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Een gedaante dezer wereld gaat voorbij.
In Europa voltrekt zich een omwenteling op sociaal,
economisch en cultureel gebied, die het gelaat van dit
werelddeel zóó radicaal verandert, dat de Hertog van
Windsor in Amerika er terecht van profeteerde, dat zij
van Europa de "nieuwe wereld" zal maken en Amerika
de "oude wereld" zal worden. De apocalyptische onder~
gang van het Engelsch imperium dreigt van deze verandering het meest in het oog springende teeken te worden.
Indien wij die profetie eener nieuwe wereld onderstrepen, dan geven wij aan dat woord "nieuwe" dien
positieven, constructieven zin, die het b.v. ook heeft in
den tekst: "Die uw jeugd als eens arends vernieuwt". En
wij zetten zoodoende deze nieuwheid in lijnrechte tegenstelling tot de nieuwheid, waarmede het bolsjewisme het
ondergaande Europa zegenen wilde. De Westersche revo5

lutie is niet minder revolutionair dan de bolsjewistische
en loopt veelszins tegen dezelfde bolwerken storm; zij is
alleen van een anderen geest. De geest der bolsjewistische
revolutie is de geest uit den afgrond. Met dezelfde hand,
die de goddelijke ordinantiën omverstoot, belooft hid een
nieuwe wereld te bouwen. Met dezelfde beginselen, die
de oude wereld vermolmden en voor den chaos toebereidden, belooft hij een nieuwe wereld te scheppen uit
niets. Het is de geest van "den mensch der wetteloosheid,
die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van vereering heet, met allerlei krachten, teekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei ongerechtigheid voor hen,
die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid
niet aanvaard hebben." (2 Thess 1I). Wij vreezen voor
Amerika, dat hij, uit ,Europa verdreven, derwaarts de wijk
zal nemen. Voor zijn wegbereiding is er gezorgd: het goud,
de werkeloosheid, sectarisme, het internationale jodendom en Roosevelt.
Doch ter zake. Wie een inzicht wil verkrijgen in het
geheel der beginselen en drijfveeren, die achter het
nationaal-socialisme stuwen, bewandelt geen omweg, als
hij opmerkt, dat het het "volk" weer ontdekte, en dan gaat
onderzoeken. wat het onder volk verstaat. Hier vindt men
een zeer belangrijk punt, waarop het nationaal-socialisme breekt met 1ge-eeuwsche beginselen, wier door6

werking zich gelden deed tot in de uiterst rechtsche
hoeken toe, en wier uiterste consequentie het bolsjewisme
trok en in daden omzette.
De wereld, met welke het nationaal-socialisme breekt,
is een wereld, die tusschen menschheid en individu geen
grootheid meer kende van goddelijke scheppingsordinantie en vijandschap zette tusschen geestesgemeenschap en
bloedgemeenschap. Het is duidelijk, dat voor de vorming
van het volksbegrip niets anders overblijft dan een massa
van individuen, die op meer of minder toevallige wijze
tusschen meer of minder bepaalde staatsgrenzen wonen.
Dit was geheel in overeenstemming met het heerschende rationalisme, dat aan waarden, die aan de keuze
van het individu onderworpen zijn, den voorrang geeft
boven waarden, die den mensch door geboorte toevallen;
- en dat de vorming der persoonlijkheid afhankelijk
maakt van de mate, met we1ke een individu zich weet te
emancipeeren van de omstandigheden, die hem door geboorte toevielen. Een typeerend verschijnsel van deze
emancipatie was het feminisme, wel te onderscheiden
van de vrouwenbeweging, die het veelszins bedierf.
Met het teloorgaan van het volksbesef groeide het
cosmopolitisme. Onder cosmopolitisme versta ik een inter7

nationalisme, dat het nationalisme ontbindt. Alsof men de
a]gemeene menschenmin overhoudt, als men de naastenliefde en menschenliefde opruimt, als men de liefde, die
uit bloedsgemeenschap opbloeit, veracht! Wat men overhoudt, is egoïsme en sentimentaliteit. Een proef hiervan
leverde het gecoquetteer met Chineezen, Abessijnen,
joden en emigranten, zoolang men zelf geen last vnn hen
had en er lucht mee kon geven aan haatgevoelens. Z'n
eigen volksgenooten liet men tegelijkertijd in werkloosheid rustig verkommeren met wat "steun" en het voedsel
liet men met biddagen en dankstonden vernietigen, terwijl
duizenden binnen en buiten de grenzen er naar snakten.
Niet minder was het democratische staatsbestel een
openbaring van de verdwijning van het zuivere volksbegrip. Dit staatsbeeld kent geen volk meer, maar een
verzameling van individuën, van welke het totaal de
"menschheid" vormt, en een gedeelte de natie, die dan
weer onderverdeeld is in een willekeurig aantal partijen,
die elk voor zich de rechten opeischen, die aan het volk
toekomen. Hier is weer het individualisme aan het woord,
de broer van het rationalisme, dat elke organische eenheid verbreekt. En zijn gezagsbeginsel is terecht aldus beschreven: "De heerschappij, die (door de Fransche revolutie) werd ontrukt aan de persoonlijke zelfgenoeuzaamheid van den vorst, werd terstond weer verloren aan de
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even persoonlijke zelfingenomenheid van het individu.
Het verschil dat het gezag voortaan aan de som van alle
individuën werd toegekend inplaats van aan één, is, in
getallen uitgedrukt, inderdaad imposant, doch heeft in
werkelijkheid geringe beteekenis: ook alle scherven
samen geven ons immers geen gave vaas." En verder:
"Hoe louter formeel deze volksopvatting is, blijke nog
hieruit, dat de verwerving van het staatsburgerschap in
de z.g. democratieën, waarvan hier sprake is, steeds meer
enkel en alleen van het vervullen van formaliteiten afhankelijk werd gesteld." (Zie art. van Mr. P. C. Klomp in
Nieuw Nederland, 7e jaargang, No. 3).
Hiertegenover begrijpt het nationaal-socialisme een
volk als een organische eenheid, die allereerst voortspruit
uit bloedverwantschap. Daarnaast staat dan de lotsgemeenschap.l) Krachtens die bloedsgemeenschap heeft het
bepaalde eigenschappen, gaven en krachten, die het in
dienst te stellen heeft van zijn historische roeping en die
de elementen zijn, waaruit zijn karakter wordt gevormd
niet in de laatste plaats onder beïnvloeding der lotsgemeenschap.
1) Voor elke uiting van menschelijk leven is een eigen aanleg in
bloed, afstamming en zijn schikkingen, eigen schikkingen van lot en
gebeurtenis noodig, zelfs een eigen omgeving van de natuur en een
eigen invloed van het klimaa~. (Dr. A. Kuyper, Het Calvinisme
p. 157.)
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Dit volksbegrip is uit de werkelijkheid en uit de historie afgelezen en afgeleid. Mr. Klomp wendt in zijn reeds
genoemd artikel terecht de vergelijking aan met het gezin,
van hetwelk hij constateert, dat de natuurlijke bloedverwantschap en het gezamenlijk tehuis primair is aan den
familiegeest, die onder de leiding der ouders wordt gevormd en voegt hieraan toe: "Tot welke dwaasheid abstraheering van deze werkelijkheid leidt, blijke hieruit, dat
men er zoodoende toe komt iedere groep menschen die
uit een man, een vrouwen een paar kinderen bestaat,
voor een gezin uit te maken en dat enkel en alleen omdat
het gezin een dergelijke samenstelling heeft." En het is er
mede gesteld als met alle dingen van organisch leven:
men kan het zich niet wiskundig laten bewijzen, maar men
kan er zich redelijk van laten overtuigen. Het berust op
hypothesen, die geloof vragen, maar die zichzelf ook bewijzen aan een ieder, die oogen heeft om te zien en den
wil om goddelijke ordinantiën in schepping en historie
op te sporen en af te zien van de abstracties eener autonome rede.
Terwijl nu het individualisme en rationalisme de vrije
persoonlijkheid zien groeien, naarmate het individu de
banden losmaakt, die dit volksbegrip veronderstelt, ziet
dit volksbegrip in deze losmaking juist de oorzaak van de
verwording van het individu tot de caricatuur van een
10

vrije persoonlijkheid. Persoonlijkheid is hij, die als een
deugdelijk lidmaat in het geheel van het lichaam zijn
dienende plaats inneemt en naar de maat die hem toebedeeld is, de gaven en krachten en waarden van het
lichaam vertegenwoordigt en karaktervol tot ontwikkeling brengt.
Uit dit volksbegrip vloeit ook het onderscheid voort
tusschen leiderschap en despotie. De leider is de eerste
verantwoordelijke dienstknecht van het volk, de despoot
is het individu, dat in onafhankelijkheid van het volkslichaam zich de macht wist te veroveren om boven en
over het volk te heerschen naar het goedvinden zijns
harten.
Zulk een despoot is het goud, dat de arbeid knecht; is
de jood, die zich van zijn volksvreemdheid bewust, het
volkseigene lastert en vermoordt (dus te onderscheiden
van den jood, die zich gast weet en een beter vaderland
zoekt); is het politiek-katholicisme, dat elke volksche beweging schuwt als de pest, omdat zij zijn juk afwerpt en
God wil belijden in eigen taal; is het marxisme (wel te
onderscheiden van het socialisme), dat één klasse aller
landen vereenigen wil om de volken te knechten. Een
volksche beweging vervoert deze despoten tot verbroedering en ook in ons land was de heerschappij dezer bon11

delingen tegen de verkiezing van 1941 in aantocht; achter
de schermen bestond zij reeds.
Krachtens dit volksbegrip is ook op het volk toepasselijk wat Paulus schreef met het oog op de gemeente:
"God heeft het lichaam zoo samengesteld, dat Hij meer
eer gaf aan hetgeen misdeeld was, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen. Als één lid lijdt, lijden
alle leden mede, als één lid eer ontvangt, deel en alle leden
in de vreugde" (1 Cor. XII, 24-26). Daarom is het Hem
een gruwel, als de welvaart van enkelen verkregen wordt
ten koste van de volkskracht, als den handenarbeid geen
eer wordt waardig gekeurd, als de cultuurgoederen geacht worden uitgevonden te zijn voor tijdpasseering van
enkele bevoorrechten en de levensgrauwheid en vreugdearmoe voor de vermoeide en belaste meerderheid, die,
voorzoover zij niet van kerk en geloof vervreemd is,
wordt zoet gehouden met den psalm der berusting.
Van beslissenden invloed is het bedoelde volksbegrip
op de waardeering van het volk. Men heeft het tegenwoordig druk over den volksaard en het volkskarakter
en wat echt-Nederlandsch is. Wat ons dan opgediend
wordt, blijkt al dadelijk het resultaat te zijn van een zeer
bepaalde methode van onderzoek, die ik de massa12

methode zou willen noemen. Men zoekt niet het hart van
een lichaam, maar de doorsnee van een massa. En het
kan moeilijk anders, of wat dan voor del1 dag komt, is
niet veel zaaks. Al naar dat de onderzoeker is ingesteld,
is het een middelmaat-liberaal, of een middelmaat-christen.
of een middelmaat-krententeller, of een middelmaatstraatjongen, enz.!): Er is een andere methode van onderzoek. In de eerste plaats laat de onderzoeker, die volgens
deze methode te werk gaat, het voorgeslacht niet buiten
beschouwing; men onderscheidt dan voorts tusschen
tijden van grootheid en verval; en dan zoekt men de
besten, de uitstekenden. Het is de methode, die te omschrijven is met een uitspraak van Hitler: "Ik ga als een
magneet over mijn volk en toover overal het staal te
voorschijn. "
1) In Dietsche Tijdingen, van Herfstmaand 1940, troffen mij in
een artikel de volgende regelen:
Iedere Nederlander, die "het meest verpreide" groote dagblad van
ons land leest, kent den voortreffelijken Pasquino - "bel esprit".
groot dialecticus naar lfranschen trant en bewerker van Fransche
keukenboeken.
Alles wat tea't en shop't en "echt Hollandsch" voelt, heeft genoten
van de zwierige wijze, waarop Pasquino de cultuur en de beschaving verdedigde. Tot 15 Mei duurde de liefde der sorry-lieden en
snobs voor hun geestigen kampioen.
In de dagen, dat onze groote, onafhankelijke dagbladpers de troefkaart van het "landverraad" uitspeelde, heeft onze Pasquino het
geoorloofd geacht in een duister verband te spreken van "mijne gedietschte Dietschers". Deze zonderlinge schimpscheut kreeg een ge-
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En in de tweede plaats ziet hij naar de komende geslachten vooruit. Wat echt Nederlandsch is? Wees niet
tevreden. als ge geluisterd hebt naar den historiekenner.
maar geef acht op de profetie van den visionair. Ge weet
het ook nog niet. als ge het gelezen hebt in de gelaatstrekken der begenadigden. die in het verleden gestalte gegeven
hebben aan de gaven en krachten. die God ons volk heeft
toebedeeld toen Hij het schiep. zoo lang ge nog niets geschouwd hebt van het beeld. dat alleen .. op den berg"
wordt getoond. Het is niet alleen een voorbeeld. dat ge
hebt na te volgen. maar ook een doelwit. dat ge hebt na
te jagen. en dat u wekt tot geloof en overgave en offerande. En wat de reactionair, die het nieuwe vreest en
het groote schuwt. er voor uitgeeft. is er een caricatuur
van met een slaapmuts op.
voelswaarde mede, welke zelfs op stompzinnige maar arglistige
krantenlezers de gewenschte uitwerking moet hebben gehad.
We zouden dit voorval hebben laten rusten, als er niettelkensweer
vrijmoedige lieden opdoken die doodleuk in het openbaar optreden
en een gezicht trekken, of ze van den prins geen kwaad weten. Onder
deze staatsche bundelaars zijn er, die trachten zich te tooien met onze
en andermans veeren, welke zij vroeger geen blik waardig keurden.
EIk van ons herinnert zich immers opperbest, dat de schotjesbouwers maling hadden aan onzen arbeid voor een zuivere, Nederlandsche volkscultuur. De tijdschriften mochten gerust gevuld worden
met kosmopolitische wartaal en voIksverdervende leeringen, als
men de heilige huisjes der staatsche lieden maar niet aanraakte.
Wie dat waagde, beging de zonde tegen den heiligen, staatschen
geest.
14

In deze lage landen aan de zee is sinds eeuwen een
christelijke kerk.
Ik zeg dit met opzet zoo vaag mogelijk, om alle discussie en critiek over wijze van ontstaan, ontwikkeling
en bestand dezer kerk voorloopig af te snijden. Kerk is
immers niet alleen een historisch gegeven, maar evenals
"volk" ook een Godsgedachte, die - in continuïteit met
het historisch gegeven - tot verwerkelijking roept. En
hierop valt te meer nadruk, naarmate het met de kerk
in hare huidige verschijning niet in orde is.
Twee eigenschappen der kerk vatten wij thans in het
oog. Zij is de organisatie van een gemeenschap van geloovigen: "één Heer, één geloof, één doop, één God en
Vader van allen (Ef. IV). Kerk is er niet zonder geloofbelijden. En dat gaat niet zoo toe, dat de geloofsbelijdenis
der kerk de vergaar~ak of de grootste gemeene deeler is
van hetgeen haar leden, ieder individueel, als waarheid
belijden, maar veelmeer zoo, dat de leden geacht worden
- zij het dan ook staande in de vrijheid van den Christenmensch - het belijden der kerk mee te belijden in gemeenschap "met alle heiligen".
In de tweede plaats is zij geplant in het midden van
een volk. Dit vindt een duidelijke uitdrukking in haar
15

doopspractijk. Deze doelt niet op den doop van enkelingen uit het volk, maar van gezinnen in dat volk. En dit
is ook in overeenstemming met het doopsbevel in Mattheus 28, dat van volken gewaagt. En gelijk aan de levensbronnen van een volk de zonde ligt en de Godsgedachte,
die dat volk is, belaagt, zoo is de doop er een teeken en
bevestiging van, dat aan die levensbronnen de goddelijke
genade waakt ter reiniging en loutering en wedergeboorte en .... "waar de zonde meerder geworden is, is
de genade veel meer overvloedig geweest" (Rom. V, 20).
Dit nu bergt verstrekkende gevolgtrekkingen.
Dan is de kerk niet een organisatie boven en over de
volken, die de volken aan zich onderwerpt en in zich
opzuigt.
Dit is een opvatting, die in de Roomsche kerk nog
stamt uit den tijd, toen zij trad in de rechten van het Romeinsche rijk, dat aan zijn volkiench'aos te gronde ging,
en gevoed wordt door de leerstelling, dat de Paus de
stedehouder van Christus op aarde is. De volken zijn geschapen ter wille van de kerk, zooals de "barbaren" het
waren ter wille van het Romeinsche imperium. De kerk
is de despoot der volken, het nieuwe Jeruzalem, aan hetwelk zij zich, desnoods geveinsdelijk, onderwerpen. Alle
teksten, die in het Oude Testament vóór de joodsche
16

wereldheerschappij over de volken der aarde spraken,
worden bij deze opvatting niet op Christus maar op de
kerk toegepast en bijgevolg op zijn stedehouder en diens
instituut.

Een andere gevolgtrekking is, dat de kerk niet een
organisatie is, die uil de volken een "volk" verzamelt,
welks genooten - tenminste in de kerk - buiten volksverband staan. Deze zienswijze vindt haar oorsprong in
het doopersche individualisme, dat in de 1ge eeuw het
kerkelijk regeeringskasteel veroverde. Een andere oorsprong ligt in een sectarisch uitgebuite uitverkiezingsleer. Alle kerken, die in het Oude Testament van het "volk
des Heeren" gewagen, worden nu toegepast op de gemeente der "geloovigen" of "wedergeborenen" of "uitverkorenen": - en zoo kon het mij overkomen, dat ik van
gereformeerd-professorale zijde als een theoloog zonder
theologie aan de kaak werd gesteld, toen ik het had bestaan in een adventsoverdenking Lucas I, 17 ("om den
Heere te bereiden een toegei"ust volk") toe te passen op
het Neder1andsche volk. Het behoeft dan ook geen betoog, dat bij een dergelijke beschouwing het volk feitelijk is prijsgegeven als een massa perditionis. Ons - let
op dit "ons'" - óns Christenvolk, of het "Christelijk
volksdeel" - let op dit "dee!"l, dat geheel past bij de
2. De Kerk.
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verwording van het volksbegrip tot een massabegrip zijn troef.
De positieve gevolgtrekking is ten opzichte van de
Roomsche opvatting, dat het volk er niet is voor de kerk,
maar de kerk voor het volk, gelijk de Zoon des menschen
niet gekomen is om gediend te worden maar om te
dienen. Bovendien willen wij in dit verband nog herinneren aan Paulus' betoog in Gal. IV, dat de Pinkstergeest,
waar hij indaalt, loodrecht inslaat. Paulus bedoelde: en
niet via Jeruzalem. En wij voegen er aan toe: niet via
Rome. Jeruzalem (resp. Rome) moge historisch een uitgangspunt zijn, zij zijn geen blijvend principieel middelaars-punt. En ten opzichte van de in de tweede plaats
genoemde zienswijze: dat de kerk in het volk, dat een
organisme en dus een schepping eener godsgedachte is,
geplaatst wordt. En als de kerk hare roeping vervult, dan
is zij werkzaam om die Godsgedachte te doorgronden en
te verwerkelijken, opdat het volk aan zijn eeuwige bestemming beantwoorde.
En zoo gebeurt het dan, dat in elk volk de kerk een
eigen historie, een eigen gestalte verkrijgt en haar belijdenis een eigen wortel en accent, die duidelijk de merkteekenen dragen van "bloed en bodem". En dat niet als
een noodzakelijk kwaad, dat zooveel mogelijk gekeerd
18

moet worden, maar als een door God gewilde vrucht van
den bond tusschen twee Godsgedachten: volk en kerk.
En eveneens vloeit hieruit voort, dat elke kentering
in den levensgang van een volk ook onvermijdelijk een
kentering beteekent in den levensgang van zijn kerk.
De leidslieden der kerken in Nederland schijnen hun
hart verpand te hebben aan een wereldorde, die ook in
Nederland ten grave daalt. Dit zegt op zichzelf niets:
"Het is beter met Christus te vallen dan met Caesar te
staan."
De vraag is echter, of een ondergang met de thans
ondergaande wereld de kerk zou toegerekend worden als
een vallen met Christus. De groote meerderheid der voorgangers schijnt dit te meenen. Het ach en wee over den
nood der tijden en het komen van den Antichrist is niet
van de lucht, zij het dan ook in klachten en profetieën,
die de duidelijkheid van vóór 15 Mei missen. Het was toen
vooral de kapitale nonsens over geloofsvervolging in
Duitschland, die in apocalyptische voorspellingen een
met wellust genoten hoofdrol speelde. De enkele stemmen, die op kerkelijk erf tegen deze lastercampagne opkwamen, zoo als die van Prof. Hugo Visscher en Ds. van
Hoogenhuyze, vonden geen gehoor. Daarmee in overeenstemming was de verheerlijking van de bestaande orde
19

van zaken. Die te helpen bestendigen scheen de aangewezen christenplicht, geleund tegen het onoverwinnelijke
Albion, dat zich opwierp tot kampioen van het Christendom (inmiddels zijn daar Amerika en Rusland bijgekomen!) en beschermd door de onneembare MaginoUinie.
De oecumenische beweging kwam terecht in het zog van
den Volkenbond der overwinnaars van 1918, in wier
achterhoede ook Nederland wat humanistisch meeprutste.
De RK. kerk vereenzelvigde zichzelf met de RK.S.P. en
voor het politiek Katholicisme is een Germaansche volksbeweging de erfvijand; wij herinneren ons dit het levendigst uit onze vaderlandsche geschiedenis der zestiende
eeuw. De gescheiden Kerken ontleenden niet in de laatste plaats haar positie aan het separatisme op politiek
gebied; was het wonder, dat zij Colijn huldigden, wanneer
hij de hopelooze partijschap des volks zegende als een
bewijs van onzen veelvervigen cultuurrijkdom, en dat het
1ge-eeuwsche vrijheidsbeginsel der Fransche revolutie
werd opgevijzeld tot de vrijheid tot welke de apostel
Paulus beweegt? In de Hervormde kerk was eensdeels de
onbeperkte leervrijheid het tegenbeeld van de onvolprezen vrijheid op staatkundig en journalistiek gebied; anderdeels had het ethisch individualisme zijn duizenden verslagen; en meer en meer werd er het Barthianisme troef
met zijn scepsis ten opzichte van scheppings-ordinantiën,
20

zijn doopersche staatsleer, zijn voorkeur voor cultuurbolsjewisme boven nationaal-socialisme, zijn zaligspreking
der democratie, zijn haat tegen Hitler en zijn propaganda
voor de Engelsch-joodsche pomographie over Duitschland. Als curiositeit kan ik nog vermelden, dat in deze
kringen voor 10 Mei een scherpe scheiding van kerk en
staat werd voorgestaan, soms tot een qualificatie van
nationalisme als heidendom toe, en dat uit deze kringen
na 15 Mei de uitspraak werd gelanceerd, dat Oranje en
onafhankelijkheid door vele eenvoudigen gerekend mogen
worden een onderdeel te zijn van het eenig fundament van
hetwelk Paulus in 1 Cor. III gewaagt.
Van den nood een deugd makend gingen en gaan
steeds meer stemmen in het kerkelijk kamp op tot beslechting der geschillen tusschen kerken en kerkelijke
richtingen. De negatieve drijfveer is onmiskenbaar. Het
is een duplicaat van de eensgezindheid aller politieke partijen van uiterst rechts tot uiterst links als de verkiezingen
in aantocht waren. Een soort kerkelijk E.D.D. Eén staaltje uit vele werd niet lang geleden meegedeeld in de
N.R.C. Het betrof een samenkomst op een Zondagmiddag
op een dorp in Friesland:
In "Tijd en Taak" doet J. A. Bruins een merkwaardige
mededeeling over een "klein blaadje", waarin hem trof
21

een groote advertentie. Die annonce was onderteekend
door een groot aantal vereenigingen en richtingen. Daaronder kwamen heel broederlijk en zusterlijk voor: de afd.
N.V. Bond van Ned. Onderwijzers, de Bond van Overheidspersoneel, bouwvakarbeiders, de Chr. Landarbeidersbond, de Chr. Nat. Werkmansbond, de Doopsgezinde gemeente, de Geref. Kerk, Kerk en Vrede, Moderne Landarbeidersbond, Ned. Herv. Gemeente, Ned. Werklieden
verbond, Het Nutsdepartement, Ons Huis, Recht en Vrijheid, de Roomsch Katholieken, de S.D.A.P., de vereeniging Bellamy, de Ver. Volksonderwijs en de Vrijz. Dem.
Bond.
Lijkt dit niet een sprookje of een droom?
Onder leiding van den burgemeester zullen al deze vereenigingen en groepen in een der dorpskerken een samenkomst houden, waarin een leekepreekster het woord zal
voeren en waarin een Hervormd zangkoor medewerking
verleent. Het doel van dit samenzijn is volgens de advertentie:
"In de spannende dagen, die wij hebben beleefd, zijn wij
ons allen bewust geworden, dat niettegenstaande de verschillen, die er tusschen ons bestaan in wereld- en maatschappijbeschouwing, er toch een gemeenschappelijke
behoefte bestaat aan geestelijken steun en troost ten aan22

zien van de groote gebeurtenissen van dezen tijd"." Tot
zoover de N.R.C.
Maar nu vraag ik in gemoede: moet de kerk dan werkelijk geacht worden te staan en te vallen met den neutralen partijenstaat, met het vrijheidsbeginsel der Fransche revolutie, met de E.D.D. politiek, met den Volkenbond, met de lastercampagne tegen Duitschland en Italië,
met de Maginotlinie en de Engelsche hegemonie, met den
voorrang van het goud boven den arbeid, met de corruptie en het Christendom van den aartsbisschop van Canterbury of met de colleges van Kar! Barth over den Rijksdagbrand? En als de kerk in ons land met het verdwijnen
dezer zaligheden voor generaties haar invloed zou inboeten, omdat zij verkoos er haar lot aan te verbinden,
zou dat dan een vallen met Christus zijn? Mij dunkt, de
vraag stellen, is haar beantwoorden.
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DE KERK STAAT OP EEN TWEESPRONG.

Wij hooren in onzen dag het woord des Heeren door
Jesaja: "Gedenkt der vorige dingen niet en overlegt de
oude dingen niet. Zie, Ik zal wat nieuws maken, nu zal
het uitspruiten." En als God in Zijne genade aan een
werelddeel en aan een volk, dat zijn zegeningen verzondigde, een nieuwe toekomst bereidt, dan is er aanleiding
tot de apostolische vermaning: "Ziet, gij verachters, en
verwondert u en verdwijnt, want Ik werk een werk in
uwe dagen, een werk hetwelk gij niet zult gelooven, zoo
het u iemand verhaalt." (Hand. XIII, 40). En dit gevaar
dreigt.
Omdat de kerk in deze vernieuwing niet de leiding
heeft. Integendeel. Daaruit trekken velen de gevolgtrekking, dat dit werk geen Godswerk is, want: kan uit Nazareth iets goeds zijn? of uit het Galilea der heidenen?
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En deze gevolgtrekking gaat uit van een juist beginsel,
n.l. dat God zijn Woord en Werk aan de kerk heeft toevertrouwd. Zoo stelde Hoedemaker de trits op: reorganisatie der Hervormde kerk, reformatie der Kerk, regeneratie van het volk. En hij was van oordeel, dat sinds
de dagen van het Réveil de kracht Gods ter genezing
kennelijk der kerk geschonken was. In dezelfde lijn
schrijft Prof. Haitjema in "Nieuw Kerkelijk Leven", dat
wij "Christus' alleenheerschappij in Woord en Sacrament
hooger moeten achten dan de zoogenaamde scheppingsordinantiën, welke ons heeten te vergunnen ook als kerkelijke menschen van heel het volk te spreken, vóór wij
bij het doopvont volkeren opgeëischt zagen door den drieeenigen God."
Wat het profetisch getuigenis van Hoedemaker aangaat: deze knecht Gods heeft zeker niet bedoeld Gode den
weg voor te schrijven, en zeker heeft hij de regeneratie
van het volk niet van een kerk verwacht, die haar bestand en roeping meer en meer ging vereenzelvigen met
de geneugten en heilige huisjes eener wereld, wier ondergang hij profeteerde.
Maar voorts: God heeft zijn woord en werk wel aan de
kerk toevertrouwd, maar niet aan de kerk gebonden. Hij
is vrij. De Geest blaast waarheen Hij wil. In Rom. III be25

tuigt Paulus, dat het ,,'t voordeel van den Jood en de nuttigheid der besnijdenis is, dat hun de woorden Gods zijn
toebetrouwd", maar in Rom. IX weet dezelfde Apostel
- zij het ook, dat het hem een groote droefheid en zijn
hart tot een gedurige smart is (vs. 2) - dat God zich ontfermt diens Hij wil en verhardt dien Hij wil (vs. 18), en
in hoofdstuk XI, dat Gods oordeelen ondoorzoekelijk zijn
en Gods wegen onnaspeurlijk I Want wie heeft den zin
des Heeren gekend of wie is Zijn raadsman geweest? of
wie heeft Hem eerst gegeven en het zal hem wedervergolden worden? (vs. 34, 35). En is hier ook geen toepassing
aan de orde van hetgeen in het tweede hoofdstuk staat,
dat ik in zijn geheel zou kunnen overschrijven en dan
vs. 9-11, 25-27 in het bijzonder onderstrepen? Mogelijk
zou dit hoofdstuk ook nog eenige toepassing laten in zake
het huidige gepreek tegen "nieuw-heidendom" en tegen
"zoogenaamde scheppingsordinantiën" .

De kerk is er niet van af met de grootspraak: "Wij zijn
Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend" als haar
de leiding der geesten ontvallen is. En zij zal die leiding
niet heroveren door zich te scharen aan de zijde der
reactie. Zij zal op den tweesprong der tijden zich opnieuw harer roeping moeten herinneren het zout der
aarde te zijn en een stad op den berg.
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Elke tijd stelt aan de vervulling dezer roeping zijn eigen
eischen. Onze tijd stelt haar den eisch der bezinning op
hare roeping voor het volk. Ik denk daarbij niet alleen
aan de sociale zijde harer taak, maar vooral aan den eisch
om te breken met het individualisme en om te verstaan,
dat het in laatste instantie niet gaat om de kerk, maar om
het heil des volks, gelijk wij het zingen in Psalm 67.
Hier liggen wel zeer bijzondere roepingen en kansen
voor de Kerk der Reformatie. Seeberg heeft in zijn Dogmengeschichte de stelling geopperd, dat de Reformatie
een eeuwenlange voorbereiding gehad had in de Germaansche reacties tegen het Latijnsche Christendom der
kerk van Rome, die dat Christendom veelszins met geweld
had ingevoerd en gehandhaafd, en dat zij van dat proces
een voltooiing was. Zoo ontstonden volkskerken, en in
onze volksgeschiedenis viel deze voltooiing samen met
een staatkundige en cultureele vrijheidsbeweging. De
kerk behoort geen stolp over het volk te zijn, waarin het
volkseigene wordt verwrongen, geen paedagoog die het
volks eigene uitroeit om een "nieuwen mensch" te scheppen naar een elders ontworpen standaardbeeld - zoo min
als de wedergeboorte de geboorte opheft of neutraliseert
en de continuïteit tusschen het natuurlijke en geestelijke
verbreekt; maar zij is een planting in het volk om te getuigen van het Woord, dat aan dat volk het aanzijn gaf,
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om zijn heilige plaatsen der Godsvereering toe te bereiden, om de stem van zijn bloed de sprake te leeren der
Godsaanbidding, om de gave en kracht, die God het
schonk tot den dienst van God te bewegen, om de woonstede te zijn van den Geest, die in alle waarheid leidt, om
reinigend, louterend, doopend het verderf te weren, dat
in de wereld is door de begeerlijkheid {2 Petr. I, 4}, die
Gode het vertrouwen opzegt om leven en lot in eigen
hand te nemen, en zich van de Goddelijke ordinantiën te
ontslaan. Wat dit alles concreet inhoudt, ik bedoel, welke
diep in het leven, de belijdenis, de organisatie der Kerk.
ingrijpende gevolgtrekkingen deze beginselen zullen
vereischen, is niet bij voorbaat in een soort programma
vast te leggen. Ik zie niet anders of de doorwerking dezer
beginselen zal leiden tot een reformatie der Kerk. Een
reformatie wordt echter niet ter hand genomen. Luther
zei: "ich bin wie een blinder Gaul hineingetrieben."
Ik acht de verwachting van Hoedemaker allerminst
ongerijmd, dat een reformatie der kerk zou uitgaan van
de Ned. Herv. Kerk. Haar tradities als volkskerk, alsmede het historische feit, dat zij de vrucht is eener reformatie, die hand in hand ging met een volksche beweging,
geven haar een uitzonderlijke plaats in het geheel van het
kerkendom.
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Maar belangrijker dan deze verwachting is Hoedemaker's inzicht, dat deze reformatie "heel de Kerk" betreft en omvat. En dit sluit in: dat wij de Kerk van art. 35
der Ned. Gel. Bel. niet mogen opsluiten binnen historische
kerkmuren, ook niet als deze door God zelf gebouwd zijn.
Want het doel dezer muren is bescherming tegen dwaalleer geweest, maar nooit omtuining en opsluiting en
isoleering van de Waarheid;
dat zoowel wat organisatie als belijdenis en zedeleer
betreft de Reformatie der 16e eeuw geen eindpunt is geweest. "Reformata ad reformandam" , gereformeerd om
gereformeerd te worden, was haar devies. Natuurlijk niet
door de eerste de beste nieuwlichterij, maar door in gehoorzaamheid aan Gods geest te waken tegen verstarring
en tegen de slavernij van traditioneele vooroordeelen en
gewoonten, staande in de vrijheid van een Christenmensch en leUende op de gangen Gods in de historie;
en dat nieuwe wijn in nieuwe lederen zakken hoort.
Niemand heeft het laatste woord gesproken. Luther niet,
Calvijn niet, Guido de Bray niet, Kohlbrugge niet, Hoedemaker niet. Zij hebben in hun tijd den raad Gods gediend
(Hand. XIII, 36) en zij spreken nog nadat zij gestorven
zijn en het: "volgt hun geloof na" van Hebr. XIII, '1 blijft
gelden, maar elke tijd, en zeer zeker de onze, eischt van
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de kerk ook een eigen woord, dat zij te zeggen heeft voor
eigen rekening en "niet als de schriftgeleerden", een
woord dat nieuw is als het morgenrood van een nieuwen dag.
De kerk staat op een tweesprong en kan nu twee dingen
doen:
Zij kan de zaak der ondergaande wereld tot de hare
maken en over dien ondergang weeklagen met veel misbaar. Dat laat tot nog toe niets te wenschen over. In een
"Christelijk" blaadje werd zoowaar zelfs de openbaring
der volkseenheid in de donkere Meidagen bewierookt.
Het gedrag van ons volk in die dagen deed meer denken
aan dat der Egyptenaren, van welke Jesaja profeteert: "Ik
zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren, dat
zij zullen strijden een iegelijk tegen zijnen broeder en een
iegelijk tegen zijnen naaste. . .. en de geest der Egyptenaren zal uitgeledigd worden in het binnenste van hen en
hunnen raad zal ik verslinden" (Jes. XIX).
Zij kan ook - wat practisch op hetzelfde neerkomt wel toegeven, dat ons volk vernieuwing noodig heeft,
maar dan profeteeren, dat de stoot daartoe van haar moet
uitgaan. Wat van "wereldschen" kant komt, deugt niet;
zij accepteert het niet, maar wederstaat het, bij voorkeur
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in den naam des Heeren. Ik zeg niet, dat de vernieuwing
niet van de kerk had moeten uitgaan; ik constateer alleen,
dat zij niet van haar uitgegaan is; de geneesmeester had
bij zichzelf moeten beginnen: en daartoe was hij op zijn
zachtst uitgedrukt niet in staat. Langs deze lijnen wordt
zij een bolwerk der reactie; en zekere bolwerken sloop en
zichzelf.
Dit is ééne mogelijkheid. De andere is deze:
dat zij niet mokkend en vittend aan den weg blijft staan,
omdat haar de teugels ontglipt zijn, nu een ander doet
wat zij had moeten doen, wellicht beter had kunnen doen,
maar in elk geval niet gedaan heeft, maar haar tekort
berouwend, vergeet hetgeen achter is en zich strekt naar
hetgeen vóór is: haar onvervangbare taak in een nieuwe
toekomst, die God in Zijn wondere genade doet aanlichten in een nieuwe volksgemeenschap. Zij zal dan op vele
punten ook met haar eigen verleden moeten breken; ook
zij zal behoeven een nieuw hart en een nieuwen geest.
Wat nood? als zij zich maar beroept op de belofte van
den Pinkstergeest, die in alle waarheid leidt. En dan
spreke de Heere der heirscharen ook tot Zijn kerk in deze
lage landen aan de zee: "Ik zal dit huis met heerlijkheid
vervullen en in deze plaats zal Ik vrede geven en de
heerlijkheid van dit laatste huis zal grooter worden dan
van het eerste."
31

DE COMPONENTEN DER KERKELIJKE GEMEENTE

De beslissende keus, waarvoor de kerk in onzen tijd
gesteld wordt, wordt aan de ambtsdragers, in het bijzonder de predikanten het duidelijkst voor.gelegd, en deze
zijn het, die het antwoord in eerste instantie moeten
geven.
Voorloopig geven zij dit antwoord incidenteel en vooral
zijdelings. Het laatste heeft het droevige gevolg, dat evangelieverkondiging en meditatie vaak het karakter krijgen
van dubieuze politiek.
Belangrijker echter dan het instantelijke antwoord der
ambtsdragers is (op de lange baan) het antwoord van de
gemeente, omdat dit het meest wezenlijk antwoord der
kerk is.
Het heeft daarom zin na te gaan, welke de
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voomaam~

ste componenten der gemeente zijn, welk antwoord van
elk te verwachten is en wat voor de kerk het belang van
deze beslissingen genoemd mag worden.
Ik kies als de belangrijkste elementen vari de kerkbevolking: de intellectueelen, de arbeiders, de burgerij en
de jeugd. In de burgerij heeft de kerk haar hechtste bol·
werk, de intellectueelen en de arbeiders zijn het meest
van de kerk vervreemd, de jeugd is het meest onberekenbare element. Het gaat voor de kerk om het vasthouden van de burgerij, het terugwinnen van intellectueelen
en arbeiders, maar vooral om de kerk bewoonbaar te
maken voor de jeugd.
Als de laffe tijd dien we achter den rug hebben, voort
was blijven duren, zou de kerk deze vier idealen zeker
niet verwezenlijkt hebben. De kerk stond voor een tot
geen enkel optimisme meer plaats biedenden nedergang.
Er was binnen de kerk wel eenigszins het besef van
haar noodtoestand. Als dat besef echter algemeen en
levend was geweest, zou de kerk zich haar volle evangeliseerende taak weder bewust geworden zijn en had
daarop al haar kracht samen getrokken. Er waren slechts
partieele herstelpunten en mislukking van alles wat
eenigszins georganiseerd aangevat werd.
3. De Kerk.
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Maar het merkwaardige geval doet zich nu voor, dat
de kerk na een eeuw van steeds verdergaande ontkerstening, die in de groote steden en bepaalde plattelandsdeelen ontzettende afmetingen heeft aangenomen, plotseling ongerust wordt over een geheel nieuw gevaar, waardoor de kerk wordt bedreigd en dat alle heil voor de kerk
er in gelegen is dat nieuwe gevaar zoo intensief mogelijk te bestrijden. Na een eeuw van sectarische twisten,
waardoor het vertoeven binnen de kerk steeds onverkwikkelijker werd, na een periode waarin het wantrouwen in haar eigen vorm zoo groot was, dat velen nog
slechts de onzichtbare kerk durfden te belijden, terwijl
op andere plaatsen de kerk in een gemoedelijken dommel
verkeerde, na in het nabije verleden nog 'eens voor de
zooveelste maal haar onmacht om zich zelf te herzien,
gedemonstreerd te hebben, ontplooit de kerk plotseling,
ik wil niet zeggen energie, maar toch groote bedrijvigheid om te getuigen tegen de gansch nieuwe groote gevaren, die haar bedreigen.
In dezen alarmeeringstoestand maakt ze een oogenblik
van schijnparaatheid door.' Er zijn zelfs optimisten, die
meenen, dat deze levendigheid nieuw leven is. In werkelijkheid loopt de kerk groot gevaar haar eigen ruiten in
te gooien en haar kansen op een belangrijke plaats in ons
volksleven voor lang te verspelen, door in haar eigen
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gebreken te volharden en zich vijanden te maken daar
waar ze niet bestonden. De machten, die zij vreest, zijn
slechts gekant tegen een kerk, die onder het mom van
evangelieverkondiging politiek bedrijft en wel de oude
volksontbindende politiek der democratische partijen. Inplaats dat de kerk nu beseft, dat saambinding en volksche
kracht ook voor de volkskerk slechts winst beteekent,
ziet de kerk alleen maar heil in het verdedigen van den
ouden chaos en ziet in de vernieuwende kracht van onzen
tijd slechts gevaar. In deze verdwazing hebben bijna
overal de predikanten de leiding. Maar de gemeente volgt.
Door het karakteriseeren van de groepen die ik als de
voornaamste bevolking van de kerk boven aanwees, wil
ik de fout der kerk duidelijk doen uitkomen en de beteekenis der groepen afzonderlijk, zoowel voor de ontaarding
als het mogelijk herstel der kerk, nader beschrijven.
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DE KERK EN DE INTELLECTUEELEN.

De intellectueel is een schaarsch element geworden
in de samenstelling van onze volkskerk. Dat komt gedeeltelijk doordat in den 19den eeuwschen strijd tusschen
orthodoxie en modernisme de intellectueelen in hoofdzaak de partij der vrijzinnigheid kozen. Waar de orthodoxie won, werd dus de intellectueel practisch buiten de
kerkdeur gezet. Waar het modernisme won, was over het
algemeen een verzwakking van het kerkbegrip en van
den gemeenteband, zoodat op vele plaatsen niet alleen de
intellectueel maar ook de rest van het oude kerkpubliek
de kerkgebouwen leeg liet staan.
Zoo is het type intellectueel ontstaan, dat heel welwillend denkt over de kerk, maar er zelf niet meer aan
doet.
Voor het ontstaan van dit type was een historische
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verklaring uit de tegenstelling orthodox-modern nauwelijks noodig. Het ligt in den aard van den intellectueel
om zich goed thuis te voelen in de geestelijke afzondering.
Wat waardevol is, is hij gewoon te verwerven in het stille
studeervertrek of in het gesprek met iemand van gelijke
ontwikkeling. Over het algemeen mint hij niet de groote
vergaderingen; hij heeft geen behoefte menschen te zien;
hij verveelt zich in gezelschappen; het gesprek van den
dagelijkschen omgang is hem te onbeduidend, het debat
der politieke en kerkelijke tinnegieters te verward. Ook
in de kerk voelt hij zich niet gemakkelijk thuis: hij ergert
zich aan hel gebrek aan goede manieren van de kerkgangers, het gemis aan stijlgevoel bij het inrichten van
den eeredienst, aan het onwelluidende zingen, aan de niet
altijd weldoordachte, vaak slordig gestelde en galmend
of schreeuwerig uitgesproken preek. Hij voelt zich niet
op zijn plaats, als hij rond zich opmerkt de hofjesjuffrouwen, de werkster, den groenteboer, den petroleumbezorger en de mannetjes uit het Oudeliedenhuis.
En er is meer, er zijn nog belangrijker dingen: zijn
wetenschappelijk wantrouwen tegenover elk denksysteem en elk principe van ordening relativeert heel
sterk alle verworvenheden, hij komt daardoor gemakkelijk tot een verdraagzaamheid, die nauw grenst, meestal
overgaat in onverschilligheid, gemakkelijker dan tot
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kerkelijke belijdenis, zoo licht voerende tot verkettering.
Zijn relativisme baant hem den weg tot spiritualistisch
denken en doet hem zich tevreden voelen bij de gemee:p.schap aller geloovigen, de onzichtbare kerk, meer dan
bij de ontnuchterende werkelijkheid van een kerk, het
lapwerk van vele eeuwen, in zijn oude tradities even gehavend als eerbiedwaardig,
Er is een tijd geweest, dat de intellectueel zich de
illusie kon veroorlooven, dat hij door zijn persoon in
voorname minzaamheid standing verleende aan een gezelschap, waarmee een oude historische plek anders te
zeer zou zijn ontsierd. In onzen tijd is echter voor een
offer van neerbuigende vriendelijkheid weinig plaats;
onze tijd kent geen enkelen stand met een aureool.
Wat doet de intellectueel dus? Hij stelt zich buiten de
ergernissen, die de kerk bij hem opwekt, trekt zich in het
beste geval terug in de bijeenkomsten van een klein
groepje gelijkgezinden met genoeg gevoel voor decorum
Of hij neemt genoegen met de wijding van kunst of
natuur of met het contact met de groote denkers op het
terrein van de philosophie, ook wel der theologie.
Is dat dan weinig? Is het vrome overdenken in de binnenkamer of het stille neerzitten onder Bachs muziek
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niet meer dan het gaan naar een kerk, waar vaak de
stichting door bijkomstigheden, soms zelfs hoofdzaken
wordt ontnomen - waar het bovendien vaak tochtig is
en slechts in de warme zomermaanden een aangename
temperatuur heerscht?
Wie dit zonder meer zou ontkennen, zou niets begrepen hebben van al de voorrechten, die het bezit van
cultuur aan een mensch schenkt en zou onderschatten
den werkelijken hinder, die een ontwikkeld mensch ondervindt, als er met zijn meerdere gevoeligheid niet wordt
gerekend. Verder is het duidelijk, dat het diepste geestelijk leven is de persoonlijke ontmoeting met God en het
stille belijden in een kring zonder storende elementen.
Toch is het noodig op de gevaren en de ongenoegzaamheid van de intellect..ueele isoleering te wijzen. Wie
zijn geestelijk leven niet stelt onder de tucht van de dagelijksche gebedsoefening en de wekelijksche samenkomst
der geloovigen, wie wegdrijft op stemmingen en niet
meer de eenheid der geloovigen ervaart in het gemêleerd
publiek onzer godsdienstoefeningen, die loopt al het gevaar van een steeds verder gaande uitholling van zijn
geloofsbezit. En niet alleen dat het geloofsbezit van den
enkeling op deze wijze bedreigd wordt, maal het leidt
tot een voortgang der ontkerstening en profaniseering
39

van ons volksbestaan, doordat het voorbeeld van den intellectueel nog altijd grooten invloed heeft. Een cultureel en religieus pauperisme bedreigt in toenemende mate
het Nederlandsche Protestantisme.
Er is dus voor de kerk de dure plicht om alle krachten
in te spannen om den intellectueel terug te winnen. Voor
de kerk is het terugwinnen van den intellectueel ook een
prestigekwestie. De invloed der kerk gaat zienderoogen
achteruit, ook omdat ze zonder verstand geregeerd wordt
(de beraadslagingen van vele kerkeraden zijn berucht)
en omdat ze bij tal van gelegenheden slecht vertegenwoordigd wordt.
Als de kerk de intellectueelen weer tot zich zou weten
te trekken, de intellectueel uit zijn geestelijke eenzaamheid verlost zou zijn en de kerk gedegener adviezen zou
ontvangen, is er dan alleen reden tot juichen? Het binnenhalen van den intellectueel binnen de kerk heeft ook
zijn groote gevaren. In de teekening die ik van den intellectueel gaf in het eerste deel van mijn betoog, toonde ik
hem in zijn vereenzaming, in de verschrompeling van
zijn geestelijk bezit. Ik trachtte in zijn hart te lezen. Ik
zocht hem in de stilte en teekende hem zoo sympathiek
mogelijk. Als ik hem zie als werker, let op zijn activiteit,
dan versta ik waarom intellectueel voor velen als een
40

scheldwoord klinkt. De intellectueel is ook een maatschappelijk gevaar. Niets is voor hem veilig. Hij neemt
het kostbaarste in handen, hij wendt het om en om en
als het door de beduimeling zijner handen ontluisterd is,
dan constateert hij, dat het niet zoo flonkert als tot op
het moment van zijn onderzoek altijd werd aangenomen.
Ik geef twee voorbeelden.
1. De begrijpende liefde is in handen van den intellectueel geworden tot psychologische verklaring: de leer
van de schuldelooze schuld. In plaats van de vergeving
der zonden: de noodlottige onontkoombaarheid der fouten
en tenslotte het recht van het uitleven van elke karakterzonde; in plaats van het inhouden van het oordeel om der
wille van de liefde: het ontkennen van het begrip schuld.
Door het verklaren van elke misstap als een noodzakelijke reactie, laat de intellectueel het vermogen tot oordeelen los. Hij heft de leus van vergevende liefde om·
hoog, in werkelijkheid wischt hij de grenslijn uit tusschen
recht en onrecht, leugen en waarheid.
2. De beschuldiging tegen de gemeente van Laodicea,
niet heet, noch koud, maar lauw, neemt de intellectueel
bij gelegenheid ook in den mond, zijn protest noemt hij
dan bijvoorbeeld vitalisme. Want van elke oude waarheid maakt hij een moderne leus, die hij niet werkelijk
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aanhangt, maar beredeneert tot hij haar krachteloos heeft
gemaakt. De drijfkracht van deze leus van hevig leven:
een verterend verlangen naar waarachtigheid interesseert
hem niet. Hij leeraart juist, dat het niet zit in den inhoud
van wat men aanhangt, maar slechts in de houding en in
plaats van heftigen waarheidsdrang biedt hij.... een
modehouding, waaraan elke liefde of haat tot die waarheid ontbreekt.
Deze beide voorbeelden schenen aanvankelijk nogal
ver van elkaar af te liggen, maar door zijn vernuft zijn
ze tot één formule omgelogen, een formule, die hierom
zoo gevaarlijk is, omdat ze de idealen wegneemt. Wie in
zijn gedachten spinsels verward raakt, wordt dadenloos.
Zie de futloosheid van onze intellectueele jeugdl
En aangezien het grootste gebrek van de kerk der
negentiende en twintigste eeuw juist haar machteloosheid, haar gemis aan daden is, haar eeuwig wikken en
wegen, vergaderen, en niet besluiten, is er in die kerk
eerder een teveel aan intellectualisme, die caricatuur van
echte wijsheid, dan een te weinig. Nu snakt, geloof ik,
uiteindelijk ook de intellectueel naar zijn verlossing uit
de interessante onvruchtbaarheid. Als de intellectueelen
door onzen tijd met zijn positieve vragen eens wakker
mochten worden en bereid tot een positief antwoord, dan
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kwam de wijsheid Gods misschien nog eens een keer niet
alleen bij de kinderkens, doch ook bij de professoren.
Daar zou kerk en universiteit mee gediend zijn.
Op het oogenblik lijkt het er nog niet op: door nie·
mand worden de positieve waarden van onzen tijd met
zooveel heftigheid buiten de deur gezet als door den in~
tellectueel. Misschien is het slechts een laatste wanhopig
verzet der spitsvondigheid, die vreest aan de kaak gesteld te worden. Wij kunnen niet beter doen dan aan de
ontmaskering der spitsvondigheid mee te werken.
De intellectueel in de kerk heeft zich indertijd van het
kerkelijk krakeel met lichte ergernis, maar zonder werkelijke verontwaardiging teruggetrokken, of heeft over
de schoonheid der veelvervigheid geleuterd.
De intellectueel onzer dagen wordt echter tegenover
eenvoudige vragen gesteld, waarop slechts met ja of neen
is te antwoorden. Het wordt ook steeds moeilijker zich
buiten het gewoel van den strijd te houden. De wikkende
en wegende intellectueel wordt overal uitgeschakeld. De
intellectueel, die het goede gekozen heeft, is een groote
bouwende kracht. Zijn arbeid op een leidende plaats is
noodig om de eenvoudigen te bewaren voor onnoozelheid
en de argeloozen voor onvoorzichtigheid, om de beeldstormers te beteugelen in hun onbesuisdheid.
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Wanneer de intellectueel in kerk en maatschappij niet
langer de ondermijnende factor is, die alles "im Frage"
stelt, dan is hij het, die den weg der wijsheid leert bewandelen.
Zoover zijn we nog niet. Het is dus niet voldoende te
beseffen, dat de intellectueel onmisbaar is en dat de wer~
vende arbeid der kerk zich op hem richten moet. Het moet
gepaard gaan met een steeds scherper aanval op den intellectueelen twijfel.
We beleven nu een tijd, die de gegevens biedt om dezen
aanval met de beste wapens uit te voeren, omdat deze
tijd vragen stelt, die als een schibboleth mogen gelden.
Het merkwaardige is, dat deze vragen die zoo eenvoudig lijken en ook zijn, met een grooten hartstocht met ja
als met neen worden beantwoord. Mogen de intellectueelen het ja weten te vinden, dat kerk en maatschappij
ten zegen zijn zal.

11

DE KERK EN DE ARBEIDER.

Na de groep der intellectueelen is die der arbeiders het
meest van de kerk vervreemd. De vervreemding van den
intellectueel, hoezeer de kerk aan deze schuld meedraagt,
ligt voor een zeer belangrijk deel aan het karakter van
den intellectueelen arbeid, en in den kring der intellectueelen is onverschilligheid of een houding van hooge
minzaamheid tegenover de kerk ook in vroegere eeuwen
een niet ongewoon verschijnsel.
De positie van den arbeider is geheel anders. Er waren
tot heden weinig arbeiders, die onafgebroken arbeid hadden, laat staan, die gedurende hun gansche leven voor
dien arbeid goed betaald werden. Er waren steeds perioden van slecht betaalden arbeid en van werkloosheid.
Het sparen kon in de betere jaren niet in dien omvang
geschieden, dat het welstandsleven van den arbeider on45

bedreigd genoemd kon worden. Integendeel, in arbeiderskringen is vaak bittere armoede geleden.
Armoe is over het algemeen een slecht klimaat voor een
gaaf ontwikkeld geestelijk leven, al kent ieder treffende
staaltjes van menschen, die bij den grootsten maatschappelijken kommer blijmoedige Christenen waren, en al weet
ieder, dat rijkdom niet minder dan armoe het geloofsleven
van den Christen kan bedreigen.
Er was echter altijd een band tusschen den arme en de
kerk: de armenzorg. De kerk is eeuwenlang het eenige
officieele lichaam geweest, dat aan den nood van den
arme op eenigszins systematische wijze tegemoetkwam.
Wie in nood zat, kon bij de kerk aankloppen. De particuliere liefdadigheid geschiedde in den naam der Christelijke barmhartigheid en was als het ware een verlengstuk
van de kerkelijke zorg.
In de achttiende eeuwen in het begin van de negentiende eeuw, toen de nood van de arbeiders bijzonder
hoog was, was de samenwerking van particulieren en
kerk niet voldoende om ook maar eenigszins bevredigend
de toenemende armoede te lenigen. Ook de antwoorden
die de Maatschappij tot Nut van het Algemeen op haar
prijsvragen ontving, wezen geen uitweg. Het eenige blij46

vende resultaat van de actie dier dagen waren de alom
opgerichte hofjes, voornamelijk gesticht door ijdele mild·
dadigen, die hun stichtersnaam op de poort aan de straat·
zijde lieten beeldhouwen.
In den Réveilkring heeft men het duidelijkst begrepen,
dat Armenzorg in den vorm van een bedeeling en een
stichtelijk woord te eenenmale onvoldoende was om de
sociale ellende te bestrijden. Door verbetering van hygiënische toestanden, kolonisatie (Anna Paulowna-polder),
reclasseering, zorg voor verwaarloosde jeugd en de ongehuwde moeder, strijd tegen het alcoholgebruik, bestreden de Réveilmenschen de oorzaken van de maatschap·
pelijke ellende. De kerk heeft bij dit werk aansluiting verkregen; gelijksoortig werk gaat van de kerk uit of komt
uit haar actiefste leden voort, al moet geconstateerd worden, dat het élan en de overvloed van initiatief uit de Réveiljaren verslapt zijn.
De groote fout, door de kerk gemaakt, is echter, dat ze
niet begreep, dat er sociaal onrecht was. De vergissing is
begrijpelijk. Het is de vergissing van bijna ieder, die bij
het onrecht niet dadelijk en persoonlijk betrokken is.
Geven is betrekkelijk gemakkelijk, al zijn er genoeg
menschen die er groote moeite mee hebben. Het gemakkelijkst is een bescheiden geefgewoonte - zooals we onze
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Zondags giften in zakjes of busjes werpen - een goede
gewoonte voorzeker, maar waarbij maar al te vaak de belangstelling ontbreekt voor den eigenlijken nood, die de
gift noodzakelijk maakt en die dus niet de behoefte schept
om de oorzaak weg te nemen.
Men mag er de kerk geen verwijt van maken, dat ze
bij de verbetering van de rechtspositie van den arbeider
niet zelf het initiatief genomen heeft, al mocht men van de
kerk verwachten, dat ze wist, dat de arbeider zijn loon
waard was en dat ze zich er dus over verontrusten zou,
dat bij langen zwaren arbeid het loon zoo gering bleef,
dat de bitterste armoede uit de arbeidersgezinnen niet
geweerd kon worden. Laat men evenwel de kerk het gebrek aan initiatief in het arbeidersvraagstuk niet verwijten, al begint natuurlijk altijd het gevaar voor de kerk
op die punten, waar de initiatieven voor goede dingen
door anderen genomen worden. Maar de kerk, moge men
erkennen, beoefende met groote intensiteit de liefdadigheid en trachtte de gelden der liefdadigheid op de meest
efficiente wijze te verdeelen. Het is niet te verwonderen,
dat de kerk met een zekere zelftevredenheid constateerde, dat de Christelijke kerk den plicht der Christelijke
handreiking het best nakwam.
De groote fout in de kerk was echter, dat, toen er uit
den kring der arbeiders en enkele idealisten buiten die
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groep de roep om recht kwam, de kerk dezen roep niet
verstond en niet inzag; dat het bij de voortgaande verindustrialiseering steeds meer onmogelijk en steeds meer
onrechtvaardig zou zijn den arbeidenden stand met een
gift en een vermaning tot berusting weg te sturen.
Inplaats van juist begrip ontstonden in die dagen birinen de kerk zelfs zeer scheeve redeneeringen. Het inzicht, dat God armen en rijken beide gemaakt heeft, voerde tot eigenaardige consequenties, tot een redeneering
die ongeveer aldus luidde: God heeft het verschil in standen gewild en ieder zijn plaats aangewezen, ieder moet
blijven in den stand waar hij hoort en ieder die maatschappelijke verandering wil, tracht verandering te brengen in het Godsbestuur. Voor velen gold sociale ontevredenheid als opstand tegen Gods bedoelingen.
De arbeider voelde, dat hij bij de verdediging van zijn
belangen en rechten niet op de kerk rekenen kon en aanvaardde andere verdedigers. Deze leerden hem den klassenstrijd.
Toen eenmaal de klassenstrijd door hem als een reëel
gegeven was geaccepteerd, zag hij in zijn predikant
iemand van den stand der fabrikanten, en hij ontving zijn
boodschap van sociale berusting met te meer wantrouwen.
Een wantrouwen, dat maar al te zeer versterkt werd, doorof.

De Kerk.
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dat de kerk door het instellen van dure en goedkoope zitplaatsen (op verscheidene plaatsen als diaconaal tuchtmiddel zelfs armenkerken!) de les van Jacobus niet al te
best in practijk bracht.
Het heeft de kerk niet mogen baten, dat een aantal
predikanten voor de lotsverbetering van den arbeider
hun krachten gegeven hebben. En al zijn enkele van de
beste en oudste der sociale wetten van een predikantminister afkomstig, de arbeider wist te goed, dat de kerk
daar niet achter stond, gelijk ook de Christelijke partijen,
toen het er op aankwam, dezen minister in den steek
lieten.
Geen wonder, dat een groot deel der arbeiders luisterde
naar het evangelie van den haat. Zoo kwamen ze er toe
leiders te volgen, die hun leerden, dat de dominees de
fabrikanten opzettelijk in de kaart speelden en het volk
dom en machteloos wilden houden om ze zoo over te
leveren aan de willekeur van het kapitaal.
Ik hoef niet verder te teekenen, hoe onder Marxistische
leiding de arbeider van de kerk vervreemdde.
De Christelijke partijen hebben door sociale paragrafen
en door confessioneele bonden gedaan wat ze konden
om de arbeiders voor de Christelijke politiek te behouden.
Daardoor bleef ook de band met de kerk bewaard, zoodat
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een deel der arbeiders nog de kerk trouw bleef. We kunnen ons daarin dan ook wel verheugen, al was deze toestand wel oorzaak van zeer ruïneuze misverstanden. Zoo
werd er de voorstelling in de hand gewerkt van een Christelijk volksdeel en sectarische zelfgenoegzaamheid er
door bevorderd en er school een gevaar in, dat niet ernstig genoeg kan worden gezien: vereenzelviging van de
kerk van Christus met een bepaalde opvatting van partijpolitiek, aangezien deze confessioneele bonden met de
rechtsche partijen in zulke nauwe vriendschapsverhouding stonden, en de leiding der bonden zoozeer in vertrouwde handen was, dat de bonden politiek instrument
werden.
Er kwam nog bij, dat de Christelijke arbeidersorganisaties, hoezeer ook opgericht om de arbeiders voor de
Marxistische invloeden te bewaren, in de practijk ook uit
de tegenstelling en de onderlinge vijandschap der klassen
leefden en de strijdwijze (dreigen en dwingen als onderhandelingen niet tot een snel resultaat voerden) van de
Marxistische bonden overnamen. Ze moesten wel, want
zonder "succes" kon de organisatie niet bloeien.
De bonden kregen hun vrijgestelden en hun geestverwanten en klassegenoot en in allerlei besturende lichamen.
Behalve de afgevaardigden der arbeiderspartijen kwamen
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er nog zooveel arbeiders-vertegenwoordigers uit andere
partijen, dat in de volksvertegenwoordiging de arbeiders
éen belangrijke meerderheid hadden. Echter zonder dat
de arbeider van deze gunstige positie zijner vertegenwoordigers bijzonder profiteerde. De oorzaak zat voor een
deel hierin, dat deze vertegenwoordigers "heeren" werden
en steeds minder leefden uit de verontwaardiging, waaraan de eerste leiders hun activiteit ontleenden, maar hadden leeren schipperen terwille van de vriendschap en de
baantjes.
Er was nog iets anders - en hier treffen we de groote
fout van de arbeidersbeweging: de sociale kwestie is door
de Marxistische leiders uitsluitend gehanteerd als de
strijd van een bepaalden stand zonder de belangen van
de anderen daarbij in acht te nemen. Naargelang de
economische omstandigheden er gunstig voor waren,
dwongen de arbeiders door de machtsmiddelen der organisatie de inwilliging van bepaalde eischen af. Bij minder
gunstige verhoudingen trokken ze morrend terug en voelden zich mishandeld door het machtsmisbruik der werkgevers. Inderdaad kwam er zoo een klassetegenstelling,
waarbij elke partij van elke gelegenheid tot positieverbetering gebruik maakte. De revolutionnaire bewegingsooriog liep dood in een afmaUenden stellingsoorlog . Voor
den arbeider is daarmede zijn strijd als volkomen on52

vruchtbaar geteekend, daar er nu eenmaal niet aldoor
een economische hoogconjunctuur heerscht en de arbeider zoo niet meer bereiken kan dan een gestadige afwisseling van hooge en lage loonen, perioden van overvloed
van werk en van schaarschte, van overuren en werkloosheid.
In onzen tijd is de situatie voor den arbeider opnieuw
veranderd. Opnieuw is de plaats en de waarde van den
arbeid principieel aan de orde gesteld en is een van de
hoofdvragen geworden, waarmee onze tijd zich bezig
houdt. In onzen tijd strijden twee economische stelsels
met elkaar: het oude dat reeds lang een beeld van ontreddering vertoonde door de met geen enkel der normale
middelen op te heffen massawerkloosheid, gepaard aan
een surplus van goederen, dat niet dan door massavernietiging op prijs te houden was, een stelsel dat zijn stevigheid verkreeg door opeenhooping van goud, het groote
wereldkapitaal dat zich in hoofdzaak met deze economie
vereenzelvigd had. Daartegenover staat de economie die
uitgaat van het besef, dat van principieele waarde alleen
gesproken mag worden bij arbeid en grondstoffen en dat
de beteekenis van het goud verre is overschat, niet kapitaal is, slechts ruilmiddel. De waardigheid en de vreugde
van den arbeid is daardoor met zulk een klem op den
voorgrond geplaatst, dat ook een geheel nieuwe waar53

deering van den arbeider daaruit is voortgekomen. Hij
heeft daarbij zijn politieke macht en de dwingende kracht
van zijn organisatie verloren, hij heeft zijn ideeën van
klassetegenstellingen en klassehaat moeten loslaten,
maar de arbeider is niet meer de bedeelde, hij heeft weer
arbeid, zijn loon staat in een gunstiger verhouding tot het
welstandspeil der volkshuishouding en er is voor hem
een instituut van grootsche allure geschapen voor ontwikkeling en ontspannIng.
In ons land zijn we dezen weg nu ook opgegaan en deze
nieuwe aanvat van het arbeidersvraagstuk zal ook hier
zijn beslag krijgen.
Nu is het de taak van de kerk zich af te vragen, of in
deze nieuwe situatie voor haar mogelijkheden liggen om
het verloren terrein in de wereld der arbeiders te herwinnen. Op het oogenblik staat de Nederlandsche arbeider zelf nog aarzelend tegenover de nieuwe ordening: de
initiatieven zijn niet van zijn leiders afkomstig, onverwacht is alles anders en de bijzondere omstandigheden,
waaronder dit alles plaats heeft: het plotseling deel zijn
van de groote middeneuropeesche economische eenheid.
die de zeer moeilijke opgave heeft bij een beperkten voorraad grondstoffen een sterk geïntensifieerd, op den oorlog
ingesteld productie-apparaat aan den gang te houden en
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daarvoor allerlei maatregelen nemen moet, die de arbeider
niet kan overzien, dit alles doet dezen wat wantrouwig of
wat afwachtend zich stellen tegenover al het nieuwe, al
begint juist in arbeiderskringen het inzicht veld te winnen,
dat er voor hen bij de nieuwe ordening weinig te verliezen en veel te winnen is.
Als onze arbeiders met deze nieuwe instelling verlost
worden van hun oude theorieën van klassenhaat, krijgt
ook de kerk een nieuwe kans om den arbeider te benaderen. Als tenminste de kerk zelf iets van de nieuwe
situatie begrijpt en tijdig inziet, dat de nieuwe orde haar
deze kansen biedt.
De mogelijkheid is groot, dat de kerk, doordat deze
kwesties zich niet enkelvoudig, maar in verband met verscheiden andere zaken aan de kerk voordoen, niet de
openheid van blik bezit, om de groote waarden die de
nieuwe orde haar op het terrein van het sociale leven
aanbiedt, dadelijk te erkennen. Een platonische erkenning zou bovendien nog weinig waarde hebben. De
vreugde over al wat van werkelijke waarde is in de vernieuwingen onzer dagen moet den moed leveren voor
een groote actie tot herovering van den arbeider voor
Evangelie en kerk. Het is niet voldoende om te zeggen:
als de arbeider van zijn materialistische en marxistische
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levensbeschouwing verlost wordt, prachtig, onze kerkdeuren staan wijd open en ook wij hebben waardeering
voor den arbeid. De kerk heeft niet alleen een kans. maar
ook een groote roeping.
Hoe wint de kerk het vertrouwen van den arbeider
terug? Een goed doorschouwen van de oorzaken der onverschilligheid der arbeiders tegenover de kerk en van
de veranderde situatie, die een kans biedt aan te sluiten
bij wat de belangstelling der arbeiders heeft: de plaats
van den arbeider in een nieuw Europa, zal ons leeren,
dat als de kerk weer achteraan komt, zooals ze bij de
sociale veranderingen in de negentiende eeuw achter de
feiten aanwandelde, de arbeiderswereld voor de kerk zoo
goed als geheel gesloten terrein zal zijn, wie weet voor
hoe lang.
Een eerste fout is al gemaakt in de afzijdigheid tegenover de Winterhulp. De kerkelijke armenzorg met haar
ervaring van eeuwen practische hulpverleening had vele
belangrijke adviezen kunnen geven en had haar kennis
van den nood, die gelenigd moet worden en haar adressenmateriaal ter beschikking kunnen stellen, en had zelf van
de nieuwe middelen en wegen, die Winterhulp gebruikt,
veel kunnen leeren. Zij had deze samenwerking kunnen
verkrijgen met volkomen handhaving van de autonomie
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van haar beheer over de eigen middelen. Ik geloof, dat
de arbeider meer van de kerk zou begrepen hebben, als
de kerk enthousiast was geweest over een grootsch
middel, dat op eerlijken weg den arbeider helpen wil, dan
nu de kerk verongelijkt over de kleineering van haar
werk met een verbeten gezicht den anderen kant opkijkt,
als Winterhulp om gaven en om collectanten vraagt. Zoo
zal het ook gaan met den Nederlandschen Volksdienst.
En het eenig resultaat van deze "afscheiding van de
wereld" is dat er een nieuwe sociale organisatie opgebouwd wordt buiten de kerk om, dat de groeiende beteekenis van deze organisatie de onthouding der kerk steeds
meer als klein-sectarisch gedoe zal qualificeeren, en dan
zal de tijd komen, dat op het terrein van den arbeid deze
vernieuwing van onzen tijd voor de kerk meer scha dan
winst oplevert.
De tijden zijn voor velen moeilijk en het denken wordt
vertroebeld door allerlei gevoelsoverwegingen, die met
de groote vragen waar het om gaat, niets te maken moesten hebben en die, als men eerlijk wilde zijn, ook buiten
deze vraagstellingen gehouden moesten worden.
De tijden zijn niet alleen moeilijk, maar ook voor verre
tijden beslissend en daarom van groote verantwoordelijkheid. En wie :lÎch niet los kan maken van zijn oude wijze
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van denken, loopt de kans groote en voor de hand liggende opgaven te verwaarloozen door het piekeren over
wenschen, welker vervulling buiten zijn vermogen liggen.
Mogen de dienaren der kerk zich los maken van onvruchtbare wenschdroomen en zich van harte geven aan
de taak, die tot het allernoodzakelijkste behoort van wat
op den weg der kerk ligt.
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DE KERK EN DE BURGERMAN.

Tusschen de beide groepen die het meest van de kerk
vervreemd zijn, die der arbeiders en der intellectueelen,
staat de burgerij, de kern van de kerk.
Het is een belangrijke groep van kerkelijk meelevenden: kleine neringdoenden, kleine baasjes en ambtenaren.
die mee willen werken tot alle goed werk, ijverige collectanten en trouwe contribuanten, leden der kerkelijke en
semi-kerkelijke commissies en vooral: trouwe kerkgangers.
Het is daarom van het grootste belang deze groep de
kerkelijke belangstelling te geven, die ze verdient.
Ik veronderstel, dat de meeste predikanten bij het verdeelen van den tijd dien zij beschikbaar hebben voor huisbezoek, hen niet het karigst bedenken. Niet omdat deze
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groep het 't meest noodig heeft, ook niet in de eerste
plaats uit de overweging, dat tenminste deze groep voor
de kerk bewaard moet blijven, maar alleen al omdat deze
bezoeken de meeste bevrediging geven. Hier niet de
klachten en verwijten, die het bezoek in arbeidersgezinnen vaak zoo vermoeiend en onvruchtbaar maken, ook
niet het gevoel, dat het domineesbezoek hinderlijk overbodig gevonden wordt als bij' een deel der intellectueelen,
neen, hier treft hij de belangstelling voor zijn werk en het
respect, waarop de predikant gaarne aanspraak maakt.
Deze menschen, die de kerken vullen, aan het wijkwerk
deelnemen, uit wier bescheiden middelen de kerk voor
een niet onbelangrijk deel gefinancierd wordt en uit wier
midden een groot deel der colleges van ouderlingen,
diakenen en collectanten gerecruteerd wordt, zij vormen
de groep naar wier geestelijke en maatschappelijke beteekenis de kerk mee beoordeeld mag worden, natuurlijk
niet het wezen der kerk, maar haar tijdelijke situatie.
Het is daarom niet overbodig te herhalen, dat het van
het hoogste belang is deze groep goed te leeren kennen,
als het heil van de kerk ons na aan het hart ligt.
Deze groep van burgers waardeert de vastigheden des
levens: een klein winstje, een zoet winstje is een spreekwoord, dat in dezen kring thuis hoort en een bescheiden
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betrekking, maar met een vast inkomen en een pensioentje in uitzicht is een ideaal, waarvoor men bereid is
zijn gansche leven trouw zijn plicht te volbrengen. Zij
kennen haast geen andere onrust dan de wisselvalligheid
van het weer, waarvan de kansen dan ook door hen
gretig worden overwogen. Een rustig, degelijk leven is
hun deel, ze eten sober, maar gezond, gaan op tijd naar
bed, staan niet te laat en niet te vroeg op, schuwen alle
baldadigheid. De middenstand is een rustige, fatsoenlijke,
arbeidzame groep, die nauwgezet haar verplichtingen
nakomt.
Als er geklaagd wordt over arbeiders, die hun liefde tot
den arbeid verloren hebben, over groote zakenlieden die
de grenzen van het geoorloofde steeds wijder hebben uitgezet, en dan nog vaak moeite hebben deze niet te overschrijden, over kunstenaars wier werk zijn zin verloren
heeft, doordat zij in hun kunstenaarsschap geen gave en in
hun arbeid geen roeping zien, over intellectueelen, die de
verantwoordelijkheid van hun leiderschap niet beseffen,
dan mogen we er tegenover stellen, dat onze burgerij, al
heeft ze haar gebreken, in haar wezen gezond is en besef
heeft van hooge levenswaarden: gezinstucht, maatschappelijke orde, fatsoen, ijver, godsdienstzin. Deze deugden
worden in dezen kring beschermd door een rij goede gewoonten. Er wordt dikwijls aan gewoontedeugden weinig
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waarde gehecht, men spreekt dan van sleur: gebed uit
sleur, kerkgang uit sleur, een fatsoen dat alleen bewaard
blijft, omdat de sleurmensch geen verleiding kent. Het
zou onjuist zijn om te ontkennen, dat sleurga~g den verantwoordelijkheidszin en een dieper leven bedreigt. Maar
voorop mogen we toch stellen, welk een groote zegen er
ligt in een jeugd doorgebracht in een milieu van goede
gewoonten en de daaraan verbonden begrippen over
arbeid en moraal, ook al worden ze meer als een vanzelfsprekendheid beleefd dan zedelijk verstaan.
Het negentiende-eeuwsche verzet uit deze kringen
tegen modernisme, materialisme, marxisme en zedelijke
ontaarding is dan ook niet enkel conservatieve sleur,
natuurlijk ook niet een doorschouwen van deze volksontbindende krachten, maar wel een intuïtief verzet van het
gezonde lichaam tegen wat het leven bedreigt.
Het zou aangenaam zijn, als we het bij deze constateeringen mochten laten, vooral ook, omdat we immers den
toestand van de kerk in belangrijke mate met dien van
deze groep vereenzelvigen mogen. Dan zouden we de toekomst van de kerk met vertrouwen tegemoet kunnen gaan.
De karakteristiek is zoo echter niet volledig. Ik heb er
reeds op gedoeld, dat binnen deze groep niet altijd scherp
onderscheiden wordt. De oorzaak daarvan ligt niet in
domheid, maar in een te beperkten horizon.
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De beslotenheid van den kring der kleine burgers, die
om allerlei redenen nog onderverdeeld is in tamelijk gescheiden gezelschappen, werkt heel erg de meening in
de hand, dat men binnen eigen kring het summum van
wijsheid bezit. Deze verzekerdheid is een geheel andere
vastheid dan het intuïtief vasthouden der groote waarheden; ze is er de caricatuur van. Doordat het waardeverschil niet gezien wordt tusschen deze kringwaarheden en
de groote waarheden, door dit niet over eigen grenzen
heen kunnen zien, krijgen de theologische vastigheden
in dezen kring al de trekken van het sectarisme; politiek
is het de oorzaak van velerlei partijschap. Er is binnen
dezen kring veel getwist over futiliteiten, men treft bij
hen groepsonderscheidingen, die voornamelijk berusten
op uiterlijke kenmerken; de onhebbelijkste uitingen van
dit geloof in de groepsvoortreffelijkheid zijn klets en
laster.

Als het niet zoo teleurstellend was en zoo kerkontbindend, zou men zich vroolijk kunnen maken over de twistgesprekken van de meest verouderde soort, uit groepsbesef of gevoelsoverwegingen gevoerd, waarbij men zich
in de wonderlijkste kronkelingen bewegen moet om aan
de argumenten een schijn van logischen zin en vooral
van op de Schrift gefundeerde waarheid te geven.
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In een sfeer van benepenheid en bekrompenheid kan
het geestelijk leven niet bloeien. In een sfeer van partijschap is geen groei, maar verstarring, vasthoudendheid
aan de meeningen der partij geldt voor trouw aan eeuwige
beginselen. De achterdocht, eigen aan alle partijschap,
belemmert elk initiatief. De beste voorstellen leiden in
een sfeer van wantrouwen schipbreuk. Daarom is kerkelijke vernieuwing zoo moeilijk. In het groot geldt dit
voor de reorganisatie van het bestuurslichaam der kerk,
in het klein voor elke afwijking van de gewende paden.
Ik denk aan pogingen tot liturgische vernieuwing, aan
onze gezahgen, nieuwe gezangen, nieuwen bundel, aan
bijzondere diensten (oecumenische diensten, Kerstnachten oogstdiensten) en zoo veel meer.
, Als we aan deze dingen denken, dan bekruipt ons een
gevoel van beklemming in een tijd, die de kerk tegenover
zoo veel nieuwe vragen stelt.
Als het waar is, dat deze burgerij in belangrijke mate
het karakter der kerk bepaalt, dat een groot deel van
haar ambtsdragers (ook der predikanten) uit dezen kring
voortkomt, mogen we dan verwachten, dat de kerk dezen
grooten omwentelingstijd zal verstaan? Den tijd verstaan
- daar bedoel ik niet mee: eieren voor haar geld kiezen.,
den huik naar den wind hangen en zeker niet: in haar
6i

schulp kruipen en afwachten tot de storm over is, maar
in de overtuiging dat ook deze wereld het Evangelie van
Christus noodig heeft, scherp toezien welke kansen onze
tijd biedt om meer menschen onder het beslag van het
Evangelie te brengen.
De burgerman ziet met wantrouwen naar elke nieuwigheid. het kost hem de grootste overwinning zijn lippen
aan een onbekende spijs te zetten en zijn heele leven
zal hij oesters vies blijven vinden en met zekeren afschuw
kijkt hij naar hen, die ze weten te genieten.
Ik maak me er ongerust over, dat men in onze kerk uit
burgerlijke nauwheid van horizon al het nieuwe dat zich
presenteert, dat zich aan ons opdringt, met angst en met
afschuw van het lijf probeert te houden.
De kerk der Reformatie ging op de cultuurvemieuwing
harer dagen gansch anders in: niet in sectarische nauwheid of burgerlijk conservatisme in de houding van verweer, maar de gansche wereld als kerkelijk domein
erkennende en daardoor assimilatie-mogelijkheden scheppende, die de kerk in staat stelden om veel wat in
oorsprong misschien weinig Christelijk was, een plaats
'oe te kennen in een Christelijke maatschappij.
5.

* De Kerk.

65

Het moge waar zijn, dat in aanpassing ook gevaren
schuilen; niet ieder kon de humanistische geleerdheid
invoegen als Calvijn, Marnix of Revius dit konden, maar
toch mag de kerk alleen leven uit het geloof, dat de gelijkenis van het zuurdeesem nog altijd waar is.
Deze vergelijking met de zestiende eeuw heb ik alleen
gekozen, omdat de veranderingen in onzen tijd over een
breed terrein zich bewegen en van overeenkomstige ingrijpende beteekenis zijn; dit ter vermijding van het misverstand, alsof ik de wortels van de vernieuwing van
onzen tijd ook als heidendom zou willen brandmerken. Ik
wees in verband met het arbeidersvraagstuk er reeds op,
dat er integendeel in onzen tijd gegevens zijn, waarover
de kerk zich zonder aarzeling verheugen mag en dat voor
haar aanleiding kan zijn tot een direct initiatief. Er is
meer. In een maatschappij die Meifeesten en oogstfeesten
viert, mag de kerk verwachten, dat biddag en dankdag
voor den oogst meer begrip en waardeering ontmoeten
dan in een maatschappij, die de opbrengst van het land
naar de vuilnishoop bracht. Meer dan een internationale
Roomsch-Katholieke kerk heeft de vaderlandsche kerk
kans in een nationale beweging een belangrijke rol te
spelen. De waardeering van bloed en bodem moge in
sommige harer uitingen de kerk verschrikken, er ligt ook
een waardeering voor scheppingsgegevenheden in, die als
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bron van godsvereering van fundamenteele beteekenis
kan zijn voor de kerkelijke prediking.
Maar dan mogen we ook niet blijven spreken van kansen en mogelijkheden, dan dienen we die te vervangen
door verantwoordelijkheid en roeping.
Hoe ver is het met de versectariseering, de beperktheid, de onmacht tot vernieuwing van den burgerman~
En hoever is het beeld van den burgerman van de kerk?
Hoeveel veerkracht bezit ze nog?
Is er dan in het nieuwe geen bedreiging van de kerk?
Past haar niet de voorzichtige houding van verweer'? Als
de kerk en de burgerij de kracht der vernieuwing wel
bezit, dan twijfel ik er niet aan of ze bezit zeker nog de
deugden, die ik haar in de eerste helft van dit hoofdstuk
toekende: het intuïtieve besef van wat goed en gezond is
en dan zal deze gezonde leefregel haar deel zijn: dat verweer slechts past, als er een macht zich zou aanmelden,
die de kerk de prediking van het Evangelie zou willen
ontnemen, de redding van zondaren door het bloed van
onzen gekruisten Heiland, maar dat overigens een levenskrachtige kerk slechts op verovering uit is, omdat ze in de
Openbaring van Johannes het visioen der totale overwinning heeft gezien.
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KERK EN JEUGD.

De jeugd is het element van vernieuwing. Onder vernieuwing verstaan we de veranderingen, die nieuw leven
dragen.
Tegenover den gerechtvaardigden drang naar vernieuwing der jongeren staat de plicht der ouderen om de
schatten der historie te bewaren, om te erkennen de
waarde der traditie, het erfgoed der vaderen.
Zucht tot vernieuwing kan voortkomen uit gebrek aan
eerbied voor de overlevering, revolutiegeest, die geen oog
heeft voor de waarde der traditie. De bescherming der
oude waarden kan louter conservatisme zijn en blindheid
voor het nieuwe, alleen omdat het nieuw is. Oud en jong,
traditie en vernieuwing kunnen in onderling vertrouwen
naast elkander werken, vaak is er wantrouwen en
wrijving.
68

De vernieuwingen achter welke de kerkelijke jeugd in
onzen tijd staat, zijn voor een belangrijk deel oude waarden, die in een vroegeren tijd van vernieuwing in al te
grooten ijver tot schade van de kerk in vergetelheid
waren geraakt en die men nu in nieuw verband tot nieuw
leven wil wekken.
Het nieuw verband noemen we jeugddienst; de oude
waarden kunnen we samenvatten als liturgisch besef.
Alledagkerk, kerkelijk avondgebed, oogstdiensten met
inzameling en uitdeeling van oogstgaven, vroegdiensten,
enz. liggen in het onmiddellijk verlengde.
We kunnen niet dankbaar genoeg zijn, dat dit meerdere stijlgevoel, dat we liturgisch besef noemen, door de
jeugd wordt gesteund. Want liturgisch besef is meer dan
het nastreven van een beteren vorm van Eeredienst, het
is een vorm van kerkelijk denken, die van veel intellectualisme verlost. Het teloorgaan van liturgisch besef door
rationalisme en individualisme maakte van de gemeente
een groote groep individuen, die een goede preek kwamen
beluisteren, met hoop op stichtelijke ontroering, om "een
persoonlijken zegen mee naar huis te dragen". Het kerkelijk jaar, een van de hechtste stutten van kerkelijk
denken, was teruggedrongen tot het vieren dêr kerkelijke
hoogtijden, overigens was het jaar ontkerstend en
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heerschte het kalenderjaar. Naam, vorm en inrichting
onzer bedehuizen verloochenden hun gewijde bestemming, het sacrament leed onder deze nuchterheid het
meest. Wie niet kerkelijk denkt, maar slechts op individueele stichting uit is, versectariseert het gemakkelijkst.
In het feit, dat bij de jeugd van nu de pogingen tot
liturgische vernieuwing den meesten steun vinden, ligt
dan ook voor een deel de verklaring van wat in onze
dagen kan worden opgemerkt, n.l. dat de jeugdbeweging
naar de kerk toe groeit.
Daarvoor is echter ook een ander belangrijk motief: de
behoefte aan kerkelijken schut.
Het zou niet te verwonderen zijn, als juist in onzen tijd
de jeugd aan de ouderen het vertrouwen geheel en al opzei. De ouderen hebben zooveel blijken van hun onmacht
gegeven, er is zooveel verknoeid, dat we het de jeugd
niet kwalijk zouden mogen nemen, als ze verklaarde, dat
ze de nieuwe wereld zonder de ouderen zou willen
bouwen.
Toch is dit momenteel de houding van de jeugd niet.
De critiek zwijgt. En het is niet een wijze glimlach van
vergeven, of een mild begrijpen, die de verwijten doen
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zwijgen. Neen de jeugd komt zich stellen onder de vaderlijke hoede en den wijzen raad der ouderen. Vanwaar die
hulpelooze houding? Vroeger stond de jeugd met een
zeker kritisch meerderheidsgevoel tegenover de groep der
ouderen en in groote onafhankelijkheid tegenover de
leiding der kerk. Die ouderen, hoezeer ook onderling verdeeld, leefden toch uit de vanzelfsprekendheid van het
voortleven van hoofdvormen van kerk en maatschappij.
Nu echter staat onze jeugd temidden van een groep
ouderen, wier meeningsverschillen tot een ongekende felheid zijn gegroeid, misschien wel doordat de meesten
door innerlijke onzekerheid zijn gekweld. De partieele
vernieuwingen waarop de jeugd vroeger door haar critiek
aanstuurde, was voor een belangrijk deel verzet tegen het
rustig bezit der ouderen, tegen de vanzelfheid waarmee
deze zich het voortbestaan der gewone orde toeëigenden.
Nu zijn deze zekerheden der ouderen weg en de jeugd
moet temidden van een chaotische verwarring zich
uitspreken over den aard der nieuwe orde. Het is gemakkelijker voor jeugdige criticasterij om het in-zich-zelftevredene der ouderen te hoonen dan om in een ernstigen
zwaren strijd werkelijk partij te zijn. De kerkelijke jeugd
spreekt over dezen tijd dan ook nog geen eigen woord,
maar schuilt bij de ouderen. Zoo is de nauwere aansluiting bij de kerk dan ook een behoefte aan bescherming
temidden der verwarring.
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Deze aansluiting is natuurlijk ook een wensch der
ouderen, was dat sinds lang. Deze wensch is uit allerlei
overweging in onzen tijd met steeds grooter aandrang
geuit. Los van de situatie onzer dagen kunnen we ons over
deze wederzijdsche toenadering voor den groei en de beteekenis van de kerk slechts verheugen. Hier is opnieuw
een van de kansen der kerk.
Maar dan klemt de vraag: op wat voor wijze voldoet
de kerk aan de behoeften der jongeren (en ouderen) om
tegenover de vragen die onrustig maken, den vrede des
harten en den weg der geheiligde daad te prediken?
Over het algemeen verwij st de kerk naar het eene
noodige. Een eenvoudig antwoord: slechts één ding is
noodig, verlaat wat je hebt en volg Hem, die de Heer der
kerk is. Al de vragen die uit het leven tot ons komen,
worden hier relatjef, slechts één zaak is absoluut: Jezus
volgen.
Zulke afdoende uitspraken doet de Schrift vele en er
wordt in de prediking onzer dagen druk gebruik van gemaakt. Een van de duidelijkste die alle uitvluchten afsnijdt, is deze: wie vader of moeder lief heeft boven Mij,
is Mijns niet waardig.
Er is echter bij het hanteeren van dergelijke teksten
72

een groot gevaar, n.l. dat van een negatieve levenshouding, en aan dat gevaar ontkomt de prediking onzer dagen
niet. Jezus wilde in den aangehaalden tekst het vijfde
gebod niet krachteloos maken,. dit blijft even krachtig
gehandhaafd. Ouderliefde en kinderliefde worden niet
minderwaardig, omdat ze naast de Godsliefde relatief
worden gesteld. Natuurlijk heeft elke leuze - ook die
van onzen tijd - het gevaar van verabsoluteerd te worden en op de plaats van het Evangelie te gaan staan.
Daartegen past het omhoog heffen va.n teksten als de
aangehaalde. Worden echter deze teksten in de prediking
tot symbolen van een negatieve levenshouding, dan verliezen ze niet alleen hun beschermende waarden, maar
ondermijnen ze de beteekenis van de grondwaarheden
des levens.
Als in de dagen der Reformatie gezegd wordt: niet een
zaligmakende kerk, maar het geloof alleen, niet de kerkelijke overlevering, maar de Schrift alleen, niet een hierarchische priesterschaar met oorbiecht en middelaarsfunctie, maar alle obstakels weg tusschen God en de ziel,
geen overdadig gesierde kathedralen, maar een eenvoudig
bedehuis enz., dan kunnen we dat begrijpen en waardeeren, maar we moeten niet uit het oog verliezen tot
welke uitersten deze uitspraken voeren konden, toen ze
5. De Kerk.
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geïsoleerd, d.w.z. radicaal eenzijdig werden gehanteerd,
ik verwijs naar de Doopersche mentaliteit, algemeener
het spiritualisme. En ook binnen de kerk is dit negativisme uitgegroeid tot individualisme, tot veronachtzaming
der mystieke waarden der kerk, in de eerste plaats van
het sacrament; de biecht werd uitgesproken bij ieder
behalve bij den predikant, het liefst bij den psychiater,
het koor onze kathedralen staat leeg, in plaats dat er de
avondmaaltafel staat aangericht en onze negentiendeeeuwsche architecten achtten de schuur den meest geeigenden grondvorm voor een bedehuis. Zie, dan is er
e.en niet te overziene schade toegebracht aan ons kerkelijk en geestelijk leven.
De negatieve zijde van de Reformatie is anti-papisme,
haat. Haat is gevaarlijker voor hem van wien deze uitgaat
dan voor hem tot wien hij zich richt.
Dat is nu ook het gevaar van de wijze waarop de teksten gebruikt worden, die in onzen tijd actualiteit bezitten. Alleen is hier de drijfveer niet een te vergaande
ijver tot vernieuwende zuivering, maar een lust tot het
opwerpen van machtwoorden, die de vernieuwing onzer
dagen moeten tegenhouden, omdat men deze uit den
booze acht.
Hoe men nu ook over de totaliteit der veranderingen
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denkt, ieder moet inzien het gevaar van negativisme, een
door haat en angst gevoede radicale anti-gezindheid, het
gevaar van afwerende handen en afgewenden blik, waar
open oog, open hart, liefdevolle aandacht gevraagd
worden.
Zal de jeugd voelen, dat onder deze "bescherming" verminking en verarming dreigt'?
In het begin van dit opstel wees ik er op, dat de jeugd
zich geplaatst heeft achter een waardevolle vernieuwingsbeweging in onze kerk: de liturgische. Ik verwacht,
dat de jeugd na een korte periode van onthouding bij de
heroriënteering van onzen tijd het grootste aandeel
nemen zal. Er is daarbij een gevaar, dat kerk en jeugd bedreigt. Als de kerk te zeer de negatieve waarde van haar
teksten accentueert, moet men er op rekenen, dat het deel
van de jeugd, dat inderdaad jeugd, dus element van vernieuwing is, met dit negativisme geen genoegen neemt.
Ze zal zich dan waarschijnlijk van de kerk afkeeren. De
positieve waarden, die dan buiten de kerk gezocht worden, komen dan los te staan van den geestelijken achtergrond, die ze alleen eeuwigheidswaarde geven kan. De
kerk die het meest levende element van de jeugd verliezen zou, gaat een sombere toekoms elemoet en wordt
onherroepelijk en uitsluitend bolwerk van reactie. En de
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jeugd, die door de kerk is afgestooten en een eigen weg
moet zoeken, volgt waarschijnlijk een weg van snelle
ontkerstening.
Velerlei verantwoordelijkheid drukt in dezen tijd op de
kerk. De zwaarste is wel haar taak tegenover de jeugd.
De schade van een negativistische houding blijkt pas in
de toekomst, maar in het tempo van onzen tijd kan deze
toekomst vrij na zijn.
De invloed en de beteekenis van de kerk voor het
openbare leven is in de eeuw, die achter ons ligt, sterk
teruggeloopen; een kerk, die ook nog de jeugd van zich
vervreemdt, heeft geen recht meer van meespreken. Hetgeen God verhoede I
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DE KERK EN DE JODEN.

Er schijnt in de kerken een plotselinge liefde gaande te
zijn voor de Joden als het uitverkoren volk en voor het
O. Testament als stof van bespreking.
Vanwaar die bevlieging?
In breede kerkelijke kringen genoot het O. Testament
maar een matig aanzien. De moderne richting reinigde
haar liederenbundels van alle oud-testamentische termen;
de ethische richting zong liever "evangelische" gezangen
dan oud-testamentische psalmen; de invloed van von Harnack, die het O. Testament het recht op een plaats in den
Christelijken bijbel ontzegde, was onmiskenbaar; de pacifisten hadden het op dat boek van de "oorlogen van
Jahvê" ook al niet bijster begrepen. Nu is het links en
rechts alles O. Testament wat de klok slaat.
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Die plotselinge voorkeur is eenigszins verdacht. Even
verdacht als het de liefde voor de Finnen in den winter
van 1939 was, die in den zomer van 1941 plotseling
tot onder het vriespunt verijsde. Even verdacht als de
zoogenaamde opleving van kerkelijk leven is en de activiteit der Hervormde Synode sinds de Mei-dagen
van 1940.
Het is meer dan een vermoeden, dat achter die voorkeur geen enkel positief beginsel drijft, zij is puur negatief. Er zit geen actie achter, maar slechts reactie. Geen
liefde maar haat. Geen pro maar slechts contra. Niet de
stuwende kracht van een ontdekking, maar het logge
pondengewicht van conservatisme en onbewogen onbewegelijkheid. Geen wil maar onwil. "De dood in de pot!"
Al wat van kerkelijke zijde over het O. Testament en
het joodsche vraagstuk wordt gepubliceerd, heeft met
theologie dan ook weinig of niets te maken. Het is slechts
één instrument in het orkest van verdachtmaking en
sabotage van het nationaal-socialisme.
Wel hebben vele dier publicaties een schijn van theologie, wanneer zij namelijk in het voetspoor der Kerk sinds
de dagen van Marcion, zich te weer stellen tegen de
"anti-semitische" aanvallen op het O. Testament.
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Principieel is dit verweer echter averechts en volkomen onvruchtbaar, omdat het met de tegenstanders het
uitgangspunt gemeen heeft. Men stoelt met de tegenpartij
op den zelfden wortel. Dat uitgangspunt, die wortel is de
vereenzelviging van het O. Testament en het internationale jodendom.

Het practisch succes van verdachtmaking en sabotage
is in een land met calvinistische traditie des te geslaagder,
waarmede de bedoeling bereikt is.
De waarheid is er niet mee gediend, noch het O. Testament, noch de theologie, noch het Christendom, noch het
volk, noch. . .. de jood.
De eenige, die er mee gediend is, is de joodsche geest.
Terwijl nu in den hoek van het anti-semitisme het
O. Testament vanwege de genoemde vereenzelviging
betrokken wordt in den strijd tegen den joodschen geest,
stellen de kerkelijke leiders hun verdediging van het
O. Testament in dienst van dien geest, die in laatste
consequentie de geest is van den Anti-christ, die zijn
bloed-orgieën gevierd heeft in het bolsjewisme 1).
1) De principieele samenhang tusschen bolsjewisme en jood-

schen geest zal in de volgende bladzijden ter sprake komen. Voor
den politieken samenhang bestaat een heel arsenaal van documen.
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Indien wij er ons nu toe zetten om een wig te drijven
in die vereenzelviging van het z.g. internationale jodendom en het Oude Testament, dan hebben we er allereerst rekenschap van te geven, welke onze karakteristiek is van den joodschen geest.
Doen wij dit met aanhalingen uit Weininger's "Geschlecht und Karakter" (1908). De tragedie van Weininger
tatie. Ik venneld slechts een document van Nederlandschen
oorsprong.
De heer Oudendijke, Nederlandsche gezant bij de Russische regeering zond in 1917 aan den heer Balfour het volgende rapport:
"Ik ben van oordeel, dat de onmiddellijke onderdrukking van het
bolsjewisme de belangrijkste taak der wereld is, belangrijker zelfs
dan de nog altijd voortwoedende oorlog.
Wanneer niet, gelijk ik reeds gezegd heb, het bolsjewisme in
het ei wordt verstikt, zal het zich onder een of anderen vorm in
Europa en heel de wereld verbreiden, want het is bezield en georganiseerd door Joden, die geen nationaliteit hebben en wier
eenig doel is, in hun eigen belang de tegenwoordige orde te vernietigen. De eenige wijze waarop dit gevaar kan worden verwijderd, zou zijn een gezamenlijk optreden der mogendheden."
Dit rapport werd door sir M. Finlay overhandigd en was gedateerd 17 Sept. 1918.
Het is in het Engelsche Witboek gepubliceerd. En het was reeds
aan de politieke persoonlijkheden rondgegeven, toen de toezending
plotseling ophield. Dit geschiedde onder voorwendsel van noodzakelijke verbeteringen. Men vroeg zelfs de exemplaren terug
van hen, die ze reeds in hun bezit hadden. Zij kregen een ander,
maar daaruit was de zinsnede over de Joden geschrapt.
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is, dat hij, zelf van joodschen bloede, met den joodschen
geest van destructie en "zersetzen" heldhaftig geworsteld heeft, maar hem niet heeft kunnen overwinnen. Hij
is er op zeer jongen leeftijd door zelfmoord aan te gronde
gegaan. Reeds in de leidende beginselen van zijn boek
was hij van dien geest het slachtoffer. Toch behoort het
hoofdstuk: "Das Judentum" tot het treffendste wat over
den joodschen geest geschreven is, hoezeer zich ook in
dit hoofdstuk de tragische tweespalt van zijn geest openbaart. Laat mij enkele zinnen citeeren:
"Christendom en Jodendom verhouden zich wereldhistorisch als positie en negatie. In Israël was de hoogste
mogelijkheid, die ooit een volk beschoren was: de mogelijkheid van Christus. De andere mogelijkheid is de jood".
"Steeds zijn de joden het minst afkeerig geweest van
de mechanistisch-materialistische wereldbeschouwing;
zooals zij ook het vlijtigst ingingen op het Darwinisme en
de belachelijke theorie der afstamming van den mensch
van de apen; zoo werden zij bijna scheppend als de
grondleggers van de economische opvatting van de
menschheidsgeschiedenis, die den geest uit de ontwikkeling van het menschengeslacht schrapt."
"Inplaats van "geschiedenis van het materialisme"
schrijve men gerust: wezen des jodendoms."
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"Het hangt samen met den invloed van den joodschen
geest, dat de geneeskunde, die de joden zoo massaal beoefenen, haar tegenwoordige ontwikkeling verkregen
heeft. Steeds, van de wilde tot de tegenwoordige natuurgeneeswijze, van welke de joden zich opmerkelijk verre
houden, had de geneeskunde iets godsdienstigs, was de
dokter een priester. De puur chemische richting in de
heelkunde, - dat is het jodendom, dat nooit verstaan zal,
dat niet het organische uit het anorganische, maar hoogstens het laatste uit het eerste te verklaren is."
"De sociaal-democratie heeft zich van het vóór-marxistische socialisme zoo ver verwijderd, omdat zij in de
handen van de joden gevallen is."
"De moderne geest is joodsch."
Den modernen tijd beschrijft W eininger als den verjoodschten tijd, voor welken "de kunst slechts de zweetdoek is van zijn stemmingen, den tijd van het lichtgeloovigste anarchisme, zonder zin voor staat en recht, den
tijd der oppervlakkigste aller historiebeschouwingen
(het historisch materialisme), den tijd van kapitalisme en
marxisme, den tijd voor welke geschiedenis, leven,
wetenschap nog slechts economie en techniek zijn, een
tijd die het genie tot een vorm van waanzin verklaarde,
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die echter niet één grooten kunstenaar, niet één grooten
philosoof bezit, den tijd van de minste originaliteit en van
de meeste jacht naar originaliteit.
Rationalisme, cosmopolitisme, materialisme en mammondienst, atheïsme en bolsjewisme zijn openbaringen van
den joodschen geest. En waar een volk bezig is aan dezen
geest te gronde te gaan, treedt de jood op als de wettige
natuurlijke heerscher in het rijksgebied dezer geestesstroomingen. En hij wordt ook als zoodanig erkend en
vindt er den weg naar het gestoelte der eere en der heerschappij en wordt gevierd als den modernen Messias,
den weldoener der menschheid. De "intellectueel" zingt
dan de lof van de superioriteit van zijn intellect, de pers
haast zich dezen lofzang "een goede pers" te bezorgen,
en illustreert die met de schildering van een germaanschen barbaar. Wal waarachtig groot was in het verleden
van een volk wordt eerst opgeknapt met welwillende
critiek en straks door het slijk gesleurd en de teekening
van "het geestesmerk der natie" begint meer en meer te
gelijken op een gestroomlijnden neus.
Als volken de Godsgedachte die hen schiep onder of
zonder Christelijke vlag verloochenen, als zij hun mythe
en historie vergeten en vertreden, als zij de goddelijke
ordinantiën uit hun wetboeken schrappen en de godde83

lijke gaven, die hun geschonken werden, voor de rechtbank der Rede of van een andere "internationale" grootheid het stempel der minderwaardigheid laten opdrukken, als zij zich meer en meer te buiten gaan aan het bevuilen van eigen nest, dan staat in hen een geest op,
welke wel eigen karaktertrekken draagt, die de grimassen zijn van de door God ingeschapen volksziel, maar die
in principe geestverwant is aan den joodschen geest en van
dien geest het gewillig slachtoffer, straks de Jijdzame
copie wordt. Dan slaat de ure van de joodsche overheersching en het is er nog blij mee en trotsch op ook.
Zoo kon het gebeuren, dat in 1900 de Opperrabijn van
Friesland na de restauratie van de synagoge te Bolsward
aldaar een feestrede hield naar aanleiding van Psalm
118 vers 12: "De steen dien de tempelbouwers verworpen
hebben, is tot een hoofd des hoeks geworden." "De
steen. . .. aldus de rabbijn, die door de tempelbouwers
eeuw in eeuw uit verworpen was, nam thans van lieverlede de hem toekomende plaats in." Die steen was
Israël, die tempelbouwers waren de volken der wereld,
die eereplaats waarop hij thans was gelegd was de rechtmatige en heerschende invloed van het joodsche volk op
het gebied van handel en nijverheid, van kunst en wetenschap, van de verhouding van Kerk en Staat, nadat het
Christendom getoond had niet in staat te zijn op deze
terreinen de vrijheid en de rechten van allen te waarbor84

gen en in een hechten grondslag te fundeeren. Deze jood
wees dien grondslag nog in den joodschen godsdienst.
De geschiedenis heeft geleerd, dat in den joodschen godsdienst geen verweer is tegen den joodschen geest, omdat
die geest ook door dien godsdienst wordt gevoed en die
godsdienst van dien geest is doorzuurd, en .... , omdat het
bloeä kruipt waar het niet gaan kan.
In dit verband herinner ik aan hetgeen ik boven
schreef, dat ook de jood met de vereenzelviging van
jodendom en Oude Testament niet is gediend. Het oude
Testament dekt dan het jodendom van den joodschen
geest en de joodsche geest vaart er wel bij. Carry van
Bruggen heeft in haar boek "De verlatene" op ontroerende
wijze de slachting geteekend, die de joodsche geest heeft
aangericht in de gelederen van den Israëliet, die aan zijn
geloof getrouw is. Deze wordt in het "oude volk" steeds
zeldzamer.
Welke is nu de verhouding tusschen het O. Testament
en den joodschen geest? Om deze verhouding te vinden
slaan wij allereerst Mattheus IV op en lezen daar de geschiedenis van de verzoeking van Jezus in de woestijn.
Aan de Jordaan, waar Johannes doopte, roepende: "Bekeert U, want het koninkrijk der hemelen is nabij ge85

komen", is Jezus opgetreden als de Messias Israëls p.n
heeft met een daad zijn Messias-ideaal gesymboliseerd.
Ook Johannes, die in Jezus den geboren Messias onderkend had, begreep het niet, toen Jezus naar den Jordaan
kwam om van hem gedoopt te worden: "Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is noodig van U gedoopt
te worden en komt Gij tot mij? Maar Jezus antwoordende
zeide: "Laat nu af, want aldus betaamt het ons alle ge~
rechtigheid te vervullen" (IJl, 14 e.v.); d.w.z.: "spreek
niet tegen, tracht mij niet te weerhouden, want aldus heb
ik Gods wil, mijn levenswet verstaan en zal die gehoorzamen."
Welk Messias-ideaal Jezus met zijn doop heeft gesymboliseerd, zoodoende de verwerkelijking van zijn levenswerk beginnende, is nergens duidelijker gezegd, dan met
het eigen woord van Jezus: "De Zoon des Menschen is
niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen
en zichzelf te geven tot een rantsoen voor velen" (Mattheus XX, vers 28). Plooy heeft er op opmerkzaam gemaakt, dat de "stem uit den hemel", die na den doop
gehoord werd: "Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken
Ik Mijn welbehagen heb", ontleend is aan twee plaatsen
in het O. Testament. Het eerste deel aan Psalm 2, de
Psalm van den Messiaanschen koning, het tweede deel
aan de profetieën van Jesaja van "den Knecht des
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Heeren", Weer dezelfde gedachte: Jezus is opgetreden
als de Messiaansche koning in de gestalte van den
knecht des Heeren, die zich ten offer geeft,
De verzoeking in de woestijn nu is de verzoeking van
dezen Messias met een valsch Messias-ideaal. Het is het
ideaal van een Messias, die - als hem hongert in de
woestijn - van steenen even brood maakt, een Messias
met den tooverstaf van "het tafeltje-dek-je", een Broodkoning, een Messias die brood belooft zonder arbeid en
den uittocht uit een woestijn van een wereldcrisis naar
een aardsch paradijs zonder offer, zonder vernieuwing des
geestes, zonder gehoorzaamheid aan goddelijke ordinantiën, Jezus antwoordt: "De mens eh zal bij brood alleen
niet leven, maar bij alle woord Gods", Aan dit antwoord
mag de apostel gedacht hebben, die Jezus noemde den
Pionier en Voleinder des geloofs" (Hebr, XII, 2),
Het is het ideaal van een Messias, die - zich beroepende op beloften van wonderlijke bescherming Gods van de tinnen des tempels afspringt. Dit is nog eens een
Messias naar het hart der massa! Met één sprong is de
volksgunst gewonnen! een acrobaat in het rijk des Geestes, een soort koorddanser op het slappe koord des geloofs: wat wil de geloovige schare nog meer?! Zegt maar
uw wenschen, uw aspiraties, uw idealen; hier hebt ge een
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leider, die God onmiddellijk tot zijn en uw onderdanig en
dienaar maakt, die God overbluft met zijn geloof. Het is
dit Messias-ideaal, dat te allen tijde gehuldigd wordt door
een schare, die den volksleider verwerpt, b.v. uit afkeer
van dictatuur, en den volksmenner bewierookt. Hieraan
herkent ge den volksmenner: hij belooft gouden bergen;
vacantie in plaats van arbeid, rechten in plaats van plichten, "vrijheid" in plaats van orde en tucht, gelijkheid in
plaats van prikkel tot daden, broederschap van geslajigd
egoïsme, kortom alles, wat het volksgeweten met rust
laat en de hebzucht streelt, wat de zinnen bekoort en het
karakter bederft, wat fantastische begeerten wekt en
roepingsbewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef ondermijnt, en de vroomheid van den farizeër streelt, en den
godsdienst exploiteert. En op die manier langs den weg
van den minsten weerstand, zwevend door de lucht, met
één slag aan de macht! Zonder verdere tegenwerking,
zonder tijdverlies, zonder smaad en hoon, zonder offer,
onder het gejuich van een psalmenzingende schare!
Maar ook. . .. zonder geloof bij alle geloofsbluf!
De laatste verzoeking zegt ons de ontzettende uiterste
consequentie van dit valsche Messias-ideaal: "wederom
nam Hem de duivel mede op een zeer hoogen berg en
toonde Hem alle koninkrijken der wereld en hunne heerlijkheid en zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik u geven,
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indien gij nedervallende mij zult aanbidden". Die uiterste
consequentie is Godverloochening en Satansdienst. Zij is
de "synagoge des Satans" (Openb. lI, 19). Zij is de Antichrist.

En nu verkrijge het onze volle aandacht, dat het ver·
slaan van deze drie verzoekingen geschiedde met texten
uit het O. Testament. Dit is geheel in overeenstemming
met het woord van Jezus tot de joden: "Onderzoekt de
Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwig leven te
hebben en die zijn het die van mij getuigen" (Joh. V, 39,
vgl. ook Lucas XXIV, 27). Hiernaast leggen wij echter het
woord uit Matth. V, 17: "Meent niet, dat Ik gekomen ben
om de Wet en de Profeten te ontbinden; Ik ben niet
gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen". Want
"vervullen" is een zeer critische arbeid die ook leidt tot
uitspraken als: "Gij hebt gehoord, dat tot de Ouden gezegd
is . . . maar Ik zeg u" (Matth. V). In het verhaal der verzoeking heeft ook de duivel zijn texten. En de Schriftgeleerden en de farizeërs bleven heusch niet in gebreke uit
het O. Testament te bewijzen, dat Jezus een valsche
Messias was. En slechts met textverdraaiing (b.v. met
behulp van een allegorische of pneumatische exegese, die
met de pretentie optreedt een literair-historische te zijn),
kan men hun deze texten uit de hand slaan.
6. De Kerk.
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Inderdaad, het O. Testament heeft twee uitgangen
gehad: het Nieuwe Testament en den Talmoed, het ware
en het valsche Messiasideaal, Jezus en den jood, de christelijke zending en het joodsche streven naar wereldheerschappij, Christus en den Antichrist. Jezus van Nazareth
heeft het beslissende keerpunt gezet in de geschiedenis
van Israël. "Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël en tot een teeken dat wedersproken
zal worden, opdat de gedachten (dat zijn: de beginselen)
uit vele harten geopenbaard worden" (Lucas 1I, 34 v.). En
hij heeft ook de scheiding voltrokken tusschen Nieuwe
Testament en Talmoed. Vóór Jezus lagen beide Messiasidealen als het ware in de windselen van één Messias-verwachting. Jezus brengt de crisis. De één-voudige openbaring van hetware dwingt tot de één-voudige openbaring
van het valsche. Van hieruit valt er ook licht op Jezus
woorden als: "Ik ben niet gekomen om vrede te brengen op
aarde maar het zwaard", of: "Ik ben gekomen om de menschen tweedrachtig te maken en die uwe huisgenooten
waren zullen uwe vijanden zijn". ZekerlOok in het O. Testament zijn de beginselen van het valsche Messias-ideaal,
van den "joodschen geest". Maar zij staan er niet éénvoudig. Zij liggen er onder beslag, het beslag van het ware
Messias-ideaal. En dit is er telkens weer het overheerschende. En het breekt er niet zelden door met een licht90

bundel van opperste klaarheid en hemelschen gloed. Ik
denk b.v. aan Psalm 72, een psalm aan den Messiaanschen
koning gewijd: Hij zal heerschen van zee tot zee en van
de rivieren tot aan het einde der aarde, want .... in zijne
dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van
vrede; hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, en
den rechtlooze en die geen helper heeft; hij zal den arme
en nooddruftige van list en geweld bevrijden en hun
bloed zal dierbaar zijn in Zijn oog en. " Het is de J ezusverwerping, die het valsche Messias-ideaal heeft geïsoleerd, verzelfstandigd om eenzijdig uit te groeien zonder
den belemmerenden invloed van het ware Messias-ideaal.
Wellhausen heeft opgemerkt, dat het Farizeïsme in hetwelk het element van het valsche Messias-ideaal zeer
machtig was, na Jezus een duidelijke verslechtering vertoont. De rem was weggevallen. En omgekeerd heeft de
geest en de zielearbeid van Jezus "de Wet en de Profeten" ook daarin vervuld, dat Hij het ware Messias-ideaal
uit het O. Testament heeft te voorschijn getooverd en gelouterd in den smeltkroes van Zijn offer en Zijn gehoorzaamheid aan Gods wil tot in den dood. Terecht is dan
ook betuigd, dat Jezus het O. Testament aan de synagoge
ontnomen heeft en aan de christelijke kerk gegeven heeft,
om het te zetten, te lezen, te "vertalen" in het licht van
het Nieuwe.
9J

En zoo is dan de wig gedreven in de vereenzelviging
van het O. Testament en het imperialisme van den joodschen geest.
Ten slotte enkele "toepassingen".
Ten eerste. Is het ongewettigd om het O. Testament te
zetten onder de stolp van den joodschen geest, even
fataal is het voor de waardeering van het O. Testament
als het door de kerken misbruikt wordt in den dienst van
het "internationale jodendom" en van den "joodschen
geest" en zijn democratie. En het een scherpt het ander.
En in beide gevallen is het O. Testament het kind van de
rekening. Het ergste bezondigen zich hier de kerken,
omdat zij er tenslotte den Antichrist mee dienen, die
naar het woord van Paulus in den Tempel Gods (een duidelijke toespeling op het valsche Messias-ideaal) als een
God zal zitten, en aan wien een iegelijk ten offer valt, die
de liefde der waarheid niet aangenomen heeft" waarom
hem God gezonden heeft "een kracht der dwaling om den
leugen te gelooven." Voor "leugen" had men vóór 10 Mei
1940 kunnen schrijven: de joodsche pers van de Polakken
en consorten en na 10 Mei: de Engelsche radio en den
Oranje-zender, om sommige kerkelijke schriftverklaringen nu maar buiten beschouwing te laten.
Ten tweede. Even ongerijmd als het is om over het
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hoofd te zien, dat wij het N. Testament aan joden te danken hebben en dat de oorsprongen van het Christendom
in O. Testament en Jodendom liggen (alle pogingen om
voor het N. Testament en het oorspronkelijk Christendom
andere bronnen te zoeken hebben wetenschappelijk gefaald), even dwaas is het zinnetjes te lanceeren als deze:
dat kleine Jodenvolk heeft ons den Bijbel geschonken,
om daarmede het politieke "anti-semitisme" een knauw
te geven. De evangelist Johannes had een anderen kijk
op de rol der joden: Men leze b.v. Joh. VIII, 30 V.V.: Het
is een dwaasheid om de joodsche profetie en het N. Testament te laten voortkomen uit het jodendom, dat zijn
profeten gesteenigd en zijn Messias gekruisigd heeft en
de Christelijke gemeenten vervolgd: "Gij verzet U altijd
tegen den Heiligen Geest, gelijk uwe vaderen, zoo ook
gij. Wien van de profeten hebben uwe vaderen niet vervolgd? En zij hebben hen gedood, die geprofeteerd hebben
van de komst des Rechtvaardigen, van wien gij nu verraders en moordenaars geworden zijt": aldus Stefanus
voor den Joodsehen Raad, eenigszins in afwijking van
huidige pogingen om de schuld van de kruisiging van
Jezus Pilatus in de schoenen te schuiven. Een Amerikaansch schrijver maakte zelfs van den dienstknecht, die
Jezus sloeg, een germaansehen barbaar. Ten bate van
het jodendom zijn joden zelfs bereid Jezus als een onschuldig veroordeelde voor te stellen. Dat legt hun bij
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Christenen geen windeieren. "Parijs is wel een mis waard"
en Molotow wil in Canterbury tegen de Germanen ook
wel een bidstond meemaken. Maar de "gojim" hebben de
schuld. Daarvan niet! Op een goeden dag zullen we in
een New-Yorksch dagblad nog lezen, dat Stalin Duitschland wil vernietigen, omdat het den Messias der joden
gekruisigd heeft, en dat het vrome Engeland natuurlijk
in dezen kruistocht mee optrekt.
Ten derde. Hetgeen wij schreven over het O. Testament
werpt een scherp licht op de mythe van Israël. Een joodsche leerling op een Christelijke school had een bijbelles
bijgewoond. De leeraar had gesproken over het kruis van
Christus als het heil der wereld en over "het Lam Gods
dat de zonde der wereld draagt." Het pientere joodje zei
na de les tot een medescholier: "dan mogen jullie Christenen ons wel heel dankbaar zijn, dat wij Jezus gekruisigd
hebben en zoo voor jullie zaligheid en zieleheil gezorgd."
Zonder het te weten had hij in den vorm van een gijn
gesproken over Israëls mythe.
De oudste Christusprediking der Apostelen heeft er op
verheven wijze over gesproken. Sprekend over de kruisiging van den "Vorst des levens" zegt Petrus: "God heeft
alzoo vervuld, wat hij door den mond van al Zijn profeten
tevoren verkondigd had" (Hand. lIl). Dit houdt geen ver94

ontschuldiging in; er volgt: "betert u dan en bekeert u,
opdat uwe zonden uitgewischt mogen worden". Maar het
zegt wel Israëls mythe, zijn pool en tegenpool. Om de
wereld den Christus te geven, moest het den Christus
kruisigen. In Israël is Jezus geboren; door Israël is Jezus
gekruisigd. In Israël is zijn komst geprofeteerd, door
Israël is zijn verschijning vervloekt: "Zijn bloed kome over
ons en onze kinderen". In Israël zijn de Apostelen opgestaan, die den gekruisigden Christus verkondigd hebben
als den Heere der heerlijkheid; en datzelfde Israël heeft
de gemeente van dien Christus te vuur en te zwaard vervolgd. Maar ook is de felste vervolger de grootste apostel
geworden.
En zoo onderscheiden we dan den Geest der profeten
en Apostelen ter eener zijde en den joodschen geest ter
anderer zijde.
De "jood" is ook een ras. Maar in de eerste plaats een
geest. Het jodenvraagstuk is een rassenvraagstuk, maar
in de eerste plaats een geestesvraagstuk. Geest en bloed,
mythe en ras zijn op elkaar afgestemd en staan in wisselwerking, zijn dus niet te scheiden. Beiden zijn weer in
wisselwerking met de historie. In het joodsche volk zijn
geest en mythe, ras, bloed en historie tot een veeleenheid
gevormd. We zouden daarom ook kunnen zeggen, dat het
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joodsche vraagstuk is het vraagstuk van een volk, en
dan van een volk dat door zijn historie een wereldgeest
vertegenwoordigt, draagt en voedt. Dat is na Christus'
verwerping de joodsche geest.
Elke jood behoort tot dat volk. Maar niet elke jood is
overgeleverd aan den joodschen geest. Er zijn er in wie de
positieve pool van Israëls mythe nog nawerkt, en er zijn
heel, heel enkelen, die zich aan dien geest ontworstelen.
Maar ook dan nog spreekt het bloed. En de "joodsche
geest" is op zijn beurt niet gebannen blnnen de joodsche
bloedgemeenschap, maar waakt overal op waar Godsgeloof en goddelijke ordinantiën hun congé krijgen en
naar het woord dat wij reeds citeerden, het schepsel gediend en geëerd wordt boven den Schepper. Daarom behoort het anti-semitisme allereerst een strijd te zijn tegen
den "joodschen geest", ook in eigen boezem. Deze strijd
is politiek niet te strijden zonder het joodsche volk te
treffen. Dat heeft dit volk het beste begrepen, toen het
den oorlog verklaarde aan het nationaal-socialisme. Een
ontwakend volk dat zich bezinnen gaat op zijn eigen
Godsgedachte, die het schiep, op zijn wezen, gaven, zending en, roeping, is de ergste bedreiging van het volksvreemde jodendom. Want dit is de tragiek van het joodsche volk, dat wie den "joodschen geest" bestrijdt, dit volk
belaagt. De N.S.B. is in Nederland in oorsprong vreemd
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aan anti-semitisme geweest. Instinctief hebben de joden
zich bedreigd gevoeld toen de Beweging te velde trok
tegen een geest, dien de jood eerder dan de N.s.B. als
"joodschen" geest onderkende. Toen wist hij zijn volk in
gevaar en heeft hij de N.S.B. "anti-semitisch" gemaakt.
De politieke vruchten van een en ander werden op 10 Mei
1940 geplukt, ook door den jood zelf tot op den huidigen dag.
Het is een joodsch-hawaai, hawaai-verzinsel, dat het
nationaal-socialisme de uitroeiing van het joodsche volk
zou bedoelen. Het wil binnen eigen grenzen de uitbanning van den "joodschen geest". Deze bedoeling groeit
dan samen met een ander streven, n.1. dat naar zuiverhouding van eigen bloed en naar afweer van volkerenchaos, dat zich volstrekt niet alleen tegen het joodsche
bloed en volk richt, maar zich in die richting toespitst, ten
eerste doordat het joodsche volk geen eigen bodem heeft
en dientengevolge zich in grooten getale in het midden
der volken bevindt, ten tweede omdat zijn imperialisme
er op uit is die volken te overheerschen, en ten derde omdat de joodsche geest juist met dit doel de volkeren- en
rassenchaos bevordert behalve. . . . voor eigen bloed. Wat
dit uiteindelijk beteekent, leerden Spanje en Rusland. Er
is slechts één oplossing: een joodsche staat. Wij volstaan
met te herinneren aan het-voor-politiek-analphabetisme
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uitgescholden-plan van Mussert en aan zoo menige redevoering van Hitler. Colin Ross vertelt in zijn: "Das neue
Asiën" uit een gesprek met den Führer: "daB er (der
Führer) diesen Staat gem zu einem wirklich lebensfähigen
Gebilde ausgestalten wolle, das ihm aber hier die Raumnot behinderte, die Deutschland allerorten bedrängt ....
Er meinte, daB sich die Judenfrage eben nur dann wirklich groBzügig lösen lieBe, wenn zu der klaren Erkenntnis dieser Lösung auch die Verfügung über die notwendigen Mittel träte, das heiBt in erster Linie über den erforderlichen Raum."
Hier was voor de kerken een gelegenheid geweest om
van haar beginselen te getuigen door bijzondere wetten
te vragen voor haar belijdende lidmaten van joodschen
bloede, die in een joodschen staat niet geduld zouden
worden. Zij hebben er de voorkeur aan gegeven met de
wolven in het bosch over geloofsvervolging te huilen.
Men kan hieruit slechts afleiden, dat zijzelve vergiftigd
zijn door den joodschen geest.
Ten slotte. Onlangs heb ik aan het adres van het Calvinisme de aanklacht gelezen, dat het door zijn strenge
handhaving van het O. Testament mede schuldig staat
aan den invloed van den joodschen geest op ons volksleven. Wat zullen wij op deze aanklacht antwoorden ?
Na hetgeen wij over het O. Testament schreven is een
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enkelvoudige ontkenning uitgesloten. Het omsluit de mogelijkheid van die schuld. Maar niet de noodzakelijkheid.
Luther heeft in de hem eigen taal tegen de joden gefulmineerd en maatregelen tegen hen aanbevolen, bij
welke vergeleken de nationaal-socialistische nog maar
kinderspel zijn. Men wijst gaarne op andere uitlatingen
van zijn hand, maar deze zijn uit de jaren omstreeks 1520.
Toen hij de joden in de practijk van zijn levenswerk had
leeren kennen, werden zijn geschriften over de joden
van een ongehoorde felheid. Toch deed dit geen afbreuk
aan zijn positieve waardeering van het O. Testament.
Bij de groote nationale Synode van Dordt in 1618 drong
de provinciale synode van Zeeland er op aan dat "ordre
werde versocht bij de Staten-Generaal tegens de ongeloovige Jooden, die in dese provincien beginnen te nestelen, teneynde zij de onwetende Christenen nyet en
vervoeren van den eenigen salichmaeker Christo ......

Nog in 1622 besloot de synode van Zuid-Holland naar
aanleiding van een bezwaarschrift, onderzoek te doen
naar de "grouwelicke blasphemiën ende schandaleuse
feyten, die de Joden bedrijven, soo buyten als binnen
hare synagogen .... " Het heeft echter niet den minsten
invloed gehad op de calvinistische traditie der voorliefde
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voor het O. Testament, welke o.a. zoo duidelijk blijkt uit
een der coupletten van het Wilhelmus:
Als David moeste vluchten
Voor Saül den Tyran,
Soo heb ick moeten zuchten
Met menich Edelman:
Maer Godt heeft hem verheven,
Verlost uut aId er noot!
Een coninckrijk ghegheven
In Israel seer· groot.
De Boeren van Transvaal hebben met het. O. Testament
geleefd: het heeft geen schade toegebracht aan het zuiver
houden van hun bloed en van hun germaanschen geest,
eeuwenlang. Het is echter zeer aannemelijk, dat, wanneer de joodsche geest over een volk of een kerk of een
kerkelijke richting vaardig wordt, het O. Testament gemakkelijk gebruikt kan worden voor hand- en spandiensten in het proces der verjoodsching ten bate van het
imperialisme van den joodschen geest. Gelijk het te dezen
dage is. Helaasl want der kerk staan juist de middelen ten
dienste om dièn invloed van het O. Testament op het
volksleven te weerstaan. Ten eerste, door op de critische
zijde der "vervulling van de Wet en de Profeten" in het
N. Testament het volle licht te doen vallen (vgl. 2. Cor.
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lIl) en ten tweede door de waarheid te verkondigen, dat
het werk van den Geest van Christus in elke bloedsgemeenschap origineel is, dat die Geest de taal dier gemeenschap spreekt en de Godsgedachte - of wilt ge de
mythe - dier gemeenschap niet weerstaat, maar juist
openbaart en vervult en verheerlijkt.
Ook met het O. Testament, in het licht der "vervulling"
het imperialisme van den joodschen geest te weerstaan,
is niet in de laatste plaats een der diensten, die de kerk
te bewijzen heeft aan het volk, in welks bodem Gods
hand haar plantte.
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