichting daartoe bestaat alleen „ten behoeve der
leden die dit verlangen" en dus voor zoover .er leden
zijn die dit verlangen; terwijl beide plechtigheden niet
meer als bij uitstek „Heilige" worden vermeld, maar
met de godsdienstige wijding van huwelijken op ééne
lijn worden gesteld. Moest vroeger „de dienst ten minste
eenmaal op den dag des Heeren en op elk der Christelijke feesten zijn vastgesteld," thans vinden wij van
den dag des Heeren en van de Christelijke feesten geen
gewag gemaakt en blijft dus de regeling der samenkomsten en het al of niet vieren van feestdagen aan de
bijzondere gemeenten vrijgelaten.
In 't gemeen is aan de zelfstandigheid der bijzondere
gemeenten veel meer plaats ingeruimd dan vroeger; een
hoogst wenschelijke zaak, waar men een nieuwe opvatting voorstaat van doel en beginsel der vereeniging en
dus geen hiermee zich verdragende verscheidenheid wil
opofferen aan een vormelijke eenheid.
.

:
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Al verder : behelsde het oude Reglement een afzonderlijk hoofdstuk onder het opschrift „De kerkelijke
Tucht," waarin niet alleen werd gehandeld over schorsing of afzetting van predikanten, die zich in fouten of
zware zonden met merkbare ergernis mochten verloopen,maar tevens over de schorsing of afsnijding van daaraan.
schuldig bevonden leden der gemeente, - dit hoofdstuk
is thans verdwenen. Wel worden er onder de nieuwe
bepalingen voor de predikanten twee gevonden betref-.
fende hunne schorsing of afzetting, doch blijkbaar alleen,
ingeval van ontrouw aan hunne ambtsplichten. Wij
willen hiermee natuurlijk niet te kennen geven, dat de
Remonstrantsche Broederschap thans onverschillig zou
zijn geworden omtrent de .wijze waarop hare leden leven
en zich gedragen, neen, maar wel, dat zij . daarop geen..
ander toezicht wil houden en geen anderen invloed wil
uitoefenen dan waartoe alle samenwerkende individuen.
zedelijk gehouden en bij machte zijn.
Hiermede staat gedeeltelijk in verband, wat wij eindelijk niet onopgemerkt mogen laten, vooreerst, dat voor
de bestuurders der gemeente de weidsche naam van
Opzieners is ter zijde gesteld, en ten anderen, dat , de
voorrang, vroeger hier en daar aan predikanten boven.gemeenteleden toegekend, voor meerdere gelijkstelling
heeft plaats gemaakt. Mochten weleer de gemeenten
hare afgevaardigden zenden om nevens de predikanten
in de Groote Vergadering de zaken te regelen, thans
moet elke gemeente minstens één lid, buiten den predikant, ter Algemeene Vergadering afvaardigen, en wor-'
den, waar de samenstelling der vergadering wordt beschreven, die afgevaardigden het eerst genoemd.

Zie-daar, naar ik meen, al het voornaamste vermeld.

Laat mij er alleen nog bijvoegen, dat aangaande de
toetreding van nieuwe leden, waaromtrent vroeger, zoover ik weet, geen algemeen voorschrift bestond, thans
wordt bepaald, dat de wijze waarop nieuwe leden worden aangenomen door elke gemeente wordt geregeld,
doch dat onder de daarbij te stellen voorwaarden niets
mag worden opgenomen, zaken van geweten en . godsdienst, leer of leven betreffende, buiten het bepaalde in
Art. i en 2, welk laatste Artikel alleen de verklaring
vordert, dat zij zich met het beginsel der Broederschap
vereeni gen.
Nog eens, met dit alles zijn belangrijke vorderingen
gemaakt, te heuglijker, naardien zij met zoo verrassenden
spoed zijn tot stand gekomen. Immers, 'voor twee jaren
kón op dit - alles nog niet meer dan een zeer onbepaald
en- onzeker uitzicht geopend worden. Wij mogen dan ook
niet onopgemerkt laten, dat de breuk, waartoe het eindelijk kwam tusschen een deel dermodernen en het
Hervormde Kerkgenootschap, hierop een gunstigen invloed heeft uitgeoefend. Met name de aansluiting bij de
Remonstrantsche Broederschap van de uittredende Hervormden te Arnhem en te Groningen, met hetgeen zij
ook elders te verwachten of te vermoeden gaf, heeft
buiten twijfel aan het werk der herziening den stoot
gegeven. Moesten uit den aard der zaak tal van verouderde bepalingen vooral voor die nieuw toetredenden
hinderlijk zijn, de Remonstrantsche Broederschap heeft
zich gehaast zoowel voor hen als voor zichzelve meerdere
ruimte te. maken.
Hier rijst nu echter tevens en van zelf de vraag, of
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dan de Amsterdamsche Vrije Gemeente, die, reeds vroeger uitgetreden, aan een zelfstandige organisatie de voorkeur gaf, thans dien stap niet als een overijlden te
betreuren heeft. Had zij niet beter gedaan met zich mede
bij een Broederschap aan te sluiten, die, althans sedert
deze herziening, aan alle redelijke eischen schijnt te
voldoen ?
Die vraag mag hier niet teruggehouden worden. Maar
evenmin behoef ik te aarzelen om de redenen te ontvouwen, waarom ik voor mij haar met een stellige ontkenning meen te moeten beantwoorden.
Dat tijdens de oprichting der Vrije Gemeente deze
vernieuwing en verruiming der Remonstrantsche kerkregeling nog niet aangevangen was en men dus destijds
met geheel andere voorwaarden - had te rekenen, zij hier
slechts voor memorie vermeld. Wij bepalen ons nu tot
de vraag, of t h a n s een afzonderlijke organisatie, als
die der Vrije Gemeente, niet overtollig blijkt te zijn.
In geenen deele, naar ik meen; en wel om de volgende
redenen.
Wie op het gebied der godsdienstige gemeente-vorming
een werkelijk nieuwen aanvang wenscht te maken, doet
wijs en wel met dit zoo principïeel mogelijk te doen en
het onomwonden te doen uitkomen. Reeds de naam
„Remonstrantsch" of „Remonstrantsch-Gereformeerd,"
is, daargelaten dat hij zeer gemengde herinneringen vertegenwoorc.igt, daartoe zeker niet dienstig. Wordt nu
daarenboven door de Broederschap uitdrukkelijk betuigd,
dat zij zich niet alleen „van haar levende betrekking tot
de christelijke gemeente aller tijden en plaatsen," maar
ook „van haar blijvende verwantschap met de Nederlandsche
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-Hervormde kerk der zestiende eeuw bewust is en blijven
wil," dan blijft of geraakt men in twijfel, of hierbij uitsluitend gedoeld is op die groote religieuze beginselen
die, zoo te zeggen, het verborgen leven van alle christelijke kerkgenootschappen hebben uitgemaakt, dan of men
ook nog iets blijft gevoelen voor dat k e r k e 1 ij k e, dat
onzes inziens, juist ter liefde van het bedoelde 1 e v e n,
met beslistheid verloochend moet worden.
Deze twijfel verkrijgt te meer kracht door een en ander
dat in het gerevideerde Reglement bewaard is gebleven.
Wat mij daarin bedenkelijk voorkomt laat zich terugbrengen tot deze drie hoofdpunten : de wijze waarop het
d o e l, de k r i n g en de t a a k der Broederschap wordt
omschreven.
,Wat het eerstgenoemde betreft, de Broederschap wil
het godsdienstig leven bevorderen „op den grondslag van
het Evangelie van Jezus Christus." Waarom wordt Jezus
hier Jezus C h r i s t u s genoemd? Ik weet wel, dat men
aan dien Christus-naam een ook voor ons niet onaannemelijken zin kan hechten, maar ieder weet tevens dat
men er de historische beteekenis dan voor omduiden
moet. Ook van het genoemde „Evangelie" wordt alzoo
nog te meer twijfelachtig, of men er de prediking van
Jezus-zelven, dan of men er de latere, zoogenaamd Apostolische prediking mee bedoelt, die Jezus als den Christus tot haren hoofdinhoud had. In elk geval deze
antieke uitdrukkingen omwikkelen het nieuwe dat men
voorheeft, in plaats van het klaarlijk aan den dag te
brengen. Indien men (zooals te wenschen is) alleen te
kennen wilde geven, dat men aan de nog immer levende
christelijke beginselen hunne plaats en wel een eerste
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plaats wil blijven inruimen, dan diende men het ook bij
dat algemeene te laten ; wenscht men daarentegen het
-christelijke nog nader te preciseeren, dan dient dit op
veel minder dubbelzinnige wijs te geschieden dan hier
het geval is.
Deze bedenking ontvangt van terzijde nog voedsel,
.als het ambt der predikanten straks nog met de oude
benaming van „Evangeliebediening" en zijzelven als
„Evangeiiedienaars” worden aangeduid. Men zou ook
bovendien kunnen vragen, of de instelling van een afzonderlij k Seminarium, aan welks hoogleeraar „geheel de
leiding van de studiën der toekomstige predikanten en
inzonderheid hunne opleiding tot het ambt van Evangeiiedienaar in den geest der Broederschap is opgedragen,"
,of zoodanige instelling wel past in het kader eener werkelijk ontkerkelijkte vereeniging? Ik wil echter deze vraag
thans liever ter zijde laten, dewijl er velerlei bij in aanmerking komt, dat zich niet in weinig woorden laat afdoen,
en zij buitendien slechts zijdelings samenhangt met hetgeen wij thans voorhebben.
Bedenkelijk noemde ik ten anderen de wijze waarop
de Broederschap haren k r i n g af bakent. Wie behooren
tot de Remonstrantsche Broederschap? Natuurlijk, hare
„leden." Ja, maar buitendien ook nog hare „zielen"
(Art. 32, 76). Hoe nu? zielen buiten hare leden? Inder daad! te weten, de zielen der kinderen „die »bij haar
gedoopt of, als tot leden der gemeente bestemd, aangegeven zijn." Derhalve, de kinderdoop wordt vrijgegeven;
maar een van zijn meest k e r k e 1 ij k e bestanddeelen
wordt gehandhaafd: de opneming van kinderkens in het
gemeenteverband. Die opneming kan geen beteekenis ter
.
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wereld hebben, tenzij men zich de gemeente op oud kerkelijke wijs blijft voorstellen als de belichaamde gemeenschap der geheiligden. En dat dit niet geschieden kan
zonder de beteekenis van 't gemeentewezen op even onwaarachtige als onnatuurlijke wijs op te schroeven, diende
thans toch erkend te zijn. Stel u een meerderjarig gewordene voor, die van zijn ouders eene lijst ontvangt
van al de vereenigingen tot welker lidmaatschap hij reeds
.door hen bestemd en bij wie hij als zoodanig reeds door
hen werd aangegeven ! -- „Neen" zegt ge, „bij andere
genootschappen komt dat natuurlijk niet te pas." -Waarom dan wel bij de gemeente? Wie dat te zeggen
weet, zonder het kerkelijke dat verloochend zou worden van nieuws in bescherming te nemen, moet een bovennatuurlijke (misschien een kerkelijke) redeneerkracht
bezitten.
Zal men hier misschien tegen mij aanvoeren, dat de
„zielen" alleen geteld worden ten behoeve deels van de
Staatssubsidie, deels van de armen- en weezenverzórging ?
Ingeval de zielen-registratie daarvoor noodzakelijk is, zou
reeds dit de beide genoemde zaken nog te minder aanbevelingswaardig maken. Maar ik kan en wil niet gelooven, dat men, indien men de zielen- of kinderopneming
in beginsel had afgekeurd, haar als een noodzakelijkkwaad ter liefde van . bijkomstige oogmerken zou hebben.
toegelaten.
Intusschen, beide daar door mij als bijkomstig geken-.
schetste oogmerken worden feitelijk aanvaard: het ont-vangen van Staats-subsidie en de verzorging van armen.
en weezen -- der gemeente? waarschijnlijk, hoewel het
niet wordt uitgesproken. Over het eerstgenoemde zal ik
.
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thans niet spreken. Maar het tweede, dat de Armen- en
Weezenverzorging, als een naar het schijnt onmisbaar
bestanddeel van de gemeente-taak , wordt gehandhaafd,
is mijn derde bezwaar. Volgens het- thans door de Broederschap in haar Reglement ingenomen standpunt (blijkens Art. i . verg. met Art. 29 en 67) moet die armenen weezenverzorging dus gerekend worden onder de m i ddelen ter bevordering van het godsdienstig
leven. Hoe men haar daartoe brengen kan is mij volslagen duister. o Zeker, elke practische uiting van het godsdienstige leven komt wederom de versterking van dat leven
ten goede ; doch indien men zich dáárop beroepen wil, dient
de' gemeente geheel de onafzienbare liefdetaak, althans
voor zoover die zich gemeenschappelijk laat aanvaarden,,
-voor hare rekening te nemen en dus minstens alle bestaande vereenigingen van philanthropische en paedagogische strekking in zich op te lossen. Dit wil men natuurlijk niet. Waarom wil en doet men het dan toch ten
deele? klaarblijkelijk, omdat men met den naam der
kerkgemeenschap toch niet geheel haar wezen wil verloochenen.
Over de nadeelen der kerkelijke armenverzorging zal
ik hier overigens niet uitweiden, aangezien dit onderwerp
èn elders èn in ditzelfde Tijdschrift nog onlangs en bij
herhaling is besproken.
Ten slotte nog iets anders. 't Zou mij leed doen indien
de strekking der gemaakte opmerkingen misduid wierd.
Zij zijn in 't minst niet in strijd met de waardeering van
den vooruitgang, die in verschillende bepalingen van het
nieuwe Reglement, in de eerste plaats door ons is aangewezen, en evenmin met de hoogschatting door ons
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toegedragen aan die vertegenwoordigers der Remonstrantsche Broederschap, die gemeend hebben tot hiertoe te
moeten gaan en niet verder. Dat velen onder de Remonstrantsche leden en voorgangers M niet met al het oud-

kerkelijke meenen te moeten breken, óf indien zij dat
zelven wel zouden willen, het toch, met het oog op de
meerderheid hunner medeleden, ontijdig achten zoo doortastend te werk te gaan, dit laat zich zeer wel begrijpen.
Zijn anderen met mij van een tegenovergesteld gevoelen,
hier openbaart zich dan een verschil van zienswijs, dat
aan de wederzijdsche hoogschatting niet te kort behoeft
te doen, maar dat dus ook uit dien hoofde niet bedekt
behoeft te worden.
Ik voor mij geloof dat de Remonstrantsche Broederschap met hare tegenwoordige regeling in de crisis onzer
dagen veelszins te waardeeren diensten kan bewijzen.
Waarschijnlijk zal zij voor velen onder de moderne Hervormden de meest gewenschte toevlucht blijken te zijn.
Godsdienstige belangstelling en radicale kerkverzaking
gaan vooralsnog slechts zeldzaam gepaard. Maar daarom
schijnt het mij te meer noodig, dat het ook niet aan
zulke vereenigingen ontbreke die op meer principieele
wijs de kerkelijke traditie ter zijde willen stellen. Of ik
dan meen dat de Amsterdamsche Vrije Gemeente ten
dezen het wit reeds bereikte en nu aan alle eischen van
heden en toekomst voldoet? Niemand zal mij of eenig
deugdelijk lid dier gemeente zulk een onzinnigen waan
willen toedichten. Ook haar kleeft zeker nog meer gebrekkigs aan dan waarvan hare oprichters zich reeds
bewust konden worden. Maar -- ziedaar dan nog een
reden te meer, waarom het zoo hoogst wenschelijk- is te
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achten, dat ook hier en daar elders een soortgelijke

vereeniging ontsta, opdat de eene door de andere niet
alleen gesteund maar ook voorgelicht en verder gebracht
moge worden.
Mag een dicht ophanden vervulling van dien wensch
waarschijnlijk worden genoemd? Helaas neen! Groot is
in onze dagen het aanzien eener bedachtzame politiek;
groot ter anderer zijde de apathie; klein het aantal van
hen 'die zich geroepen achten om nieuwe banen te openen.
Toch -- dienaangaande geen twijfel — toch zal niet
alleen het godsdienstig leven zelf blijven en zich vernieuwen, maar ook de vereeniging die het aankweeken
wil, zich naar den eisch van dat leven vervormen. Wat
ieder onzer daarvoor kan en dus daarvoor behoort te
doen, zij aan de nabetrachting mijner lezers overgelaten.
's Gravenhage,
December I 8 79•

PH. R. HUGENHOLTZ.

DE HEILAND VAN ONZEN TIJD

1).

KERSTGEDACHTEN.
„U is een Heiland geboren."
Luc. 2: I I .

Gelijk elke tijd zijn bijzondere nooden en ellenden
heeft, gelijk iedere eeuw op haar eigenaardige wijze den
strijd heeft te voeren tegen de booze geesten van zelfzucht, dwaling en zonde, zoo schept ook elke tijd zich
zijn bijzonderen verlosser, die uit dien nood bevrijden kan.
't Baat ons weinig of de Christus eens geboren is te
Bethlehem, te Nazareth of waar dan ook; 't komt er
op aan dat hij geboren wordt in ons hart, herboren in
onze eeuw. Of zong niet te recht een vrome mystieke
dichter uit de middeleeuwen: 2 )
„Werd Christus duizendmaal in Bethlehem geboren
En niet in u, ge blijft toch voor altijd verloren."
Wie is dan in onderscheiden tijden de Zaligmaker
van de christenen geweest en wie zal onze Heiland zijn?
Wie of wat ons verlossen van de nooden van dezen tijd?
1)

a)

Ontleend aan een toespraak door mij gehouden op 25 Dec. jl.
P. H. H. jr.
Angelus Silesius.
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Wordt godsdienst in 't gemeen geboren uit de behoefte aan verlossing uit allerlei uiterlijken en innerlijken
nood, op het standpunt van een zinnelijken godsdienst
verwacht men die verlossing van een godenzoon, een

middelaar- tusschen God en den mensch. De Griek verwachtte haar van Herakles, den zoon van vader Zeus
en van een aardsche moeder, die de aarde van verderf
en onreinheid zuiveren en den helhond dooden kwam.
De Israeliet, van zijn Messias, door de profeten met
de schitterendste kleuren hem afgeschilderd. Hoe getuigen de verschillende figuren, die optreden in de legenden van Jezus geboorte, alle van 't hijgend verlangen
naar verlossing uit den godsdienstigen en staatkundigen
nood ! Bij 't eenvoudige landvolk, de herders achter
hunne kudden, bij den grijzen Simeon, die niet kon ster-

ven eer hij den Christus had gezien, bij de wetgeleerden
die, ondervraagd naar de geboorteplaats van den Messias,
aanstonds Bethlehem als zoodanig weten aan te wijzen,
bij de Wijzen uit het Oosten turende naar de Messiasster, overal in onderscheiden vormen dezelfde verwachting van het naderende heil. 't Is de Messias, door de
vaderen verwacht, die optreedt als redder in den nood.
De eenvoudige leeraar uit Nazareth wordt door de
phantasie der oude christenheid omgeschapen in den
bovenaardschen Messias, gesproten uit het aloude Davidshuis, geboren in de Davidsstad, begroet door hemellingen, straks als een wonderdoener rondwandelend op
aarde en na een smadelijken dood herrezen uit het graf
,en opgevaren ten hemel, van waar zijne wederkomst
met vurig verlangen wordt te gemoet gezien. ^--Maar als de zinnelijke verwachtingen, aan het Messias-
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ideaal verbonden, onbevredigd blijven, verbleekt dat
ideaal. De Messias komt niet weer en andere tijden
stellen andere ei schen.
De middeleeuwen breken aan. Een heete strijd tusschen het oude en het nieuwe wordt in Europa gevoerd,
als de Germaansche volken binnendringen in 't Romeinsche rijk, en nieuw bloed uitstorten in de aderen
van dat vervallen lichaam. 't Is de strijd tusschen de
eeuwenoude, maar wegkwijnende beschaving der GriekschRomeinsche wereld en de frissche, maar ruwe kracht
der Germaansche stammen. Barbaarschheid en geweld
dreigen de zedelijke beginselen te verstikken, door een
gebrekkig christendom in de middeleeuwsche maatschappij
neergelegd. Wie zal verlossing brengen in dezen bangen
nood? Dat zal de kerk, de Heiland van de middeleeuwen, doen. Immers 't is de kerk die de ruwe volken,
't zij door overreding, 't zij door geweId van wapenen,
dwingt om in te gaan. 't Is de kerk die in hare kloosters aan 't Godzoekend hart een schuilplaats biedt. 't Is
de kerk in wier hoede zich de kunst ontwikkelt en de
godgeleerdheid hare stelsels uitspirit.
Doch ook hare dagen zijn geteld. Hoe meer zij alles
wil brengen onder haar gebied, aan keizers en koningen
de wet stelt, wetenschap en kunst aan banden legt, des
te sterker wordt de weerzin tegen hare aanmatiging
Tot eindelijk de Hervorming in beginsel de boeien afsch udt van 't kerkelijk gezag.
Warsch van kerkelijke praal en uiterlijken godsdienst,
onthult zij de ellende van den zondigen mensch, onmachtig in zich zelf en onbekwaam ten goede.
Haar Heiland wordt de leerstellige, de Verlosser die
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in de plaats der zondaren het offer van zijn leven brengt
en hunne straf draagt aan het kruis.. Doch ook die
Heiland kan de onze niet zijn. Onze eeuw die van „eigen
hulp" haar heil verwacht, kan ook op 't innigst en heiligst gebied geen vrede vinden, die haar van boven of
van buiten af wordt aangebracht:
Toch . heeft ook zij, naast allerlei heerlijke levensverschijnselen, haar schreiende nooden. Wie zal ons verlossen van die dorre en geestdoodende behoudzucht die
zweert bij der vaderen leer, zonder iets te bezitten van
der vaderen kloeken, fieren geest; van die ijskoude,
voorname onverschilligheid die 't godsdienstig geloof
zelfs niet eens meer bestrijdt, maar als een „overwonnen
standpunt" ignoreert; van die zedelooze speel- en dobbelzucht die als een kanker knaagt aan handel en bedrijf ?
Zal er wederom een Messias opstaan, één uitverkorene
door wiens hoofd en hart al de smarten en raadselen
van dezen tijd zijn heengegaan en die daarvoor 't geneesmiddel en het antwoord vond. 'k Geloof het niet.
Ijdel en onnut is al het roepen en vragen om een
nieuwen Messias.
Op de vraag : waar 'den Verlosser te vinden? klinken
ons intusschen verschillende antwoorden in 't oor.
„Brood is de Heiland der wereld", zegt de een, „spijzig
de armen, voorzie in de maatschappelijke nooden en gij
zult een nieuwe eeuw zien aanbreken." Maar al is 't
zeer zeker waar dat de mensch zonder brood niet leven
kan, 't is ons tot dusver niet gebleken dat de best
doorvoeden ook zedelijk 't krachtigst en 't meest ont-

wikkeld waren.
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„Onderwijs is de Heiland der wereld," roept ons een
ander toe. „Geef goed, goedkoop, zoo mogelijk kosteloos onderwijs aan alle standen van de maatschappij
en -ge zult zien dat kennis macht is." Doch van hoe
hooge waarde het onderwijs ook wezen moge, 't is nog
maar de voorlooper van den . Messias, de Dooper, die de
harten voor zijn komst toegankelijk maakt.
Neen, de . verlosser uit de nooden van onzen tijd is
zedelijke ernst en zedelijke kracht. Naardien
Heiland verwijst ons Jezus zelf, die nimmer anderer taak
en strijd wou overnemen, maar elk verwees naar zich
zelven, naar zijn persoonlijke roeping. „Strijd om in te
gaan, ga in door de enge poort, wie achter mij wil komen verloochene zich zelven.," zoo heette het uit
zijnen mond. 0 zeker, hij heeft niemand ooit verstooten
die tot hem kwam om hulp en steun. Hij heeft de
zwakken opgericht en op den weg geholpen, maar ten
.slotte deed hij ieder 'toch gevoelen dat hij zich zelven
helpen moest. Zoo lang gij nog aan den leidband loopt,
zij 't ook van den besten gids, zoo lang ge nog door
eens anders tusschenkomst geholpen, bij procuratie zalig
gemaakt wilt worden, zijt gij niet inderdaad verlost; u
bevrijden van al wat zondig en onrein is, dat kunt gij
zelf, gij Zelf alleen. Uw hoogere natuur, uw beter ik,
wakker geschud door den geest die van Jezus en zoo
vele andere vromen uitging, ziedaar uw Heiland. En
hoe meer wij zelf aanvankelijk zijn verlost, des te meer
- treden we als bevrijders, als zaligmakers op in onzen
kring en prediken we aan allerlei gevangenen loslating,
aan allerlei blinden het gezicht, Of, om met Buddha te
spreken „ons zelf verlost hebbende, verlossen wij anderen,
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zelf de overzijde bereikt hebbende, voeren wij ook anderen derwaarts."
Doch die zedelijke kracht die onze Heiland is, ze
staat niet op zich zelf, ze hangt niet in de lucht; ze is,
even als de Christus van den ouden dag, door God
gezonden. M. a. w. ons zedelijk streven ontleent zijn
veerkracht aan 't geloof in de hoogere Macht die ons
draagt, den heiligen Geest die ons drijft, zoowel als aan
het Doel dat ons voorlicht en dat het leven alleen der
moeite waard maakt. Is niet die innige samensmelting
van zedelijkheid en godsdienst, de kracht en de kroon
van 't christendom? Ligt niet in den grondtoon van het
Kerstlied, „in menschen welbehagen," de heerlijke gedachte dat in eiken mensch iets sluimert van het goddelijk leven, dat uit eigen kracht naar 't hoogste streven
moet? Zoo komt dan ook tot een ieder onzer de blijde
'boodschap: u is geboren een Heiland, en dit zal u het
teeken zijn: gij zult in u zelf de . kiemen vinden, zij
't ook nog in windselen gehuld, van zedelijken ernst
en zedelijke kracht.

NB. De suppletoire leening ten behoeve van het gebouw der Vrije
Gemeente is geheel volteekend.
I 8 79.
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