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WOORD VOORAF
De uitgave van dit werk is bedoeld als een bescheiden poging
om, met gebruikmaking van de resultaten der nieuwere onderzoekingen op psychologisch gebied, enkele hoofdstukken van
de christelijke dogmatiek en ethiek te bezien en na te gaan, of
ons misschien over sommige punten eenig nieuw licht is opgegaan.
Onder "nieuwe zielkunde" verstaan wij ditmaal alleen de
diepte-psychologische scholen. Misschien, dat er later plaats is
voor een vervolg, in aansluiting bij de nieuwste studiën op psychologisch gebied, want in wezenlijke vragen is de zielkunde al
weer zooveel verder dan Freud en zooveel dichter bij het positief
christelijke gekomen.
"Populair-wetenschappelijk", zoo mag misschien dit genre genoemd worden, maar dan in dezen zin, dat wij meenen, dat de
arbeid der geleerden toch zeker niet bestemd is, om binnen de
wanden der studeerkamers en der laboratoria te blijven, maar
zooveel mogelijk aan de belangen der gemeenschap moet worden
ten dienste gesteld.
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Toen ± 1900 Freud in het publiek optrad, en zijn opzienbarende,
verbijsterende ontdekkingen op het gebied der psycho-analyse
algemeen bekend werden, waren de meeningen zooals gewoonlijk
in zulke gevallen, zeer verdeeld. De bijval was aanvankelijk
schaarsch en het kamp der tegenstanders breidde zich dagelijks
uit.
Freud's oudere collega's hadden hem bij de kennisname van zijn
eerste resultaten al aanstonds bedenkelijk aangezien en hem in
het belang zijner carrière aangeraden op den ingeslagen weg niet
voort te gaan.
De leidende mannen van de tot dien tijd toe geldende wetenschap schudden het hoofd: dit ging hun te ver. Welk een overdrijving I En bovendien: welk een eenzijdigheid!
Bovenal keurden zij af, dat de dingen, die alleen thuis behoorden
in de geheimkamers van het wetenschappelijk onderzoek, nu
werden gevulgariseerd en als 't ware op straat gesmeten.
Nog luider liet zich de afkeurende stem hooren van de ouderwetsch-burgerlijke doorsnêe-moraal, die zich pijnlijk gekwetst
voelde.
Freud's beweringen waren even zooveel beleedigingen voor alle
braaf levende menschen. Wat moest er overblijven van goede
zeden en fatsoen, als hij maar voor de helft gelijk kreeg? Waar
bleven de schaamte en het schaamtegevoel, als over zulke dingen
in het publiek gesproken werd? Daar mocht men onder elkaar
eens over praten met de deuren dicht en er desnoods aan de
bittertafel met een knipoogje een grapje over maken. Maar verder
basta I
De houding der godsdienstig gezinden was uit den aard der zaak
eveneens afwijzend.
Een deel van wat Freud beweerde, moesten zij toestemmen. Dat
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hadden Paulus en de Psalm-dichter, zij 't dan in geheel andere
bewoordingen en in een geheel ander klimaat van gedachten, hun
ook reeds geleerd. Maar de consequenties waartoe de groote ontdekker gekomen was, konden zij natuurlijk niet aanvaarden.
Spontaan heeft de christelijke gemeente gevoeld, dat Freud's leer
rationalistisch, mechanistisch was, hedonistisch, utilistisch en
wat men er nog verder voor kwalificatieven op kan toepassen.
Zijn beschouwingen zijn principieel vijandig aan de essentie van
het Christendom.
Zijn alles willen verklaren uit het sexueele, later ook uit de "Ichtriebe", leidde tot vernietiging van de christelijke moraal.
Zoo vond de groote geleerde, van alle kanten bestrijding en was 't
een bijna algemeen: haro sur Ie baudet!
Uiterlijk althans onbewogen, ging evenwel Freud op den eenmaal
ingeslagen weg voort, met ijzeren consequentie zijn onderzoekingen doorzettende en zijn eenmaal opgezet systeem uitwerkende.
En de omstandigheden waren hem ten slotte gunstig.
De tijd van den oorlog en meer nog misschien de na-oorlogsche
dagen hadden onder de groote menigte een geest gekweekt,
waarin zijn hoofdstellingen op den duur bijval moesten vinden.
Omgekeerd zij hieraan onmiddellijk toegevoegd, dat Freud zelf
zeker voor een belangrijk deel moet worden verantwoordelijk
gesteld voor het ontstaan van dien nieuwen geest. Er is hier
ongetwijfeld een wisselwerking op te merken.
Maar, hoe dan ook, er was een nieuwe wereld ontstaan, met een
nieuwe levensvisie en een nieuwe moraal, die wel voor velen
mocht heeten "une morale sans obligation ni sanction".
Weg met alle a priori's van deugd en plicht, die vroeger golden,
maar ons niet meer aan banden leggen! Levensontplooiing tot
in de uiterste consequenties, ziedaar het ideaal.
Vooral onder de oppervlakkig oordeelenden, onder de half of
nog minder ontwikkelden, braken Freuds leeringen zich baan.
4

Merkwaardig' Daar Freud zelf in zijn wetenschappelijk onderzoek wars bleef van alle oppervlakkigheid en zijn systeem gaarne
den naam gaf van diepte-psychologie I Maar in elk geval: bij de
groote massa, voor zoover zij kennis nam van Freuds leeringen,
vond hij geweldigen bijval, en weldra was 't daar alles Freud
wat de klok sloeg.
Woorden als dwang-neurose, libido, Oedipus-complex, het onbewuste, minderwaardigheidsgevoel, anaal-erotiek, traumdeutung,
enz. enz. waren op aller lippen. Het was: Freud und kein Ende.
Vooral het laatste woord deed opgeld. Waar Freud zelf het gebied
van den droom met de uiterste voorzichtigheid betrad en niet
spoedig tot vaste resultaten kwam, is de groote menigte dergenen
die zich eenigszins interesseerden voor Freud's onderzoekingen,
bij deze voorloopige resultaten blijven staan.
De droom is een onuitgeleefde wensch, en wat in het leven van
overdag noodzakelijkerwijze moest verdrongen worden, wordt in
het droomleven weer met woeker ingehaald. Dan bezit de mensch,
wat hij in het gewone leven niet bezitten mag, dan leeft hij zich
uit en kan zich onbelemmerd aan de vervulling van zijn driften
overgeven.
Welk een ruim veld opende zich hier voor alle wetenschappelijk
dilettantisme op het gebied der droomuitlegging, die van ouds
de menschheid zoo had beziggehouden.
En men liefhebberde er op los, en doet 't nog.
Zeer zeker is Freud de man geweest, die - evenals Rousseau in
zijn dagen - de kunst heeft verstaan een Columbus-ei overeind
te zetten: een waarheid, althans een gedeeltelijke waarheid, die
tot nog toe aan bijna allen was verborgen geweest, op eenmaal, op
zeer eenzijdige, maar daardoor te meer in het oog vallende wijze
naar voren te schuiven, zoodat allen zagen, wat zij tot nu toe
niet gezien hadden, zich erover verbazend, dat zij vroeger zoo
blind geweest waren.
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Het was alles zoo eenvoudig; een kind kon 't zien.
De beschavingsmoraal der Ige eeuw wordt door Stefan Zweig in
zijn boek over Freud voor al de vroegere ellende verantwoordelijk gesteld en dan ook door hem uitgemaakt voor al wat
leelijk is.
Drie of vier generaties lang, zegt hij, heeft die eeuw getracht de
brandende problemen terug te dringen en heeft de staat in naam
der zedelijkheid een concentrischen veldtocht tegen de oprechtheid op zedelijk gebied gehouden. Nimmer met argumenten
strijden, slechts met zwijgen, immer slechts boycotten en ignoreeren.
Nu komt Freud en schreeuwt wat eerst verborgen werd gehouden,
op de straat uit, opdat allen zouden verstaan, dat al wat daar in
de puberteitsjaren en den volgenden leeftijd, woelt in 's menschen
binnenste, zuiver natuurlijke werkingen zijn, waarover zich niemand behoeft te schamen, die vrijuit getoond en besproken
mogen worden.
Al die innerlijke conflicten, die vrees en dat schaamtegevoel, het
kon op de natuurlijkste wijze verklaard en daardoor verdreven
worden. En dat was dan tevens de hulp en de genezing.
Natuurlijk is in dit alles een kern van waarheid en heeft Freud
dingen gezegd en naar voren geschoven, die vorige geslachten
over het hoofd hadden gezien, of uit een verkeerd beginsel onbesproken hadden gelaten.
Alleen vergisten zij zich schromelijk, die meenden, dat nu alle
moeilijkheden overwonnen waren.
Want nadat al dat nieuwe en verrassende wat bezonken was, de
ondervinding een woord had meegesproken, en de resultaten den
vuurproef der ervaring hadden doorgemaakt, bleek toch niet alles
verklaard te zijn en bleek er nog een rest over te blijven.
En met die rest zit men toch eigenlijk verlegen.
Er zijn nog woorden overgebleven als bijv. "gewetens-wroeging",
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en de smartkreet van Paulus: "ik, ellendig mensch, wie zal mij
verlossen uit het lichaam dezes doods!"
Ja, zulke woorden zijn nog blijven bestaan, niet slechts als
herinneringen uit een onherroepelijk gestorven verleden, maar
als pijnlijke werkelijkheden van een niet te miskennen
heden.
En de vrees is er nog, en het schaamtegevoel, hoewel men er al
aardig in geslaagd is vooral dit laatste bij zeer velen tot een
minimum te herleiden.
Wel moet erkend worden, dat waar Freud, Adler e.a. met hun
leer zoover doorgedrongen zijn, dat men uit suggestie, autosuggestie, illusie, enz. alles verklaart, ook de meest intieme belevingen, ervaringen en roerselen van het menschelijk leven, - een
groot deel van de tegenwoordig levenden voor goed schijnen
beroofd te zijn van wat in den loop der eeuwen steeds ons voornaamste en dierbaarste geestelijk bezit is geweest.
Maar er is toch ook weer iets bemoedigends in, de geschiedenis
van het psychologisch onderzoek der laatste -laten wij zeggen
± vijftien jaren, na te gaan en op te merken, dat zeker de jongste
psychologie niet meer natuurwetenschappelijk georiënteerd is,
maar zich meer naar den kant der geesteswetenschappen heeft
gewend.
Het is hier de plaats niet na te gaan, hoe Jung, Adler, e.a. elk op
eigen wijze Freuds onderzoekingen hebben voortgezet en toegepast, waardoor zij ten deele ook tegenover den meester kwamen
te staan, die hierover niet altijd even best te spreken was.
Evenmin behoeven wij hier Freuds eigen ontwikkeling te beschrijven, die hem er toe geleid heeft zich zelf op sommige punten te herzien en op andere zijn leer nog scherper te accentueeren.
Lezers van dit boek worden verondersteld van het hier slechts
aangestipte eenigermate op de hoogte te zijn. Zoo niet, dan be-
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staat er uitnemende litteratuur in overvloed, die hen kan oriënteeren1 ).
Maar met blijdschap mag o.a. de naam worden genoemd van
den Zwitserschen psychiater-psycholoog Maeder.
In de inleiding tot het hieronder genoemde boek zegt Dr. Kraemer
zoo terecht:
"Het verfrisschende en bevrijdende aan Maeder is, dat hier niet,
"zooals toch eigenlijk de voorstelling pleegt te zijn, een man
"na teleurstelling en ontgoocheling innerlijk vermoeid terug"keert tot, zoo als het heet, de Kerk, maar dat de imperieuze
"drang van het zoeken naar genezing uit innerlijken nood voor
"zijn patiënten, hem uit een perspectiefloos, natuurwetenschap"pelijk positivisme uitdrijft en zelfstandig de wereld der godde"lijke en daemonische werkelijkheid (niet slechts psychologisch"subjectief, maar ook transcendent-objectief) aan haar cardinale
1) Ik noem hier slechts: Nieuwe richtingen in de zielkunde, het onbewuste
en de persoonlijkheid, door Dr. J. H. van der Hoop, 2e verbeterde druk.
N.V. Van Loghum Slaterus Uitg. Mij., Arnhem 1927. - Dr. A. Maeder,

De nieuwe zielkunde en het godsdienstig leven. Met een inleiding over
de jongste ontwikkeling der Psychoanalyse voor het moderne geestesleven, door Dr. H. Kraemer, H. J. Paris, Amsterdam 1929. Persoonlijkheid, door Dr. J. M. Romboutsj J. Ploegsma, Zeist. Moderne Zielkunde. Wat iedereen van Freud, Adler en Jung begrijpen
en toepassen kan, door Dr. Th. van Schelven, Den Haag, N.V. Boekh.
v.h. W. P. v. Stockum en Zoon. - Moderne Psychologie en het leven
van den Christen, door T. W. Pym; H. J. Paris, Amsterdam 1926. De genezing door den geest. Sigmund Freud, door Stefan Zweigj Van
Loghum Slaterus Uitg. Mij., Arnhem 1932. - Toepassingen der zielkunde. Vier voordrachten over persoonlijkheidsonderzoek, door Dr. D.
Wiersma; N.V. Leidsche Uitg. Mij 1933. - Die Psychoanalyse, Psychoanalytische Psychologie van Dr. W. M. Kranefeldtj Sammlung Göschen
Walter de Gruyter & Co., Berlin Leipzig 1930. Fr. Künkel. Karaktervorming door zelfopvoeding. Van denzelfden: Karakter, groei en opvoeding; en, Individu en gemeenschap. - Voorts natuurlijk de werken
van Freud, Adler en Jung zelf, waarvan er verscheidene in het hollandsch vertaald zijn.
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"beteekenis voor het leven doet ontdekken. Het is als een levend
"voorbeeld van de wezenssamenhang van natuur en openbaring.
"Bij hem heeft de ziel vensters niet alleen naar buiten, maar naar
,,,,au delà" , evengoed als zij haar grondslagen ten volle heeft in
"de bio-psychische werkelijkheid. Er moet nog veel en conscien"tieus gezocht en gegraven worden, te conscientieuzer, daar het
"zulk een belangrijk gebied betreft, maar bij Maeder is ten volle
"doorgebroken het besef, dat als de transcendent-immanente
"wereld van het ethische en religieuze een werkelijkheid is, zij
"dan nooit kan en mag figureeren als een aarzelend en smachtend
"neergezet vraagteeken, maar het niveau is, waarop eerst alles
"zijn juiste plaats krijgt."
In de hierboven aangegeven richting wil zich dit boek bewegen.
De kerk heeft in den loop der eeuwen meestal met zekere schuchterheid gestaan tegenover de resultaten der wetenschap. En inderdaad heeft zij er wijs aan gedaan, met die dusgenaamde resultaten
niet dadelijk al te groote ingenomenheid te betoonen.
Er is bijv. een tijd geweest - en die ligt nog niet zoo heel ver
van ons - dat "de wetenschap" een sterk materialistischen inslag
vertoonde. En wat is er van overgebleven? Waar zijn nu nog de
menschen, die werkelijk met bezonnenheid durven spreken van
de onverbrekelijke wetten der causaliteit?
Maar nooit behoeft men onzerzijds bevreesd te zijn, dat de vrij
beoefende ernstige wetenschap ons iets wezenlijks ontnemen kan.
Wat de wetenschap ons kan afnemen, dat zijn waarlijk alleen uitwendige vormen en wanbegrippen. Het blijvende, het eeuwige,
daar kan zij, ook als zij 't zou willen beproeven, met haar tastende
vingeren, toch niet aan raken.
Wat de keuze der te behandelen onderwerpen aangaat, en de
volgorde, die daarbij is in acht genomen:
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Voorop staat het hoofdstuk over de wedergeboorte. Want alleen
de mensch, wiens hart in beginsel vernieuwd is, kan over de
werking des geestes en den strijd voor de vernieuwing des
gemoeds met innerlijke kennis eenigermate oordeelen.
Daarnaast staat de beschrijving van den alouden strijd in het
menschelijk hart, zooals die eens voor al gegeven is in Rom. 7,
waar het nieuwe, door God te voorschijn geroepene, krachtig
verzet ondervindt van de zijde van den ouden mensch, die zich
zijn macht, zoo lang ongedeeld genoten, niet wil laten ontnemen.
Hier valt dan vervolgens de plaats te bepalen, welke het geweten
onder al deze worstelingen inneemt en welke de rol is, dien het
in dien strijd speelt.
Ook wanneer de mensch zich in aanvang aan God heeft overgegeven, is daarmede het geweten nog niet gerust gesteld. Daar
is in 's menschen onderbewuste nog allerlei donkers, waarvan
hij het bestaan alleen nog maar vermoedt. Psalm 19 spreekt van
de verborgen afdwalingen, en 't is misschien juist hier vooral,
dat de nieuwe psychologie kan helpen eenig licht te werpen op
veel, dat ons in ons eigen innerlijk leven duister is.
Niet minder moet hier ook de vrees, het angst-probleem van
verschillende zijden belicht worden, in den zin zooals o.a. Otto
in "das Heilige" 't ons heeft laten zien.
Resten nu nog twee belangrijke hoofdstukken. Ten eerste: Waar
Freud en Adler in hun psychologisch systeem zulk een breede
plaats hebben ingeruimd aan de "Traumdeutung", moet in dezen
bundel vanzelf ook de aandacht geschonken worden aan "den
droom in den bijbel".
Terwijl eindelijk in het bijzonder het vraagstuk van het schaamtegevoel in onzen tijd uit den aard der zaak om afzonderlijke behandeling vraagt.
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A. B. TE WINKEL •

WEDERGEBOORTE •

Wij moeten in deze opstellen beginnen met de wedergeboorte.
Dat wil eigenlijk zeggen, dat wij moeten beginnen met het
geheim. In het klassieke verhaal van Johannes 3, het
gesprek met Nicodemus, zegt de Heiland zelf: "de wind waait eh
gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of
waar hij heen gaat". "Gij weet niet" I Dat staat er met groote
kracht. Nicodemus begrijpt er ook niets van. Het wordt hem
wel geopenbaard. Maar midden in de openbaring blijft toch het
woord staan: "gij weet niet". Het ongewetene wordt een weten,
doordat de Heer op het ongewetene wijst, maar feitelijk, als het
er op aankomt, dan weten wij toch niet van waar het komt en
waar het heengaat. Zooals het immer met de goddelijke openbaring gaat, zoo gaat het ook hier: in de openbaring zit toch
telkens weer de verborgenheid. Om de verborgenheid te zien,
moet men zelf oogen ontvangen, en terwijl men ziet, ontwaart
men eerst recht hoe groot de verborgenheid is.
Alleen maar - en dat is de jubel- het geheim is er. Zooals in
de lente het wonder gezien wordt, ook al blijft het eigenlijke van
het wonder verborgen. Ja het lenteleven - en dat is de jubel het lenteleven is er. En het lenteleven op geestelijk gebied is er
ook. En wij ffivgen er op blikken. Wij mogen met heilige verwondering aanschouwen. Al weten wij wel, dat het allereigenlijkste een geheim blijft, gelijk alle leven in zijn diepste kern een
geheim is, wij pogen toch altijd na te speuren, hoe het is en
hoe het werkt.
Geen wonder, dat wij eerst moeten onderstrepen het geheim.
Het is een bekend feit, dat de synoptische Evangeliën alle
spreken over "bekeering". De voorloop er komt met zijn roep tot
"bekeering". Jezus zelf zendt zijn discipelen in Lucas 24 uit
met de boodschap, dat in zijn naam moet gepredikt worden
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"bekeering en vergeving van zonden". In deze Evangeliën is
overal sprake van "bekeering". In het Johannes-Evangelie wordt
dit woord schier niet genoemd. Daar wordt gesproken van" wedergeboorte". Niemand zal dit voelen als een tegenstelling. Volgens
velen zijn het alleen twee zijden van een zelfde zaak. De actieve
zijde in het zieleleven is dan de bekeering, de passieve beleving
de wedergeboorte. En ook al heeft men bezwaar om de wedergeboorte de naar binnen gerichte bekeering en de bekeering de
naar buiten tredende wedergeboorte te noemen, ieder gevoelt,
dat deze twee zaken toch samenhangen. Wie is echter in staat
"de bekeering" ten volle te teekenen in het zielkundig proces?
De bijbel zelf gebruikt twee woorden, waarvan het eene nadruk
legt op de naar buiten komende dingen, de omkeer in handel
en wandel, het andere onderstreept de innerlijke verandering. De
laatste, de metanoia, brengt ons dan in de sfeer van het psychisch
gebeuren. Dat is de achtergrond van de epistrophè. Wat in de
nous (geest) gebeurtnàde zonde? Ja daar raken wij al de roerselen
van des menschen ziel. En wij staan al voor vragen. En hier
staan wij dan nog voor een niet gering deel bij het bewuste zieleleven. Maar achtergrond en ondergrond van de bekeering is de
wedergeboorte. Van uit het hart zijn de uitgangen des levens.
Misschien is het mogelijk bij de uitgangen te gaan staan om als
toeschouwers nauwkeurig op te letten. Maar dan ook alleen bij
de uitgangen. Maar wat er uitgaat, is al aanwezig. Daar raken wij
aan den verborgen mensch des harten. Daarop hebben allerlei
toestanden ingewerkt. Invloeden van buiten. Invloeden van erfelijkheid, invloeden van milieu. Invloeden van Boven, invloeden
van beneden. Maar het is voor een heel stuk de "verborgen
mensch des harten". En achter het hart zag de Israëliet nog de
nieren. De Oosterling "zag" het, dat er nog iets was achter het
hart met zijn uitgangen. En wij, Westerlingen, spreken van het
onbewuste en het onderbewuste. En dat alles is vol geheimenissen.
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Zeer zeker raakt ook de ondergrond en de achtergrond van de
bekeering, dat is de wedergeboorte, voor een deel deze sfeer.
Geen wonder, dat wij staan voor het geheim.
Ook om een andere reden. Het is buitengewoon moeilijk werk in
te blikken in het diepst van eigen zieleleven. Zelfs kan de vraag
gedaan worden, of het analyseeren van eigen psychisch beleven
wel geheel zonder gevaar is. Ook de psychiaters weten bij ervaring, hoe moeilijk het is in te blikken in het zieleleven van een
ander. Zelfs met al de hulpmiddelen van de psycho-analyse of
de karakterkunde lukt het niet de geheimen van een menschenziel te ontsluieren. Wat al vragen en antwoorden worden gegeven
over de kwestie van het ontstaan der ziel. Leg maar eens precies
uit het onderscheid tusschen pneuma-psyche. Wat al moeilijkheden zitten in het probleem van de verhouding van lichaam en
ziel. Zij zijn zoovele, dat wij reeds nu verklaren, dat wij aan deze
punten niet zullen raken bij het onderwerp, dat wij behandelen.
Maar ook afgezien van deze en andere punten, ieder mensch
heeft zijn verborgen levensgeschiedenis. Het is de vraag of hij er
zelf in kan blikken, maar een ander kan het zeker niet. Wij
moeten dan ook maar geen poging wagen om den religieusen
nood en de geweldige crisis van een menschenkind, zijn verborgen worstelen om God en met God te photografeeren. De
röntgenphoto's van het lichaam mogen op een bepaald moment
en onder zekere omstandigheden kunnen worden genomen,
moment-opnamen van het zieleproces zijn niet te verkrijgen.
En wat zou een moment-opname hier nog voor baat brengen.
Wij staan hier dus wel zeer voor het ongeziene, het verborgene.
Wat Saulus in Damascus doormaakt, wat Petrus spreekt met den
Heer, wat omgaat in het hart van de vrouw, die Jezus' voeten
met haar tranen nat maakt, beschrijft zelfs de Schrift niet. Geen
wonder dat wij bij achter- en ondergrond van alles staan voor het
geheim.
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En dit geldt nog des te meer, omdat wij bij "wedergeboorte"
staan voor het goddelijk-origineele. Men heeft verhandelingen
geschreven over de beteekenis van het woord en het begrip
"wedergeboorte" en daarbij gepoogd zijn licht te ontsteken bij
voorchristelijke en buitenchristelijke sfeer. Natuurlijk heeft het
zijn belang na te gaan, wat het woord beteekent bij Pythagoras, in
de kringen van hellenistische vroomheid, in de syncretistische
mysterie-religies, maar dit alles brengt ons niet tot het wezen
van de zaak. Noch Cicero, noch Philo, geen Attis-, Isis- of
Mithra-mysterie, geen "hermetische" kring heeft in werkelijkheid iets gemeen met het specifieke van de wedergeboorte, gelijk
deze in de Schrift wordt geteekend. Niet slechts een verandering
of een verbetering brengt Jezus. Er komt een nieuwe werkeliJkheid. Het proces van het christen-worden is niet maar een intellectueel moment, het is een vernieuwing van den grond af. En
gelijk in het natuurlijk-lichamelijke leven alle worden, trots allen
arbeid der natuurwetenschap een ondoorgrondelijk geheim blijft,
zoo nog veel meer de goddelijk-origineele actie, welke in de
wedergeboorte plaats grijpt. Noch speculatie, noch deductie
brengt ons er. Gelijk het gebruik van het woord van den Heiland
goddelijk origineel is, zoo is ook de daad van de wedergeboorte
in den mensch goddelijk origineel.
Wij hebben dit alles met klem op den voorgrond te stellen. En
het roept ons toe, om bij de bespreking wel heel nauwgezet ons
te houden aan hetgeen geopenbaard is.
Wat het eerste betreft, de onderstreping van het geheim, dit zal
in onze dagen wel geen bezwaar ontmoeten. Integendeel. Misschien wel lof. Het jongere geslacht is niet zoo afkeerig van het
"geheim" als de generatie, die alles wilde weten. Het lacht in
menig opzicht over de "zekerheid" van het oude geslacht. De
overtuiging gaat groeien, dat er niet alleen meer is dan men
wegen en meten kan, maar ook meer dan men begrijpen en in-
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denken kan. Te midden van al wat kookt en ziedt en bruist en
sist, is er een vermoeden, dat het leven niet statisch en niet mathematisch is. Het dynamische is er. Het scheppende leven is er.
Er is zelfs in sommige kringen, waaronder ook wijsgeerige, een
voorliefde voor het irrationeele. En de psychologen brengen ons
met den dag dichter bij de erkenning van het geheim. Want hoe
meer er over het zieleleven geschreven en gedacht wordt, hoe
meer het onbewuste en het onderbewuste onderstreept wordt.
Dit is het machtige resultaat van het psychologisch onderzoek,
dat men hoe langer hoe meer de beteekenis ziet van hetgeen
diep onder den dorpel van het bewustzijn ligt. Dit is dus hetgeen voor het grootste deel een geheim is.
Meer bezwaar zal het tweede, dat wij noemden, ontmoeten. Dat
het "geheim" ons noopt, om ons met angstige nauwgezetheid te
houden aan de openbaring. Dit bezwaar willen en kunnen wij niet
wegnemen. Wanneer de wedergeboorte iets is, dat van de overzijde komt, dan kunnen wij niet gaan spreken, alsof het een
natuurlijk proces van deze zijde is. In Johannes 3 wordt o.i. nog
veel meer nadruk gelegd op het feit, dat de wedergeboorte een
geboorte "van boven" is dan dat zij een geboorte is. Zij is het
beide. Maar vooral, "van boven".
En toch hoort zij tot de dingen, welke op aarde beleefd en ervaren worden. Het geluid wordt gehoord, al weten wij niet van
waar het komt, noch waar het heen gaat. Zoo hoort het tot de
aardsche dingen. Het geheim voltrekt zich in menschenzielen.
Wanneer wij ons nauwgezet aan de openbaring houden, dan
mogen wij dankbaar gebruik maken van al hetgeen de nieuwere
psychologie naar voren brengt. Prof. Göring schreef zelfs een
brochure "Die Individual-psychologie als Werkzeuge der Bibelbetrachtung". Wij zullen ons echter wel heel sterk moeten hoeden
om den bijbel te gaan beschouwen in het licht der psychologie.
Veeleer past ons een omgekeerde houding. De waarheid ligt veel
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meer in de lijn van het woord, dat Kuenkel zegt: "dat de dialectische karakterkunde zich altijd weer verdiept en verhelderd
heeft door de wijsheid van het Christendom". Het blijft altijd
zoo, dat wanneer wij gaan spreken over God en de goddelijke
dingen, wij immer weer moeten terugkomen op hetgeen wij
gezegd hebben. "Dat is toch niet geheel juist", "Dat is toch nog
niet precies zooals wij het bedoelen". De werkelijkheid gaat
immer uit boven ons menschelijk zeggen en denken. Ook hier
is God God, en wij slechts menschen. Ook de resultaten van de
nieuwe psychologie doen aan dit feit zelfs niet het minste af.
Maar in de beschrijving van den mensch vóór de wedergeboorte
kan de psychologie soms een machtig hulpmiddel blijken.
Zoo wagen wij het dan te beginnen met de bespreking van
het "geheim".
Wij vangen aan met de noodzakelijkheid der wedergeboorte.
Daarbij is het schier onnoodig de bepaalde woorden te noemen,
waarin profeten en apostelen hiervan spreken.
Het eene bekende woord van den Heiland uit Johannes 3 is feitelijk voldoende. De groote worsteling, waarvan boeken als de
Confessiones van Augustinus, de levenshistorie van mannen als
Luther, en ten slotte de ervaring van ieder, die zich zelf heeft
leeren kennen, getuigen, wijzen er op met volle kracht. Wij
mogen in onze dagen sterker spreken. Te kras moet de stelling
worden genoemd, dat de gedachten der Aufklärung onherroepelijk
voorbij zijn. Maar gerust mag gezegd, dat het naieve geloof in
de "natuurlijke goedheid" van den mensch geen steun meer
vindt, ook niet bij menschen, die volstrekt niet op christelijk
standpunt staan. De gespletenheid van den mensch, het geweldige, van "het goede, dat men wil" niet te doen en "het kwade,
dat men niet wil," te volbrengen, kent ook de nieuwe psychologie.
Zij moge het nog niet kennen, gelijk het christendom het accentueert in zijn zonde-besef, zij is vol van den tweestrijd, die in den
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mensch woedt. Prof. Th. Spoerri heeft volkomen gelijk, als hij
zegt: "Wie uit eigen levenservaring weet, wat zonde is, weet ook
dat de geheele moderne psychologie niets anders is dan een
moeizame en gecompliceerde omschrijving van het begrip
zonde. Al die verschijnselen, waar de psychiaters en de psychologen voortdurend mede te maken hebben: angst, onmacht, verveling, minderwaardigheid, geslotenheid, verstokking, vertwijfeling enz. enz. zijn niet anders dan onderscheiden vormen van
de eene ziekte tot den dood: de zonde". Men hoeft waarlijk geen
aanhanger te zijn van de theorieën van Freud, om tot de ontdekking te komen, dat allerlei, wat vroeger misschien werd aangezien
voor vroomheid of godsdienst in het eigen hart, bovendien wegvalt als uiting van het sexueele (en dit dan genomen in den zin
van Freud).
Trouwens men kan Freud niet lezen, of allerlei woorden en
waarheden uit de Schrift komen u te binnen. Los gemaakt van
heel zijn standpunt, waarbij alles in ons zieleleven gedetermineerd is, en feitelijk alle hoop vergaat, zijn er tal van dingen
bij hem, die volkomen parallelloopen met wat de openbaring ons
doet zien. De verkeerde neigingen van het hart worden onverbloemd blootgelegd. Ons ik wordt gefolterd door Lustprincip
en herhalingsdrang. Onbehagelijker positie is haast niet denkbaar
dan ons "ik" inneemt. In zijn in 1923 verschenen boek "Das :
lch und das Es" teekent hij den strijd. In het onbewuste is niet
enkel het verdrongen psychisch materiaal, niet enkel de infantiele Triebe, maar ook allerlei erfenis van vroegere generaties.
Tegenover zich vindt het een Ik-ideaal, dat zich losgemaakt heeft
van het Es en dat Ik-ideaal plaatst zich tegenover het Ik. En onder
zich vindt het dat Het. De verdorvenheid van het menschenhart
wordt wel heel sterk geteekend.
En niet anders is het feitelijk bij de Individual-psychologie, waar
de ego-concentratie van alle zijden onderstreept wordt. Trou-
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wens niet enkel de Ego-zentrizität, ook het minderwaardigheidsgevoel, dat er zoo nauw mede verbonden is. Ook het "Machtstreben".
"Het Ik, dat aan zijn eigen starheid langzaam te gronde gaat".
"Het Ik verstikt in zijn eigen dressaten, als een ridder, die door
zijn eigen wapenrusting dood gedrukt wordt". Het zijn maar
een paar citaten, die wij uit de vele grijpen. Maar al is het in
anderen zin dan bij Freud, ook hier blijken de Ich-triebe in
werkelijkheid Todestriebe te zijn. Men komt er alleen, als de
weg vrij gemaakt wordt. Dat is het oogenblik, waarop het Ik
afstand doet van zichzelf. Dat is bij de ineenstorting van het
persoonlijke.
In den grond der zaak is het zoo begrijpelijk, dat de nieuwere
psychologie veel meer dan de oudere de verdorvenheid van de
menschenziel onderstreept. Nooit is de activiteit van de ziel
ontkend. Maar wanneer men over "waarnemen" sprak, dan was
in de oude psychologie dit veel meer een passief ervaren. Men
ontving een indruk. De uitwendige prikkel werkte zwakker of
sterker. Wanneer men de onderscheiding maakt tusschen "sensopsyche" (de waarnemingsprocessen ) en idio-psyche (de processen, die behooren tot het eigen ik) dan heeft de nieuwe
psychologie zich vooral bezig gehouden met het laatste. Zoo
kwam zij wel terecht bij het innerlijke van den mensch. Nu moest
zij de verdorvenheid, de gespletenheid zien.
Freud komt tot een hopeloos pessimisme. Zelf zegt hij: "het zou
een verlichting zijn, wanneer deze mijne gedachten onjuist
waren, want bevredigen doen ze ons niet."
Tot dit pessimisme komt de Individual-psychologie niet. Maar
daar is het andere gevaar. Daar ziet ge telkens gedachten tot
uiting komen, alsof de mensch toch nog wel zijn karakter door
zelfopvoeding er kan brengen. Neen, niet op de manier van de
Aufklärung, maar toch zoo, dat Kuenkel socialisme en christen18

dom meer dan eens op één lijn stelt als middel om uit de macht
van het "Ik" uit te komen. Zoo dat therapie van den psychiater,
opvoeding vooral in de kinderjaren, zelfopvoeding in later tijd
nog machten zijn, die den weg vrij kunnen maken. En nu is
het juist de openbaring en de ervaring van den Christen, die
laten zien, dat rede en geweten den mensch telkens wel doen beseffen, dat hij zich in een zondigen toestand bevindt, maar de
vaste wil om aan dien zondigen toestand een einde te maken, is
er niet. De zonde bekoort den mensch voortdurend. De macht
om met het bederf te breken is er evenmin. Zijn geestelijke
kracht is verlamd. Wij hebben ons niet te verwonderen over het
feit, dat in den tijd, waarin de psychologie zóó de verderfelijke
"Ich-triebe" beschrijft, machten opkomen als bolsjewisme, fascisme en socialisme. Men kan ze inderdaad zien als machten,
die pogen willen om aan het " Ik", dat zoo in nood verkeert, een
houvast te geven. Ja, men krijgt dan een wijder doel. Een doel,
waarvoor ook het "Ik" offeren wil. Maar in den grond der zaak
blijft men hier toch bij één U eber-ich. Een Ik op vergroote schaal.
Wedergeboorte kan dat niet brengen.
Spurgeon zou zeggen: "het blijkt ook hier, dat een mensch zich
niet bij zijn eigen haren uit de sloot kan trekken".
Een klok, die niet loopt, wordt niet gerepareerd door een
grootere kast of een nieuwe wijzerplaat. Het uurwerk moet
veranderd.
Wanneer wij komen in de sfeer van den godsdienst, die geen
schijnreligie is, dan raken wij maar niet eenvoudig aan de
Ik-gij-houding, waarover de psychologie steeds spreekt. Dan
kunnen wij maar niet onderscheiden tusschen de egocentrischen
en den zakelijken mensch, dan raken wij aan de ik-Hij-houding.
En hier is de volle ineenstorting van het Ik eisch. Hier kan alleen
de dood volgen. Wie God ziet moet sterven. Nu gaat alles er aan.
En dat bij een mensch, die niet sterven wil. Hier staat ook de
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psychiater machteloos zoowel als de patient. Er zijn tal van
dingen, waarin hij zal kunnen helpen. Hoeveel ziels-verschijnselen
hangen samen met physieke oorzaken. Dat altijd zoo lieve kind,
dat in de pubertiteitsjaren ondragelijk wordt, kan door hem geholpen. Ook in de ik-gij verhouding. Ja, geestelijke krachten kan hij
opwekken of geven. Maar in de Ik-Hij verhouding met zijn
conflicten staat ook hij machteloos. Ook de christen-psychiater.
Ja, juist hij zal dit erkennen. Evenzeer als anderzijds moet
worden gezegd, dat in neurose en psychose gevallen, en in tal van
andere, waar het zieleleven krank geworden is bij den wedergeborene, geen tekst uit den bijbel, maar de hulp van den psychiater geboden is, en als middel in Gods hand zal moeten worden
gebruikt. Zijn in het laatste geval de krankheden op godsdienstig
terrein waarschijnlijk secundair, in het eerste zijn ze primair.
Daar heeft het zelfs groote schaduwzijde te spreken van krankheid. Hier is schuld. Wanneer wij dit woord gebruiken, mogen
wij tevens wel verklaren, hoe weinig in de nieuwe psychologie
het schuldbesef in den zin van de Heilige Schrift, besproken
wordt. Wie een weinig de dingen dieper gevoelt, merkt onmiddellijk, wanneer er gesproken wordt over allerlei schuldgevoelens, die zich b.v. aan de zelfbevrediging, op welk gebied
ook, vastknoopen, hoe weinig dit schuldgevoel feitelijk te maken
heeft met het bijbelsche zondebesef.
Dit bijbelsche schuldbesef is van eigen aard. Het ontstaat in den
geweldigen strijd van de ik-Hij verhouding. Beter nog zeiden wij
in de Hij-ik verhouding. Och, zoo verwondert het ons niet, dat
noch psycho-analyse, noch individual-psychologie er ons brengen. De psycho-analyse is wellicht bij machte om de oorzaken
van de kwaal aan den patient te laten zien. Nu weet hij ze. Maar
hoe er in werkelijkheid af te komen, zegt zij niet. En bij de
individual-psychologie wordt heel veel gesproken over opvoeding, opvoeding door zich zelf of door anderen. Maar wie
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slechts van "opvoeding" spreekt, hoe ook genuanceerd, maar van
niets anders dan van opvoeding, heeft in werkelijkheid geen
plaats voor "wedergeboorte". Ook al gebruikt hij het woord.
Göring heeft in het algemeen gelijk als hij zegt: "Sie sagt uns
nicht, warum der eine Mensch zur Wandlung kommt, der andere
nicht, wodurch die Klüft zwischen Volkommenheit und Unvollkommenheit überbrückt wird; der biblische Begriff der
Gnade ist ihr Fremd". Een enkele uitdrukking van Kuenkel
mag hierop een uitzondering maken. Over het algemeen is
het juist.
"Genade" wordt pas recht verstaan en als noodzakelijk gevoeld,
waar het volle schuldbesef aanwezig is.
En wie dit schuldbesef kent, weet het, wat de openbaring zegt:
dat wij ons zelf niet kunnen redden. Dan roept het ik om "Eén"
die behoudt.
Dan is het proces der wedergeboorte reeds aan den gang.
En zoo zijn wij al van zelf gekomen aan de mogelijkheid der
wedergeboorte. Deze is er, omdat Hij er is. Deze is er, omdat in
plaats van het pessimisme van Freud, en de zelfopvoeding van
anderen, en de therapie van derden, er één Derde is. Dat is God.
En men kan Zijn naam toch eigenlijk niet noemen, of men spreekt
uit, dat Hij het is, Die het onmogelijke mogelijk kan maken.
Deistisch Hem buiten het gebeuren stellen, loopt uit op practisch
atheïsme. Maar wie God werkelijk God laat, kan jubelen over
Hem, die dooden levend maakt. Hoe het onmogelijke mogelijk
kan worden bij een zondig menschenkind, alleen als Jezus
Christus er is, zullen wij straks trachten aan te wijzen. Maar ook
in Christus Jezus is het toch altijd werk Gods.
Wanneer wij dit vooropgesteld hebben, mogen wij echter onmiddellijk daar aan toevoegen, dat de mogelijkheid er is, omdat
de gevallen beelddrager geen duivel geworden is. Wij zullen
hier niet te veel spreken over de scintillae waar onze confessie
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van getuigt. De scintillae zijn er, maar men vergete niet, dat het
· de vonkskens zijn van het vuur, dat uitgebrand is. Er is nog een
· navonken, maar uit zich zelf kunnen ze niets doen dan uitgaan.
· Een wrak van een schip kan zeker geen dienst doen om een
bemanning veilig te doen landen. Het wrak toont alleen aan,
dat er een schip geweest is. Men heeft soms een groote neiging
om de "kleine overblijfselen" zoo op te blazen, dat men den indruk krijgt, dat de mensch door de kleine overblijfselen nog
aardig wat kan. Wij wijzen in dit verband alleen op een ander
woord in de Confessie, dat op de scintillae volgt: "overmits al
het licht in ons duisternis is".
Maar er is in den gevallen mensch een voluntas. Hij werkt in
de verkeerde richting. Maar de voluntas is er. Er is een rede.
Verduisterd. Zeer zeker. Maar zij is er. Er is een geweten. Maar
het is vaak zwijgend, dwalend, slapend, afgestompt. Zoowel de
beteekenis er van wordt erkend (Rom. 2 : 14 v.) als het feit, dat
het dient om elke verontschuldiging te benemen (Rom. 1 : 20).
De substantie is er, al is de natuur ervan verdorven. Hoe alles
nog in actie is, laat de nieuwe psychologie overtuigend zien. Een
enkele fout bij de opvoeding in de kinderjaren gemaakt kan nawerken een lange reeks van jaren. Wat beschreven wordt van
libido en lustprinciep, van herhalingsdrang en dressaat, van
angst en droom, van de beteekenis van huwelijk en druk, het
teekent alles de actie, waarin de mogelijkheden zitten zonder
getal. Hoe veel er ook gedetermineerd moge zijn, voor determinisme is geen reden. Het is een machtig proces. Steeds in
actie. Er hoeft maar een element in te komen of het werkt. Niets
gaat verloren. Alles is een zaadkorrel. De ziel doet in actie allerminst onder voor het lichaam. De middelen zijn hier anders.
Moeilijk te kiezen. Maar elk middel werkt. Ten goede of ten
kwade. Eén moment zelfs. Eén ervaring. Eén opkomende geniale
gedachte uit het onderbewuste. De mogelijkheden zijn legio.
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Dat alles is om te jubelen. Wij hooren van erfelijkheid en van de
machtige keten van oorzaak en gevolg. Wij weten allen van de
Fluch der bösen Tat. Omstandigheden en milieu zijn woorden,
die velen bij voorkeur gebruiken. En er is zoo over gesproken,
dat er haast een duivelskring van gemaakt werd. De individualpsychologie is er tegen in gegaan. Zij geeft weer mogelijkheid.
Kuenkel zegt: "Middelen kunnen overgeërfd worden, maar doeleinden niet. En daarom wordt het pas in den loop der ontwikkeling beslist, in den dienst van welk doel een mensch zijn overgeërfde middelen zal stellen: ik-zucht en zakelijkheid zijn niet
erfelijk" .
Wij vinden den laatsten zin niet gelukkig, maar begrijpen de bedoeling. Doch al zijn wij dankbaar voor deze mogelijkheidspositie, wedergeboorte brengt toch oneindig veel meer. Dit wil
zeggen, dat de mogelijkheid tot werkelijkheid kan worden. Het
is mogelijk van voren aan te beginnen. Haast zeiden wij, na al
het geknoei weer met een schoone lei te gaan werken. Natuurlijk
is dit fout gezegd. Wij willen het daarom anders zeggen. In
plaats van het oordeel tegen te gaan, gezegend te worden. In
plaats van in den duivelskring dood te worden gedrukt, een kind
Gods te worden. De dingen worden weer nieuw. Wat zoo oud
en gerimpeld is, wordt weer jong. De geweldige greep van schuld
en straf kan worden gebroken. Dat de ik-zucht tot zakelijkheid
wordt is misschien een menschelijke mogelijkheid. Maar de
goddelijke mogelijkheid is, dat er een nieuw begin komt, dat
men opnieuw kan geboren worden. Dat is de goddelijke greep.
En zóó is het door Kuenkel gevoeld, dat hij schrijft in het slot
van zijn boek Karaktervorming door zelfopvoeding: "Hier
stemt de practische ervaring van de wetenschap overeen met de
leer van het Christendom: "de omkeer is genade"".
; Maar al het spreken over mogelijkheid in den mensch heeft
{ feitelijk geen waarde, als niet met grooten nadruk onderstreept
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wordt dat wedergeboorte alleen mogelijk is, wanneer de verzoening er is. Verzoening en wedergeboorte zijn correlaat, zoo
goed als rechtvaardiging en heiliging. Werkelijke verlossing is
niet mogelijk zonder verzoening. Alleen wanneer de ban is weggenomen, wanneer het oordeel is weggenomen, wanneer de
vloek is weggenomen, kan de Heilige gemeenschap hebben met
den onheilige. Wie zonder verzoening er komen wil toont, dat
hij den mensch niet kent en God geen God laat, verstaat in wezen
niet het karakter van zapde en schuld. Daarom is er alleen een
mogelijkheid van wedergeboorte door Christus Jezus. Schier alle
pseudo-religiën spreken dan ook van "verzoening". De psychologie had zich daaraan kunnen oriënteeren, indien zij het niet wil
aan de Openbaring. Alleen maar deze pseudo-religies, zoo goed
als de menseh, die het weer goed wil maken, laten de verzoening
geschieden van des menschen zijde. Hier komt, wat men verzoening noemt van beneden. De openbaring Gods snijdt dit ten
volle af. De bewuste-mensch, geestelijk bewuste, voelt zelf de
onmogelijkheid. Alleen de verzoening van God en door God is
waarlijk verzoening. Zonder deze zal de ziel des menschen
gelijk zijn aan één van Noach's duiven, die geen plaats vindt
voor het hol van haar voet. Neen, erger, want Noach's duif had
de ark nog, maar zonder verzoening is er geen ark voor een
menschenziel.
Daarom is het werk der wedergeboorte zeer zeker een werk des
Geestes. Maar ook hier neemt de Geest het uit Christus Jezus.
Men spreekt gaarne van "inplanting" als men handelt over de
wedergeboorte. Maar even goed zou men kunnen spreken van
het groeien van de rank uit den wijnstok. Het komt alles uit
Christus.
Zoo naderen wij van zelf het/eit der wedergeboorte. Nu moeten
wij terdege letten op het verschillend gebruik, dat van dit woord
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gemaakt wordt. Het blijkt toch telkens weer, dat dit woord in
tweeërlei zin wordt opgevat.
Soms wordt blijkbaar bedoeld het geheele proces, de doorgaande
vernieuwing van den mensch. Soms bedoelt men er alleen mede
het eerste begin, de principieele omzetting, waarbij hij een nieuw
schepsel wordt. Eenerzijds dus hetgeen aan het begin van den
weg gebeurt, anderzijds heel den weg zelf. Haast zouden wij
zeggen, dat bij de een de figuur van een punt, het aanvangspunt,
bij den ander meer de figuur van de streep past. Wie aan het
aanvangspunt denkt, gebruikt dan vooral gaarne de uitdrukking,
het zaad der wedergeboorte, de inplanting van het nieuwe leven
en dergelijke woorden. Met opzet doen wij dat niet, ook al komt
de uitdrukking bij Petrus en Johannes voor. Bij Petrus is echter
waarschijnlijk zaad en woord aanduiding van dezelfde zaak. En
bij Johannes mag de bedoeling zijn het nieuwe levensbeginsel te
omschrijven, geen oogenblik wordt bedacht, om aan te geven op
welke wijze of door welk middel de geboorte uit God tot stand
komt.
Het is erg aanlokkelijk om met de kategorieën van feit en proces de
wedergeboorte te gaan beschrijven. Het is ook volstrekt niet
iets specifieks van de achttiende eeuw om te spreken van habitus
en actus. Al is het bij de schrijvers van die eeuw uitgewerkt, reeds
Rivet in de Synopsis spreekt van habitus, inclinatio, semen,
actus (Synopsis. 1625. Disp. XXXI, thesis XIII). Ja, Calvijn,
in het derde deel van de Institutie, bijzonder bij den kinderdoop,
wijst er op, dat God ook de kinderen "met een klein vonkje kan
bestralen". Zelfs spreekt Calvijn, van een begiftiging "door de verlichting van zijn Geest, zonder tusschen komende prediking".
In zijn vierde deel handelt hij echter bij dit onderwerp met veel
grooter uitvoerigheid over de bekeering dan over de wedergeboorte. Hier valt alle nadruk dus op het proces.
Met opzet maken wij geen gebruik van de onderscheiding. In de
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eerste plaats, omdat in de Heilige Schrift zoo goed als altijd bij de
wedergeboorte gesproken wordt over het geheele proces. In
de tweede plaats, omdat wij bij den regel hebben te blijven. Met
nadruk spreekt Calvijn dan ook over de gewone huishouding
Gods. Gods Geest is vrij. Omdat Hij Geest is. Wee hem, die ook
maar iets van Zijn majesteitelijk werken zou willen afdoen. Omdat Hij Geest is, is voor Hem de buitengewone weg om zonder
het Woord het werk der wedergeboorte tot stand te brengen evenzeer een weg als de gewone weg. Maar wij weten hiervan niets.
Wat met het kindeke Johannes geschiedt voor de geboorte, als
Elisabeth Maria ontmoet, mag niet genomen worden als uitgangspunt. Woord en Geest werken samen. Wie het Woord neemt
zonder den Geest, vervalt licht tot rabbinistische schriftgeleerdheid of scholastische versteening. Wie den Geest neemt zonder het
Woord, vervalt tot geestdrijverij. Woord en Geest te samen werken
naar bijbelsch getuigenis in het werk der wedergeboorte. God is
niet gebonden aan middelen, maar Hij bindt den mensch wel aan
het middel. Liever gaan wij dan ook den weg van het existentieele
denken op. Daarmede wordt bedoeld "dat de mensch, ondanks alle
anal yse, een levend geheel is en dat daarin het wezenlijke en belangrijke van zijn mensch-zijn ligt. Bij existentiewordt gedacht aan den
mensch in de werkelijkheid, de spanning van zijn mensch-zijn, aan
zijn staan in betrekking tot zijn medemensch, tot de wereld, tot
God vooral, en aan den ontzaggelijken ernst van de verantwoordelijkheid, die deze betrekking uitdrukt" (Prof. Dr. W.]. Aalders).
Dat brengt allerlei onmiddellijk met zich. Allereerst dat wij bij
de Hij-ik verhouding deze niet apart mogen stellen. Deze verhouding raakt telkens de ik-gij verhouding. Naar Kierkegaard's
bedoelen is het ethische de poort tot het religieuse.
In de tweede plaats, dat wedergeboorte, bekeering, geloof, vernieuwing en wat al meer, nooit als aparte grootheden kunnen
behandeld worden. Het hangt alles samen. Haast gebruiken wij
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het beeld van het wagenrad met al zijn spaken. Maar dit is al
weder te mechanisch. Het hangt alles samen. Geen enkel ding
staat los op zichzelf.
In de derde plaats spreken wij niet over de vraag, wanneer
het beginpunt in den mensch gemaakt wordt. Moody vertelt
zelf: "Ik heb den Heiligen Geest aan mijn hart voelen werken, even zeker en gewis als ik den wind in mijn aangezicht heb voelen blazen". Wesley wist zelfs dag en uur en
plaats aan te geven. Maar zeer terecht heeft het Gereformeerd
Protestantisme tegenover Methodisten, Piëtisten en Anabaptisten de vrijmacht Gods geëerbiedigd en den rijkdom van Gods
genade bewonderd. Calvijn verklaarde uitdrukkelijk, dat de geloovigen den tijd van hun wedergeboorte niet moesten en niet
konden weten; en Luther legde er den nadruk op, dat deze
geboorte niet wordt gezien noch gegrepen, maar alleen geloofd.
Men heeft omtrent den tijd allerlei gissingen gemaakt. Vóór de
geboorte en men wees dan gaarne op Johannes den Dooper voor
zijn geboorte. In de jeugd. Bij den doop, in de puberteitsjaren.
Hoeveel de psychologie van de religie ook moge bijdragen tot
verheldering, zij moet maar geen wetten gaan stellen, allerminst
op dit punt.
Men heeft wel eens een vergelijking getroffen met het proces,
dat in de puberteitsjaren plaats grijpt. Wij hebben hier overgangen, welke door de nieuwe psychologie aan alle zijden worden
onderzocht. Tusschen de twee uitersten van kind en man ligt immers een moment, zij het kort of lang, zij het plotseling of gradueel,
waar de overgang feitelijk plaats heeft. Maar in werkelijkheid
brengt ons dit niet verder. Zeer zeker is het mogelijk, dat ook
reeds vóór de aanraking des Geestes allerlei doorleefd wordt,
wat als voorbereiding mag worden aangezien. De bodem, gelijk
de gelijkenis van den zaaier leert, moet naar de interpretatie van
Van Koetsveld zijn, diep, zuiver en los, er kan dus aan den
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bodem van het menschelijk hart gewerkt zijn voor de aanraking
des Geestes.
Als het Woord gaat werken onder de krachtige werking des
Geestes, dan gebeurt er echter veel meer. Wie zal dit ten volle
kunnen beschrijven' De boetvaardige weet het. In tranen wordt
het doorleefd. In de blijdschap van het licht wordt er gejubeld.
In de vernieuwing treedt het aan den dag. Hier werkt alles. De
leiding des Geestes, de omstandigheden van het leven, de indruk
van het Woord. Maar onder, en bij, en met dat Woord is er de
actie des Geestes.
Zoo komen wij van zelf in de vierde plaats tot iets, wat juist
door de nieuwe psychologie zoo sterk onderstreept wordt: tot
de werking in het onbewuste. Als L ydia onder de prediking is,
opent God haar hart det openen van het hart heeft tot gevolg,
dat zij acht neemt op hetgeen van Paulus gesproken wordt. Er
is hier actie van buiten uit en er is hier actie van binnen uit. Het
is alles actie des Geestes.
Wat hier plaats grijpt? Zooals wij zeiden, de psychologie onderstreept hoe langer hoe meer het onbewuste. Dit begrip is niet
gemakkelijk te omschrijven. Niet altijd is dit woord gebruikt
voor dezelfde zaak. Helfbach onderscheidt zelfs: het niet
herinnerde; het niet bedoelde; het niet opgemerkte, het gemechaniseerde; het reproduceerbare, het productieve, het psychisch Reale en het Absolute. Of men kan de twee gebieden
onderscheiden. Het gebied, waar al die voorstellingen, lusten,
begeerten, gedachten zijn, die niet in het bewustzijn present zijn.
Of het gebied, waar de intuïties zijn, die bij kunstenaar en genie,
bij clairvoyance of onder occulte verschijnselen te voorschijn
treden. Hoe ook dan opgevat, Bavinck zegt volkomen terecht:
"In het onbewuste, in de ziel zelve, met al wat haar aangeboren
is, ligt de wortel van 's menschen persoonlijkheid; ziel en bewustzijn vallen volstrekt niet samen; het "zelf" is veel rijker
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dan het "ik"." Trouwens heel de Individual-psychologie legt
hierop den nadruk. Waar de wortel der persoonlijkheid ligt,
daar zal de aanraking des Geestes haar aanvangspunt nemen.
Dat wij daarvan niet weten, spreekt haast van zelf. Weisman
wijst er zeer terecht op, dat naast het verdringen en naast het
vergeten niet minder nadruk moet gelegd, op hetgeen nooit
bewust is geweest. Wanneer, en onder welke omstandigheden, de
dingen, die nooit bewust zijn, tot uiting komen, zal wel heel
onderscheiden zijn bij verschillende personen.
Maar altijd weer blijkt het, dat als de actie des Geestes er is, er
een opengaan der ziel plaats heeft, zooals de zonnebloem zich
opent voor het zonnelicht. Wil men een antwoord op de vraag,
wat dan plaats heeft, dan zouden wij het liefst ons aansluiten bij
het oude profetenwoord, dat er van spreekt, dat God in plaats
van een steenen hart een vleeschen hart zal geven. Dan hebben
wij vooral de gedachte van het "receptief maken" van het hart.
Maar onmiddellijk moet hier iets anders bij gezegd. Zeer terecht
wijst Emil Brunner ten opzichte van het geloof op het volgende:
"Daar het geloof de overgave van den mensch aan God is, het
volkomen wanhopen aan hetgeen men is en doet, vraagt het een
houding van algeheele passiviteit en receptiviteit. In de daad
van het gelooven doet men niets, maar ontvangt men alleen iets.
Het is echter de groote paradox van het geloof, dat hetgeen ontvangen en ingeplant wordt tevens een beslissing van den wil
tegenover God is, de eenige daad, waarin de mensch werkelijk
vrij is en die geheel en al van hem is. Daar is geen mensch, die
begrijpen kan, hoe dat mogelijk is, maar ieder geloovige weet,
dat het zoo is."
Wat hier Brunner zegt van het geloof, geldt nog veel sterker van
de aanraking des Geestes. In de wedergeboorte, waar dus o.i.
het "receptief maken" zeer zeker een hoofdfactor is, volgt uit dit
"receptief maken" een agressief handelen.
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Wie receptief is gemaakt, komt tot actie. Het werkt in hem. Misschien nog steeds in het onbewuste. Maar het werkt. Op hoeveel
tegenstand het stuit, zal niet makkelijk onder woorden kunnen
worden gebracht. Wie de arglistigheid van zijn hart kent, kan dit
slechts bevroeden. Aan wie het licht reeds opgegaan is, is het bekend,
hoe dikwijls de verzenen tegen de prikkels geslagen worden. Maar
het proces is aan den gang. Wij raken hierbij van zelf reeds aan
het probleem van de verantwoordelijkheid, terwijl de wedergeboorte een gave is, maar van hoe veel belang dit probleem ook
zijn moge, het ligt buiten het bestek van dit stuk.
Na dit viertal punten moeten wij echter trachten te bezien, hoe
overeenkomstig de gegevens der Heilige Schrift het proces verloopt, of liever welke momenten in de zoo verscheiden vormen
van het proces naar voren komen.
Allereerst kunnen wij hierbij verwijzen naar Johannes 3. Het
spreken over de wedergeboorte houdt niet op bij vers 13. Het
gaat door. Waarschijnlijk loopt het door tot vers 21. De Heiland
heeft er van gesproken, dat de wedergeboorte uit water en geest
moet plaats hebben. Het is bekend, hoe de uitlegging hiervan
verschilt. Men stelt "water en geest" als synoniem (vergelijk
Joh. 7 : 38 en 39). Of men ziet in het "water" een heenwijzing
naar den doop, dien Nicodemus kende uit het werk van Johannes
den Dooper. Of ook men ziet in het water het beeld der reiniging.
Misschien moet men bij deze "Genesis" echter wel heel bijzonder
denken aan de "Genesis" der schepping. De Geest brengt het
leven in den chaos, het water. Trouwens zoo heel ver liggen deze
drie laatste opvattingen niet uit elkander. Wie zich liet doopen,
beleed, dat hij van het hoofd tot de voetzool onrein was. Eigen
ziel was als een chaos ontdekt. Er was geen redden meer aan.
Maar dit is het geheim van het Evangelie, dat het ons brengt de
mogelijkheid, dat in den chaos het leven komt. Zooals de Israëliet
in de woestijn, die wanhoopt aan zijn genezing, heeft te zien
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op de koperen slang, zoo voert Gods Geest de menschenziel,
die de chaos beleeft, tot den Heiland. Bij Christus. In Christus.
Door Christus kan het leven komen. Gods Geest leidt. De receptiviteit gaat werken in het geloof, dat algeheele receptiviteit is.
Hoe gemakkelijk zou het zijn, om hier te gaan spreken over de
"Zusammenbruch" waarover de psychologie spreekt. "De loutering begint met de ineenstorting van het Ik. En de eerste phasen
zijn ontgoochelingen. Het onbewuste levensplan met zijn kunstmatige stelsels van dressaten, vooroordeelen en eischen blijkt
onbreekbaar. Men ondervindt, dat alle aanwending van middelen voor de beveiliging van het Ik, het Ik toch niet behoeden
kan, maar dat het integendeel des te zekerder zijn ondergang
tegemoet gaat, hoe zorgvuldiger het beschreven wordt. Men ziet
uit naar hulp" (Kuenkel). Dit is maar een enkel citaat en wij
zouden ze kunnen vermenigvuldigen. Maar wij doen het niet.
Hoogstens zou het ons alleen parallellen kunnen laten zien.
Want dit alles raakt nog slechts de Ik-gij-verhouding. En de
Hij-ik verhouding ligt op een ander, hooger vlak, hoezeer de
beide verhoudingen ook in elkander grijpen. En in de tweede
plaats de "Zusammenbruch" van de nieuwe psychologie kan
plaats hebben, zonder dat er in werkelijkheid nog ook maar iets
van het werk der wedergeboorte plaats grijpt. En misschien
moeten wij in de derde plaats er nog bijvoegen, dat heel gemakkelijk het ego-centrische zich met alle kracht nog zal pogen
te handhaven, ook waar men vlucht tot Christus. Maar omdat de
beschrijving der "Zusammenbruch" parallellen hier biedt noemen wij haar even.
In de wedergeboorte echter neemt het geloof een plaats, een
hoofdmoment in. Dit gevoelen wij onmiddellijk. Johannes 3
spreekt dan ook verder over Christus en het geloof. En de Nederlandsche geloofsbelijdenis heeft het dus ook reeds juist begrepen,
als zij zegt, dat de mensch door het geloof wordt wedergeboren.
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Een volle exegese van Johannes 3 : 13-2 I zal dit met klemmende
duidelijkheid aan het licht brengen.
Maar - en dit zeggen wij in de tweede plaats - het is volstrekt
niet alleen Johannes 3, dat over de wedergeboorte spreekt. Met
opzet willen wij daarom nog andere woorden onderstrepen, waarin niet minder hoofdmomenten van het proces naar voren komen.
Zoo gaarne spreekt men over Jezus en de kinderen. Zeer begrijpelijk. Maar elk goed bijbellezer zal het treffen, hoe vaak
Jezus het beeld van het kind gebruikt. Niet enkel in het woord:
"als gij niet wordt als de kinderkens". Ook in andere gedeelten.
Waar het hier gaat over een geboorte mogen wij daarop wel
nadruk leggen. En dit te meer, omdat in het tot nog toe behandelde nog te weinig onderstreept werd, dat de wedergeboorte in
geen geval buiten Christus omgaat. Al wordt in de Schrift in
menig gedeelte vooral bij de wedergeboorte over den Heiligen
Geest gesproken, even stellig staan daarnaast de uitspraken, dat
zij niet plaats grijpt buiten het Woord of buiten Christus.
Christus Jezus noemt zijn discipelen "kinderen des Koninkrijks".
In het Koninkrijk worden zij geboren. Hij spreekt in de bergrede
van "kinderen uws Vaders". Al ligt in deze uitdrukking reeds
allerlei, wat te bespreken zou zijn, nog sterker geldt dit als de
Heiland spreekt van "Kinderen des lichts".
Met dit woord raken wij onmiddellijk het proces. De verleiding
is groot om te gaan wijzen naar de proeven, welke genomen zijn,
en den invloed hebben laten zien van radioactiviteit en electriciteit op het protoplasma. Maar het is gevaarlijk zoo maar te gaan
werken in de psychische wereld met hetgeen de physische wereld
ons laat zien. Toch is in al het vergankelijke wel gelijkenis. De
invloed van het licht is geweldig. En als het licht, dat Jezus
Christus is en brengt, als het Woord Gods gaat lichten, dan komt
er een geboorte, liever een kind des lichts. Zie daar iemand, die
mij alles gezegd heeft, zegt de Samaritaansche. Nicodemus, de
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apostel der heidenen en ten slotte, wie, die een kind des lichts
geworden is, weet het niet, dat de ontmaskering dan komt. Dan
wordt het bederf van verstand èn wil èn gemoed gezien. Maar
ook tevens het licht van het Evangelie, van de genadeboodschap.
Want de ontmaskering gaat niet ten voeten uit, om daarna voltooid te zijn en ten slotte te worden vervolgd door het licht van
het Heil. Neen, ontmaskering en heilservaring wisselen elkander
voortdurend af of gaan met elkander gepaard. Steeds weer. Misschien ook steeds meer. Men zij echter hiermede voorzichtig.
Het van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid behoeft nog geen climax te zijn. Na de ervaring van de kracht volgt
weer de zwakheid, om opnieuw gevolgd te worden door kracht.
Het kan ook een keten zijn van gelijke schakels. Dat het een keten
is, hangt alleen af van het feit, dat Gods Geest blijft. In Hem is
de continuïteit. In Hem alleen. Psychologisch is die inwerking
van het licht volstrekt niet enkel van intellectueelen aard. Dat
lijkt er niet naar. Zeer zeker wordt het bewustzijn er door beinvloed, maar de werking reikt veel verder. Voor Pilatus zegt
de Heiland: "wie uit de waarheid is" hoort mijne stem. In den
grond der zaak is "uit de waarheid zijn" synoniem met "kind
des lichts". De afstamming van het kind, liever nog de factoren,
welke tot het geboren worden, tot het leven, dat openbaar wordt,
medewerken, zijn licht en waarheid. Maar "waarheid" wijst nog
meer naar de zedelijke zijde heen. Ook het wilsleven wordt er
door aangegrepen. Veel te veel denken wij bij het woord waarheid
aan ons westersche begrip. In den bijbel heeft het een Semietische beteekenis. Daar komen wij voor de waarheid te staan.
Daar worden wij subject voor de waarheid.
De subjectiviteit is de waarheid, zegt Kierkegaard, en hij plaatst
hier subject niet tegenover object, maar tegenover het subjectlooze. Men moet, staande tegenover de waarheid, beslissen.
Zij raakt in haar werking dan tot het "ik", dat receptief is. En de
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receptiviteit, welke door de aanraking des Geestes er is, komt in
actie, wordt groeiende, neemt toe. Zondebesef en genadeervaring groeien. Alleen mag wel even onderstreept, dat het licht
en de waarheid alleen doorwerken, als Gods Geest het doet.
Men kan ooren hebben en oogen en toch niet hooren en opmerken (Marcus 8 :18). Maar onder de actie des Geestes, legt het
licht en de waarheid beslag. Zij haken in de ziel.
Men wordt een kind der wijsheid (Mattheus 11 : 19)
Licht en waarheid! Gij kunt er ook voor zetten Jezus Christus.
Hij heeft ze gebracht. Hij is het Licht. Hij is de Waarheid. Maar
nog sterker komt de band met Christus naar voren, als wij
denken aan een ander woord, dat de Heiland gebruikt. Hij spreekt
van "kind der opstanding".
Deze uitdrukking wijst wel heel sterk er op, dat de wedergeboorte
een proces is, dat met Christus zeer nauw samenhangt. Hij is de
opstanding. En het leven! Feitelijk zouden wij hier moeten
handelen over Zijn dood en Zijn opstanding in hun fundamenteele beteekenis. In de opstanding van Christus ligt zelfs in
principe de "wedergeboorte aller dingen". Ons bestek laat dit
echter niet toe. Maar in het groei-proces ligt de ervaring van wat
de bijbel noemt "de dood". Volkomen. De eigengerechtige moet
het erkennen. De ongerechtige leert het. De laatste allicht eerder
dan de eerste. "Zondaar" worden is een geweldig ding. De man,
die misschien eerst het geloof der Christenen heeft aangezien
als een auto-suggestie, zal tot de erkenning komen, dat hij met al
zijn dressaten en vooroordeelen, zelf niets anders gedaan heeft
dan zich gesuggereerd, dat hij leeft. Alleen in Christus zal hij
het Leven zien. Zijn leven zal in Christus liggen. Verborgen bij
God. En dat zal hem in het geloof en door het geloof doen leven.
Altijd onder de werking des Heiligen Geestes. Maar dan wordt
beleefd, wat de dichter bidt: Leer mij dagelijks, leer mij duizend
werven, in Uw kruisdood meegekruisigd sterven. En herboren
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opgestaan, Achter U ten hemel gaan. De ego-concentratie word t
hier zoo vernietigd, dat men Paulus woord gaat verstaan: Christus
leeft in mij.
Al hoort het niet tot het verband in directen zin, er mag toch
wel even gewezen op het feit, dat de Bijbel zoo telkens spreekt
van hetgeen de Geest doet. De Geest getuigt. De Geest bidt.
De Geest zucht. Men is geworden een rank in den wijnstok en
verstaat het woord van den Heiland: zonder Mij kunt gij niets
doen. Het is dan ook volkomen juist wat Kohlbrugge zegt: "Deze
Geest is het, die van de wedergeboorte aan in den mensch blijft;
die hem leert in Christus te blijven; aan de genade vast te houden,
op vrije genade te drijven".
Wat er dan in den mensch zelf verandert, is ten slotte een vraag,
die gemakkelijker te stellen is, dan te beantwoorden. Allerlei
antwoord is gegeven.
In de eerste plaats: bij de wedergeboorte heeft eigenlijk een transsubstantiatie plaats. Nog kort geleden schreef Adolf KeIler:
"Wij hebben verjongde oogen noodig. Niet een bril, dien wij
opzetten, helpt. De staar moet bij ons gelicht worden. Dat kan
niemand zelf doen. Wij moeten daarom innerlijk wedergeboren
worden, een transsubstantiatie ondergaan, die niet alleen voor de
leer der Katholieke Kerk gereserveerd blijft, maar altijd, al is
het dan ook verborgen, samen gaat met de goddelijke scheppingsdaad, die zich aan een mensch voltrekt." Dit antwoord
kan ons niet bevredigen. Daar is geen kind des lichts, dat op
eenige wijze het leven in zich zelve heeft. Elk kind der opstanding
heeft als kenmerk, dat hij het zoekt buiten zich zelf, in Christus
Jezus. De strijd tusschen "vleesch en Geest" (Galaten 5. Wij
plaatsen Geest bewust met een hoofdletter) wijst ook op iets
anders. De substantie blijft. De natuur echter dezer substantie
werkt anders.
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Veel eerder zouden wij dan kunnen medegaan met het tweede
antwoord: er heeft een transformatie plaats. Maar ook dit antwoord is lang niet zonder bezwaar. In zijn algemeenheid zeer
zeker niet reëel. Vaak is de vraag gedaan of bij de wedergeboorte
temperament en karakter veranderen. Nu hangt het er maar van
af, wat men onder deze begrippen verstaat. Bij temperament
zal men wel dezelfde beteekenis aan het woord hechten. En dan
zal men moeilijk anders kunnen zeggen dan dat de sanguinicus,
ook na de wedergeboorte, sanguinicus blijft. Het emotioneele
type zal zijn aard wel nooit verloochenen. Natuurlijk is er invloed.
De driftige Mozes blijft het en toch is hij na zijn pelgrimsverblijf in Midian de zachtmoedigste aller menschen. Meer
verschil is er ten opzichte van het begrip "karakter". Wanneer
men b.v. er onder verstaat: "het wetmatig bepaalde en daarom
wetenschappelijk geheel van eigenschappen, waarvan de drager
het individu is en die bij hem ontstaan, werkzaam zijn en weer
vergaan" (Kuenkel) dan is het karakter niet iets, dat aangeboren
of onherroepelijk is. Bij deze opvatting is zeer zeker te verdedigen, dat er wijzigingen ontstaan, die met het woord "transformatie" kunnen worden tot uiting gebracht.
Toch zouden wij ook liever dit woord niet gebruiken. Wil en
rede zijn er, vóór en na de wedergeboorte. De functionneering
van alle zielskrachten is er zoo goed vóór als na de wedergeboorte. Dit alles doet ons zelfs huiverig zijn om te spreken van
een verschuiving der elementen.
"De Geest was in de raderen" is het bekende woord van een
van oud-Israëls profeten. En wanneer dit het geval is, dan
komt er werking. Dan is er een recht zetten der organen, dan
is er de goede spanning der snaren. Ja, als die presente werking
des Geestes er is, dan geldt, wat de Dordtsche canones belijden
(Hfdst. III en IV : I I): "Hij opent het hart, dat gesloten is;
Hij vermurwt, dat hard is; Hij besnijdt, dat onbesneden is."
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Van hoe grooten invloed dit is, kan in enkele woorden niet worden samengevat. Wie de rust gevonden heeft en het leven ontvangen, zal ook in het leven zijner ziel geweldigen invloed ondergaan. Ten opzichte van vrees en angst, schuldgevoel en begeerte
en wat niet al. Ook nieuwe spanningen zullen te voorschijn treden, die van de ziel enorme kracht vragen. Onder de machtige
werking des Geestes zal er een "Leit-motief" komen, dat tot de daad
voert, waarschijnlijk besmeurd door al de andere motieven van
de menschelijke ziel. Romeinen 7 en Galaten 5 spreken er van.
Zij worden elders in dit boek besproken. Maar ook zal het natuurlijke geheiligd worden. Luther zegt terecht: "Die Gnade und
der Heilige Geist hebt die Neigungen der Natur nicht auf,
verderbt sie auch nicht, wie der Mönche davon getraumt hat,
sondern wo die Natur verrückt ist, heilt sie der Heilige Geist
und richtet sie fein auf, bringt sie wiederum in ihren rechten
Stand".
Wat wezenlijk uit God geboren is, zal niet zondigen. Maar
daarnaast wordt nog zooveel uit het vleesch geboren. Ons leven
lang zullen wij onzen zondigen aard hoe langer hoe meer leeren
kennen. Maar ons leven is te kort om de machtige genade Gods
te verstaan, die Hij in Christus gegeven heeft en door den Geest
ons wil toeëigenen. Door het geloof in wat hij in Christus voor
God is, heeft hij "den Mut zur Unvollkommenheit", ook al
komt hij hier niet verder dan het geloof. Aanraking des Gees es,
die het gansche proces der wedergeboorte in ons doet voortgaan,
wil ons maken tot tempelen des Heiligen Geestes, tot menschen,
die de zalving des Heiligen Geestes ontvangen. Dat is het wonder, dat de menschenziel met al zijn "Egozentrizität" wordt een
gezalfde met den Heiligen Geest. Al is het een geheim, het is
zalige werkelijkheid.
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O. NOORDMANS • DE DUBBELZINNIGHEID VAN
HET LEVEN • ROMEINEN 7 : 14-25 •
Eigenlijk hoort de zonde in geen enkele
wetenschap thuis. Zij is onderwerp van
de preek.. .
KIERKEGAARD

Een beschouwing over Romeinen 7 : 14.-25 dient wel te beginnen
met eenigen uitleg van deze veelomstreden pericoop te geven.
Wel kan het, gezien het karakter van dezen bundel, de bedoeling
niet zijn een exegetische verhandeling te leveren zonder meer,
maar als grondslag van wat er verder over Paulus' theologische
psychologie gezegd zal worden, hebben we toch allereerst te
trachten de teksten met eenig begrip te lezen.
Reeds deze taak is verre van gemakkelijk. De Brief aan de Romeinen heeft, om haar groote beteekenis voor ons christelijk
geloof, de exegeten altijd sterk bezig gehouden. Tegenover die
litteratuur voelt de uitlegger zich "angstig klein". Maar meer nog
heeft hij dat gevoel tegenover den Brief zelf, die door Luther
"het voornaamste stuk van het Nieuwe Testament" werd genoemd. Een brief die, in de gewichtigste oogenblikken der kerkgeschiedenis, een beslissenden invloed heeft gehad op de wijze
der evangelieprediking. Hij heeft aan Augustinus de richting
gewezen in zijn strijd over de genadeleer. De tijd van November
1515 tot September 1516, gedurende welken Luther zijn voorle7 ingen over den Brief hield, kan men de incubatie-periode der
Reformatie noemen. En door de Loci Communes van Melanchton
en daarmee door de Institutie van Calvijn ligt hij ten grondslag
aan de protestantsche dogmatiek.
Heel in 't bijzonder is dan weer onze pericoop, die over "de
macht der zonde in het vleesch" handelt, een c1assieke plaats,
die scheiding tusschen de geesten heeft gemaakt. Gedurende de
eerste drie christelijke eeuwen las men ze zoo, dat Paulus hier
den toestand van den onbekeerden mensch beschreef. Augustinus
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deed het eerst ook. Maar in den pelagiaanschen strijd veranderde
dat. In zijn Retractiones vermeldt hij die wijziging en hoe hij er toe
kwam om het op den apostel zelf te laten slaan. Luther, Melanchton en Calvijn zijn hem hierin gevolgd. Erasmus was het daar
niet mee eens evenmin als Hugo de Groot in zijn Annotationes.
"God zij geprezen", schrijft deze beroemde Arminiaan, "dat de
beste christenen, en dat zijn die der eerste drie eeuwen, deze
plaats zoo hebben begrepen als 't behoort". Ook de Piëtisten
voelden zich als bekeerde menschen meestal te geestelijk om de
uitlegging van Augustinus te volgen. Op hun voetspoor zijn de
1ge-eeuwsche exegeten in groote meerderheid tot de uitlegging
der grieksche vaders teruggekeerd. Bijna alleen stond toen Hermann Friedrich Kohlbrügge met zijn preek over Rom. 7 : 14
te Elberfeld, in 1833, en de paraphrase van heel Romeinen 7, die
in aansluiting daaraan in 1839 verscheen. Deze geschriften,
waarin met te voren ongekende scherpte de augustiniaansche opvatting naar voren werd gebracht, wekte groote beroering in de
kringen van het Réveil. Later lag hier een punt van verschil
tusschen den dogmaticus van het Kohlbrüggianisme, Dr Böhl te
Weenen, en dien van het Neo-Calvinisme, Dr Kuyper. De
laatste kon de consequenties van den eerste niet toegeven, ofschoon hij met hem de reformatorische opvatting deelde. Deze
verschillen wijzen reeds op de mogelijkheid van een uitlegging
van den Brief aan de Romeinen en in 't bijzonder van het
zevende hoofdstuk daaruit, zooals die in Barth's Römerbrief zoo
algemeene aandacht heeft getrokken. In de dialectische theologie
heeft deze geweldige brief nog eens van zijn macht laten blijken.
Voor ik onze pericoop ga toelichten moet ik nog iets zeggen
over den samenhang met het geheel van den brief. Dat staat
weer in verband met het doel, dat Paulus zich bij het schrijven
stelde. Men heeft daar zeer verschillend over gedacht en het is
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onmogelijk daarop thans in bijzonderheden in te gaan 1). Men
verschilde er vooral over in hoever Paulus bij het schrijven bepaald aan Joden of heidenen dacht. Maar dit is een feit, dat met
dezen brief het evangelie zich losmaakt van zijn griekschjoodsche bakermat in Antiochië. Paulus' reis naar het Westen
heeft meer dan geografische beteekenis. Ze is symbool van de
universeele beteekenis der christelijke prediking. Deze brief is
naar de hoofdstad der toenmalige wereld gezonden en daarmee
aan de heele menschheid geschreven. De laatste vragen over Jood
enheiden (I : 18-3 : 20), Wet en Evangelie (H. 6-8), Israël en
de Kerk (H. 9-11) worden hier gesteld en dat alles wordt opgenomen in de algemeen-theologische tegenstellingen van werk
en geloof (3 : 21-5 : 19), Adam en Christus (5: 12-19),
vleesch en geest (H. 7 en 8). De vaak grimmige conflicten
met de Joden, waarin Paulus' zendingswerk zoo rijk is en
die in zoo menigen brief een hartstochtelijke uiting vinden,
worden hier gebeurd in de verheven sfeer der zuivere theologie. Deze brief is Paulus' geestelijk testament voor de heele
kerk.
Een tweede vraag, die we even moeten aanroeren, betreft de
indeeling van den brief. Over de caesuren, die men moet leggen,
bestaat niet veel verschil. Na een korte persoonlijke voorafspraak
wordt in het voornaamste stuk van den brief (I : 16-8 : 39) de
zin van het evangelie voor de nieuwe universeele menschheid
ontwikkeld. Het is een christelijke dogmatiek in zakformaat. Dan wordt de vraag onder de oogen gezien, welke plaats er
nog voor het oude godsvolk Israël overblijft in het heilsplan
Gods (H. 9--11 ). Een reeks vermaningen sluit den brief

(H. 12-16).
1) Een mooi overzicht vindt men in "Kommentaar op den Brief aan
de Romeinen van F. Godet" , bewerkt door G. J. A. Jonker,
Utrecht 1900.
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Hierdoor wordt bevestigd wat ik zoopas over het doel van Paulus'
schrijven opmerkte. De breuk tusschen kerk en synagoge wordt
hier leerstellig vastgelegd. De christelijke gemeente krijgt van
Godswege haar vrijbrief van den apostel. Maar in deze verhandeling voor de groote stad in het verre Westen, de Moeder van
het menschelijk geslacht, gaat de tegenstelling van Jood en
heiden onwillekeurig over in die van Oud en Nieuw Testament
en komt daarin tot rust. De eenheid van Gods heilsplan wordt
aangewezen. De "volksche" spanning gaat op in een godsdienstige,
van werken en geloof; daarachter een metaphysische: vleesch en
geest; dan een cosmische: Adam en Christus. Deze brief vormt
reeds een overgang naar de patristiek.
In verband met onze pericoop moeten we nu nog de vraag overwegen of in het voornaamste stuk van den brief nog een deeling
moet worden aangenomen. Men onderscheidt dan de behandeling van de rechtvaardiging door het geloof (I : 18-5 : 2I) en
die van de heiliging door den Geest (6: 1-8 : 17) (GodetJonker). Of de gerechtigheid, in negatieven en positieven zin,
en het levensproces des geloofs (Van Veldhuizen). Hier moet
men zeer op zijn hoede zijn, als men den brief niet van z'n heerlijkheid beroofd wil zien. Als men blijven wil in de lijn van het
geloof, den Geest, Christus, en niet terug wil vallen in die van
werken, vleesch, Adam. De bekende commentaar van MeyerWeiss waarschuwt, dat het verschil tusschen rechtvaardigheid
en heiligheid hier niet naar voren komt. Het gaat in beide stukken
over de gerechtigheid Gods; maar in 't eerste over de ons toegerekende en in het tweede over de in ons door God gewerkte. Maar ook dan nog dreigt het gevaar dat we tweeërlei genade
aannemen. Een, die men gelooft, en een andere, die men leeft.
Een protestantsche en een roomsche. Een gerechtigheid van het
Woord en een andere van het Sacrament. Dat bedoelt Paulus niet.
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- Ik acht het een verdienste van de vertaling van Brouwer, dat
zij hier geen scheiding maakt, maar beide laat staan onder het
thema van Paulus zelf (I : 16 en 17):
Immers, ik schaam mij het evangelie niet;
want het is een kracht Gods tot behoudenis
voor een iegelijk die gelooft,
eerst den Jood, maar ook den Griek.
Want daarin openbaart zich de gerechtigheid Gods,
uitgaande van geloof en leidende tot geloof,
gelijk geschreven staat:
de rechtvaardige zal leven uit geloof. 1 )
We maken nu den ring om onze pericoop weer iets kleiner en
stellen ons binnen den omtrek van het gedeelte dat met H. 5 : 20
begint en eindigt met H. 7 : 25. Paulus betrekt hier de Wet in
zijn betoog. Paulus was dat toch van plan (Meyer-Weiss), maar
de vergelijking van Adam en Christus (5 : 12-19) gaf er gereede
aanleiding toe. Wanneer men al het menschelijke samenvat
onder die beide hoofden Adam en Christus, wat hebben Israël,
Mozes, de Wet dan voor beteekenis. Ze staan er zoo naast in
die groote wereldvisie van Adam-Christus! Wanneer de apostel
nu niet meer was geweest dan een joodsche renegaat, dan zou
hij ze weggebezemd hebben. Maar hij is een man Gods, een
werkelijkheidsmensch. Hij philosofeert niet, maar theologiseert.
Het werkelijke is hem meer dan het algemeene. Het universeele
neemt voor hem de beteekenis van het bijzondere niet weg.
Adam is niet maar alleen de eerste mensch, maar door hem kwam
de zonde in de wereld. En Christus is niet de universeele mensch
zonder meer, maar de brenger van de gerechtigheid Gods. En
tusschen die beiden speelt de Wet een rol. De wereld is voor den
apostel geen stelsel van logische begrippen, maar het tooneel van
1) Naar deze vertaling citeer ik ook verder.
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een drama. Adam, die het opent, behoeft niet de hoofdpersoon
te zijn. Deze kan evengoed van terzijde in het spel komen.
Inderdaad nemen die medespelers een groote plaats in bij de
handeling van den brief. De zonde en het Evangelie ziet men
optreden in het eerste deel (I : 18-5 : I I), waarvan H. 5 : 12-19
de samenvatting is. Dat is Adam en Christus. Maar aan de Wet
zijn H. 6 en 7 en aan Israël H. 9-11 gewijd. Paulus gaat niet zoo
gemakkelijk over tot de orde der kerk, der universeele menschheid in Christus Jezus. Hij moet zich met moeite daarheen een
weg banen. - Maar zoo ziet men dan ook, dat in H. 6, 7 en 8 niet
een rustige voortzetting van het vorige te vinden is; niet een behandeling van de heiliging, als de apostel met de rechtvaardiging
klaar is. Neen, dat is het niet. Veeleer is het een tegenspel, dat
nog diep in H. 8 doorwerkt en daar pas van vers 28 af tot zwijgen
wordt gebracht door de bekende hymne der verlossing, waarin
het motief uit H. 5 : I - I I zich weer doorzet.
In Rom. 6 en 7 is het dan de Wet van Mozes, waarmee Paulus
zich bezig houdt, in verband met de zonde die door Adam in de
wereld is gekomen. Men moet dat begrip" Wet" hier niet te eng
opvatten. Het beteekent bij den apostel soms ook de vijf boeken
van Mozes of het heele Oude Testament. Paulus moet, als hij daarover spreekt, denken aan God, die de Wet gegeven heeft, maar
ook aan het volk Israël, welks geschiedenis één zondenregister is
tegen die Wet en dat Christus nu in den weg staat bij de redding
der wereld. Hij denkt aan Jezus' kruis, dat Hij dragen moest
om de liefde der Joden tot de Wet; aan de vervolgingen, die hij
zelf om de Wet heeft moeten lijden. Het is heel iets anders de
Wet in een dogmatiek te behandelen, dan haar als een historische
macht in het leven tegen te komen. - Wet en zonde komen daardoor soms heel dicht bij elkaar. De zonde van Adam lijkt een
mythologische onnoozelheid, vergeleken bij den historischen
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stroom van ongerechtigheden, die in Israëls geschiedenis klaar
en openbaar aan den dag ligt. Het bevrijd-zijn van de zonde
hangt daarom nauw samen met het loskomen van de Wet. In
den Doop is men der zonde afgestorven (H. 6), omdat (MeyerWeiss) men in Christus voor de Wet is gestorven. Het loskomen van Mozes is de voorwaarde voor den overgang van
Adam tot Christus.
Zoo wordt het begrijpelijk dat Paulus een opvolger kon hebben,
die Marcion heette en die het heele Oude Testament verwierp,
ofschoon Paulus, een veel grooter theoloog, het overvloeien van
Adams zonde in Israël in Gods heilsraad weet samen te voegen
met het evangelie. Zoo begrijpen wij ook dat in de christelijke
kerk en in de dogmatiek in alle toonaarden over de Wet gesproken
is. Dat hangt er van af of men de Wet beschouwt als historische
macht, die den mensch in de zonde houdt en daar laat omkomen, door hem van Christus af te houden, of dat men er aan
denkt, dat ze toch ook door God gegeven is en op zich zelf heilig
en goed, zooals God Adam ook goed heeft geschapen. Er is verschil tusschen Adam en de Wet. De Wet is geen levend wezen.
Maar voorzoover Paulus haar personifieert en haar betrekt in
het conflict tusschen Israël en de Kerk, is de spanning tusschen
het goed of boos zijn bij de Wet veel sterker dan bij Adam. In
Israël is de zondeval veel concreter, meer historisch, duidelijker
afgebeeld dan in het paradijsverhaal. Paulus zegt het zelf. De
zonde en de dood hebben geheerscht van Adam tot Christus,
maar de overvloed der genade heeft toch haar eigenlijk tegenbeeld
in het overvloeien der zonde in Israël door de Wet.
Wij kunnen den strijd om de Wet in de christelijke kerk niet begrijpen, als we daar niet op letten. Men kan gemakkelijk den
vinger leggen bij een plaats als Rom. 7 : 12, waar Paulus zegt,
dat de Wet heilig is. Maar het is een prestatie, als hij dat doet.
Het gaat er mee als bij Luther, die zich van den paus op den
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beter onderrichten paus beroept. De apostel verklaart het in
Gal. 2: 19: "wat mij zelf betreft, ik ben door de Wet aan
de Wet gestorven, om voor God te leven." En in 2 Cor. 3 : 7
spreekt hij van "de bediening die tot den dood leidde, in letters
en op steenen gegrift". Tegenover zulke uitspraken lijkt in
onzen brief, waar Paulus bijna als kerkvader schrijft, reeds een
zekere rust te heerschen. Er is iets waar van wat aan Bavinck
in zijn Dogmatiek 1), ondanks zich zelf, ontsnapt: "Omdat
Paulus naar den gang van zijn betoog de Wet in haar heilig
karakter wil eeren, werpt hij alle schuld op de zonde". Er is een
nauw verband tusschen zonde en Wet, dat in de christelijke
kerk nooit geheel kalm is opgenomen.
Deze dingen hebben grooten invloed gehad op de uitlegging
van onze pericoop. Denkt men al te rustig dogmatisch, dan leest
men Rom. 7 zoo, dat het een verdediging is van de Wet. Ook als
men de verzen 14-25 op den bekeerden mensch betrekt, kan
men dan toch meenen, dat de instemming van den geloovige
met de Wet, waarvan Paulus daar getuigt, moet dienen om te
laten zien dat de Wet goed is 2). Maar Luther en Kohlbrügge,
die er van den persoonlijken boetestrijd uit over spreken, hooren
in de woorden van den apostel nog iets anders. Zij kunnen niet
vergeten wat zij zelf onder de Wet geleden hebben. En dat deze,
op de critieke oogenblikken in de geschiedenis der kerk, steeds
aan den verkeerden kant stond. De Wet heeft gefaald en alleen
wanneer men in Christus de ware en vervulde Wet wil zien,
zooals hij de ware en tweede Adam is, kan men haar laten gelden.
Buiten Hem levert haar heerschappij een boozer tafereel op van
zonde en dood, dan ooit Adams val alleen ons kon openbaren.
Adam was door God geschapen en de Wet door hem gegeven.
Den Schepper en den Wetgever treft geen blaam. Maar de sIal) 111, 66.
2) Bavinck, a. w. 111, 65.
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vernij en de doodsstaat, zooals Paulus ons die teekent in Rom. 7 :
14-25, onder de heerschappij der Wet, zijn het ergste wat de
bijbel ons van den val te zeggen heeft. In dat opzicht komt Godet,
ofschoon hij de pericoop op het onbekeerde leven betrekt, dicht
bij Paulus' bedoeling, als hij deze verzen zoo samenvat: "de wet
stort den mensch eerst in den dood (vs 7-13); daarna laat zij
hem in dien toestand zichzelven afbeulen". Deze uitlegger ziet
in vs 14-25 "een beschrijving van den toestand des doods".
Hij schrijft treffend: "De kracht van het stuk ligt juist in zijn
eentoonigheid". "Het is een klaaglied, de smartelijkste elegie,
ooit uit een menschenhart voortgekomen".
Ik laat haar hier volgen:
"Want wij weten het: de wet is geestelijk; maar ik ben vleeschelijk, verkocht onder de macht der zonde. Want wat ik volbreng,
versta ik niet. Immers niet hetgeen ik wil, werk ik; maar wat ik
haat, dat doe ik. Indien ik dan dat doe wat ik niet wil, stem ik
de wet volkomen toe, dat zij goed is. Dan ben ik het echter niet
meer, die het volbreng, maar de zonde die in mij woont. Want ik
ben mij bewust, dat in mij, dat is in mijn vleesch, geen goed
woont. Immers het willen is in mij aanwezig, maar niet het volbrengen van het goede. Want niet het goede, dat ik wil, doe ik;
maar het kwade, dat ik niet wil, dat werk ik. Indien ik dan dat
doe wat ik niet wil, dan ben ik het niet meer die het volbreng,
maar de zonde die in mij woont.
Zoo vind ik dan dezen regel: wanneer ik het goede wil doen, is
het kwade bij mij aanwezig. Want met vreugde stem ik in, naar
den innerlijken mensch, met de wet Gods; doch ik zie in mijne
leden een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn
zedelijk inzicht, en mij gevangen neemt in de zondewet die in
mijn leden is.
Ik ellendig mensch I Wie zal mij verlossen van dit lichaam dat
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in de macht is van den dood? Gode zij dank door Jezus Christus,
onzen Heer!
Zoo dan, ik voor mij zelf dien met mijn zedelijk inzicht de wet
Gods, maar met mijn vleesch de wet der zonde."
Wanneer het dan werkelijk zulk een elegie des doods is, komt de
vraag naar voren, wie er achter dat "ik" staat, dat hier sprekend
wordt ingevoerd. Is het Paulus zelf of de menschheid of het
joodsche volk? En als het Paulus zelf is, spreekt hij dan van den
toestand vóór of na zijn bekeering? Al deze opvattingen zijn
verdedigd. Ze behoeven niet bepaald met elkaar te strijden. Het
karakter van den brief brengt, zoo als we zagen, al dadelijk mee,
dat Adam en Mozes, menschheid en Israël, zonde en Wet soms
onder één gezichtspunt gezien worden. Israël staat dan in 't volle
licht en daarachter in vagere omstrekken de heele menschheid.
Sommige uitdrukkingen uit dit hoofdstuk laten zich 't best verklaren als men aan Genesis 3 denkt. Zoo b.v. vers II, waar van
verleiden sprake is en in 't algemeen telkens als er van gebod en
niet van Wet sprake is. Maar het heele schema van Wet, begeerlijkheid, zonde, dood, zooals het hier aan dit hoofdstuk zijn
structuur geeft, verplaatst ons toch veel meer in wat Kierkegaard
"de angst voor de schuld" genoemd heeft en wat zoo eigen is
aan 't Jodendom. Wanneer Paulus dus in den eersten persoon
spreekt, van vers 7 af, dan kan hij dat doen als mensch en als
Jood tegelijk. Maar blijft hij zoo algemeen of geeft hij hier zijn
meer persoonlijke levenservaring? - We moeten hier waarschijnlijk wel aan een taalfiguur denken. De eerste (of tweede
persoon, H. 8 : 2) wordt dan gebruikt om iets algemeens uit te
drukken 1), een soort bescheidenheids-eerste-persoon, als er
sprake is van minder fraaie dingen (Hugo de Groot). Ook in
1) Blass, Grammatik 4e A. 164.
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romeinsche pleidooien komt dat voor. - Dat algemeene geeft
verder aan onze pericoop iets van een spreuken-afdeeling. Er
wordt een "regel" afgeleid (vers 21), waarin deze droevige levenswijsheid wordt vastgelegd. En dit is in overeenstemming met
het karakter van den brief. De Ie persoon kan hier onmogelijk
zoo exclusief zijn als in Galaten 2 of Philippenzen 3.
Maar wij zijn hier niet meer in het Oude Testament. Paulus
spreekt geen spreuken, ook als hij ze naar den vorm nadert. Hij
doet het ook niet op de manier van zijn tijdgenoot Epictetus, den
heiden. De heilsgeschiedenis is in de spreukenwereld gevaren.
Romeinen 7 en 8 vormen een beurtzang. Een elegie des doods
die afgelost wordt door een hymne des eeuwigen levens. - Daardoor komt het ook, dat de vraag of wij aan den mensch in 't algemeen of aan den Jood of aan den Christen moeten denken, veel
minder knellend wordt. Paulus denkt hier in den gemeentevorm,
dien de psalmisten reeds kennen en waarin het "ik" en het "wij"
elkaar kunnen afwisselen niet alleen, maar waarbij ook de verschillende momenten der heilsgeschiedenis in elkaar op en neder
gaan. De vraag die er dan overblijft is deze of het gezichtspunt van
den brief, het hoofdstuk, de pericoop aan deze of aan gene zijde
van de verlossing ligt. Of Paulus met name in Rom. 7 : 14-25
terug ziet op een staat der gemeente, die in het verleden ligt, of dat
de elegie en de hymne nog tegen elkaar in druischen in haar heilig
heden.
Wij hebben reeds gezien hoe de Westersche Kerk, de kerk die de
diepste kennis heeft van het werk des Heiligen Geestes, van
genade en geloof, in haar grootste vertegenwoordigers, Augustinus,Luther en Calvijn, daarop geantwoord heeft en dat deze
zielkunde des Geestes door Kohlbrügge verder is ontwikkeld,
terwijl de dialectische theologie begonnen is daarin een van haar
steunpijlers te zetten. Wij hebben in Romeinen 7 een dieptepsychologie, die niet in de eenzaamheid en den dood voert.
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Het is een gemeentelijke kennis des harten, een theologische
zielkunde, waarin iemand niet verlaten, maar verlost wordt. Het
is geen eigenlijke psychologie, geen natuurbeschrijving van des
menschen innerlijk, geen beschouwing van de mogelijkheden
der zonde met die "waarnemende taaiheid" (Kierkegaard),
waarin sommige moderne romanciers zulk een buitengewone
vaardigheid hebben ontwikkeld. In Paulus' psychologie zien we
God niet in een moeras wegzinken, maar hier draaft Hij als een
held door het veld des Geestes.
In onze pericoop ontmoeten wij een reeks infernale machten:
het vleesch; in verband met vers 7-13 de begeerlijkheid; het
kwade; de zonde; de dood; en achter die phalanx de Wet Gods,
die ze opwekt en aandrijft. Nauwelijks zal men ergens in den
bijbel de helsche machten zoo in het gelid geschaard zien staan.
Ze hebben haar eigen slagorde, haar eigen tactiek, een wet waarnaar ze in "mijne leden" (vrs 23) zich gedragen, zoo correct, zoo
volgens den regel, in zulk een volmaakt communisme der ongerechtigheden, dat de Wet Gods, die ze wakker maakt, straks
haar eigen aangezicht als een slangenhoofd in den spiegel tegenover zich ziet. Deze orde is de wet der zonde en des doods (8 : 2),
die het leven maken tot een lijk (7 : 24), waaruit Paulus om
verlossing roept.
Deze schildering is donker genoeg, vooral omdat we hier niet
een stemmingsbeeld voor ons hebben, uit een bewogen gedeelte
van des apostels pastorale brieven, maar een spreukmatig opgestelde afdeeling van zijn meest-theologischen brief, waarin de
eerste persoon slechts een figuur is. En toch is er geen wanhoop
in dit stuk. Wij dalen hier niet in den Tartarus af om daar een
gruwelschouw te houden. Integendeel, al deze machten zijn
opgeroepen uit hun onderwereld om met Jezus Christus geconfronteerd te worden. Het zijn figuren uit den heiligen oorlog,
dien de kerk de heilsgeschiedenis noemt. Hier wordt ons de zonde49
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val geteekend, nu niet meer zoo, dat men in de verzoeking kan
komen de verzoeking voor een mythe te houden, en ook niet
meer in den concreten historischen vorm van Israëls geschiedenis,
waardoor men haar voor afgeloopen kon houden, maar als een
gebeurtenis in de kerk onder het kruis. Daarom behoeft het ons
niet te verwonderen, dat alle machten der duisternis hier op het
appèl zijn. Hier is meer dan een simpele slang. En wie de kerk
voor een beslissing wil stellen over den val, die moet het hier
doen. Hier blijkt dan de beteekenis van de kwestie, die de uitleggers van Romeinen 7 verdeeld hield en die soms voor een exegetische puzzle werd gehouden, maar bij Augustinus of Kohlbrugge veel meer is dan dat. Het komt er op aan of wij den zondeval naar Adam of Mozes mogen terugschuiven - want dat het
gebeuren van onze pericoop een chronologische kwestie zou zijn
in het leven van Paulus, daar willen we nu maar niet eens over
denken 1) - of dat we deze erfzonde met haar bezoldiging, den
dood, in de kerk, in het heilig heden, in al haar daemonische
klaarblijkelijkheid aan het licht moeten brengen. Paulus doet dat,
ook blijkens Rom. 8 : 23: "ook wij zelf, daar wij de eerstelingsgave des geestes bezitten, ook wij zuchten in ons binnenste". 2 )
Alleen wanneer wij het zoo zien is deze psychologie te verdragen.
Want dan weten wij dat wij niet met deze booze machten in een
zak worden ingenaaid, zooals de Freudiaansche psychologie dat
doet, maar dat zij op het forum der kerk worden getrokken, om
door Jezus Christus gericht te worden. Dan zegt Hij ook van
deze diepste zonde, de erfzonde, tot ons: ga heen en zondig niet
meer.
Wij moeten nu verder zien hoe de gestalte is van die machten,
1) Rom. 7 : 2Sb is blijkbaar een "noot", waarin P. met een ai)'r;ó5 èyw

- ik zelf - zich zelf even insluit.
2) Vgl. Feine, Theologie des neuen Testaments, 2e A. 249.
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wanneer ze, zooals Paulus in Romeinen 7 doet, in het licht van
het Evangelie getrokken worden.
Daarbij kan dan tevens blijken, dat het gevaarlijk is om er mee
van de gemeente tot de enkele ziel in te keeren. De tegenstelling
van vleesch en geest, zonde en genade wordt dan te psychologisch in den gewonen zin van het woord. We loopen dan gevaar
toch weer terug te vallen in een zielkunde der angsten en der
duisternis. - In zooverre heeft die exegese van onze pericoop
toch wel eenig recht, die weigert in Rom. 7 : 14-25 den apostel
Paulus terug te vinden en daarin liever den Farizeër of het kind
Saulus ontdekt. Maar dat recht erken ik toch alleen maar voor
zoover men daarmee weigert den apostel van de gemeente te isoleeren. Het is waar dat er angsten en nooden en zonden zijn, vóór
de kennis der Wet en onder de Wet, die de geloovige zoo niet meer
kent. Het is een weldaad voor het kind als het de Tien Geboden
leert. Niet omdat het daarmee van de zonde bevrijd is. Paulus
leert juist andersom. Maar omdat het daardoor uit zijn eenzaamheid getrokken wordt, zoodat de angst tot ongehoorzaamheid
wordt gesocialiseerd. - Zoo gaat het weer bij den overgang van
de Wet naar het Evangelie. De Farizeër is de eenzame. Hij is
niet "gelijk de andere menschen". Hij zegt: "ik vast tweemaal
ter week; ik geef tienden van alles wat ik bezit". Als men uit dit
isolement verlost wordt is het resultaat weer geen zondeloosheid.
Integendeel, de Tollenaar bidt: ,,0 God wees mij zondaar genadig". Maar deze laatste heeft in den tempel iets van de gemeenschap der heiligen leeren kennen. - Daarom is het wel
waar, dat er onderscheid is tusschen den Paulus van voor en van
na zijn bekeering. Maar met dat verschil mag men zich niet
omkeeren om het hem al te persoonlijk op te dringen. Dan zou
hij ontkennen, dat de angst en de begeerlijkheid achtergebleven
zijn, toen hij christen werd. Hij kent ze nu zelfs beter dan te
voren. Maar dit is de heerlijkheid van zijn apostolaat, dat hij er
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in de kerk over spreken mag. Dat hij ze met het kruis van Christus
mag bannen. En dan zijn het toch niet anders dan ... spoken.
Deze spoken, gesteld onder het licht van het Evangelie, zien er
overigens huiveringwekkend genoeg uit. Het classieke boek,
waarin ze worden uitgebeeld, is Bunyan's Christenreize. En dat
het zulk een groote plaats in de kerk kon krijgen naast den bijbel,
is het beste bewijs, dat de uitlegging, die Augustinus en Luther
van ons hoofdstuk gaven, de juiste is.
Hier wil ik nu, aan de hand van onze pericoop, nog enkele portretten geven uit andere schrijvers. Ik wil laten zien welk een
verschil het maakt of wij dezelfde machten tegenkomen in de
eenzaamheid van het doodenrijk, waar de waarnemende psychologie haar analytische en letterkundige geestphotografie beoefent, of dat wij ze ontmoeten onder het daglicht van het
Evangelie.
Kierkegaard heeft een boek over Angst 1) geschreven, dat door
den psycholoog Höffding een geniaal werk werd genoemd. Hij
wil in dat boek aantoonen, dat de zonde niet in de psychologie of
eenige andere wetenschap, maar in de preek thuis hoort 2),
precies hetzelfde wat ik hier wilde laten zien. Hij wraakt het,
dat "de wetenschappelijke gewichtigdoenerij de predikanten
te pakken gekregen" heeft. Wat de zielkunde ons laat
zien zijn toestanden, waaruit men de mogelijkheid der zonde
kan aflezen, maar die de werkelijkheid der zonde nooit
kunnen verklaren. Daarmee brengt alleen de dogmatiek ons in
aanraking.
Wat Kierkegaard ons dan van die psychologische vooronderstellingen der zonde laat zien, vat hij samen onder den naam
"angst". Het is werkelijk een onderwereld waarin hij ons leidt.
1) Uit het Deensch vertaald door S. van Praag. Uitg. Mij. "De Gulden

Ster", A'dam.
') Blz. 17.
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Steeds daemonischer worden die toestanden waaruit de zonde
ontspringt. Ik denk hier aan een toestandl ), waarin de angst een
werkelijke zonde weer wil negeeren. Dat wil dus zeggen, dat
iemand met zijn zonde, waarmee hij tot Jezus zou kunnen komen,
weer in zijn eigen ziel onderduikt. En de dominee, die zulk een
ziel volgt, gaat er mee uit de prediking in de psychologie terug.
Dat is iets vreeselijks. De zonde wordt genegeerd. In plaats van
haar als een vrije daad te laten gelden, waarop berouwen geloof
kunnen volgen, maakt men er weer een mogelijkheid van en
men stoot de ziel in haar eigen angsten terug. - Maar ook hierin
is nog weer een oneindige verfijning mogelijk. Er kan b.v.
berouw zijn, waarmee dus de werkelijkheid der zonde erkend
wordt. Maar dat berouw wordt nu in de ziel teruggeduwd en
tot mogelijkheid verlaagd. Het kan de zonde niet in geloof
opheffen, maar slechts om haar lijden. Dat is een aangrijpende
vorm van angst, dien Kierkegaard op de volgende wijze beschrift: "Hier is de angst op zijn hoogst. Het berouw heeft
zijn verstand verloren en den angst tot berouw gepotentiëerd.
De consequentie van de zonde gaat haar gang en sleept den
individu als een vrouw met zich, die door een beul aan heur
haren wordt voortgetrokken, waarbij zij het in wanhoop uitschreeuwt. De angst gaat vooraf, hij ontdekt de consequentie,
voor zij komt; zoodat men aan zich zelf kan merken, dat er een
onweer dreigt; hij komt nader, de individu trilt als een paard, dat
hinnikend op dezelfde plaats begint te steigeren, waar het eens
geschrokken is. De zonde overwint. De angst werpt zich wanhopig in de armen van het berouw. Dit waagt het laatste. Het
vat de consequentie van de zonde als een lijden ter wille van de
straf, het verderf als de consequentie van de zonde op. Het is
verloren, zijn vonnis is geveld, de verdoeming is zeker, en de
verscherping van het vonnis ligt daarin, dat de individu gedu1) Blz. 147.
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rende zijn heele leven naar de gerechtsplaats moet worden gesleept. Met andere woorden: het berouw is waanzinnig geworden".
Kierkegaard maakt de opmerking, dat zulk een berouw "in de
dialectiek van den hartstocht veel machtiger is, dan het echte
berouw". "Deze ontzetting met woorden en zinswendingen tot
staan te brengen, ware verloren moeite; hij die zooiets onderneemt, kan er altijd zeker van zijn, dat zijn predikatie slechts
kindergestamel is in vergelijking met de oerkrachtige welsprekendheid welke zoo een ten dienste staat".
Deze schilderij is vreeselijk. Men moet, zooals Kierkegaard, in
de angsten van een geconcentreerde eenzaamheid geschoold zijn
en tot het leven geoefend te midden van de ongevormde mogelijkheden, die huiveren boven een kale vlakte, om ze zoo te
kunnen geven. Hier wordt het berouw met het hoofd onder
water geduwd, van een werkelijkheid tot een mogelijkheid teruggezet, tot een aanhangsel van - de volgende zonde.
Dat is het niet, wat Paulus in onze pericoop teekent, als hij met
een neerdrukkende eentoonigheid herhaalt: niet hetgeen ik wil,
werk ik; maar wat ik haat, dat doe ik. En: niet het goede dat ik
wil doe ik; maar het kwade, dat ik niet wil, dat werk ik. En:
als ik het goede wil doen, is het kwade bij mij aanwezig. Wel
steekt dit proza, dat zich nog ver uitstrekt tot in Romeinen 8,
sterk af tegen de poëzie van Romeinen 8 : 28 v.v. l ). Ginds wordt
het gevangen-zijn beschreven, terwijl hier de verlossing bezongen
wordt, maar we zijn er toch niet in de psychologie, maar in de
dogmatiek. De machten zijn hier "openlijk aan de kaak gesteld"
(Col. 2 : IS) en dat heeft Christus gedaan "door aan het kruis
over hen te triumfeeren". Hier is niet de "taaie waarneming"
van den zielkundige aan het woord, die de peilschaal der ziel
afleest met het oog op de mogelijkheid der volgende zonde, maar
1) Vgl. de stichometrische vertaling van Brouwer.
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hier is de spreukenwijsheid van een Prediker; en dan niet die
van den oud-testamentischen, die zoo moede wordt van de
eentoonigheid der herhaling, doch een andere, apostolische, die
weet hoe men de zonde, de begeerlijkheid, de wet en den dood
in de preek moet zetten, met het gezicht naar Jezus toe, om hun
dan de knoopen af te tellen, zooals een korporaal het doet met een
slordigen recruut. Wanneer dat midden in de gemeente gebeurt,
dan is er onder alle beschaming toch een heilige humor in de
zaak, zooals alle psychologen en moralisten bij elkaar er geen
korreltje kunnen produceeren. En dan breekt men onder het
neerslachtige werk soms even af met een ongeduldig: "Ik
ellendig mensch! Wie zal mij verlossen van dit lichaam dat in
de macht is van den dood? Gode zij dank door Jezus Christus,
onzen Heer I" Om dan weer verder te gaan, ofschoon het niet
meer zoo van harte gaat, tot men het niet meer vol kan houden
en zich omkeert naar Jezus. En dan begint de hymne
Wij nu weten, dat God dengenen die hem liefhebben,
in alle dingen mede werkt ten goede,
namelijk die naar Zijn voornemen geroepen zijn.
Nu keer ik de vergelijking van psychologie en preek om en
wil laten zien, dat de evangelieverkondiging ook niet zonder
zielkunde is, ook al is die van een heel ander soort. Ik beroep
mij daartoe op Hermann Friedrich Kohlbrügge, die zeker
een begenadigd prediker was. Bij hem kan men zien, dat de
begeerlijkheid en de zonde, de Wet en de dood niet voor
den drempel der kerk blijven staan, maar dat ze mee binnen
komen. De duivel, dien Heine en Corelli ons als den "charmanten" hebben geteekend, is hier op z'n best en er is een
zekere laatste ernst voor noodig om hem hier ten toon te stellen.
Kohlbrügge is geen methodist van het slechte soort - van de
goeden wil ik geen kwaad zeggen - die, zooals Tolstoï dat
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ergens - ik meen in Anna Karenina - teekent, den zondaar
eerst in het vuur der zonde zetten, alsof ze al in de hel waren,
en dan de brandspuit van het evangelie laten aanrukken. Het
trekken van zulk een scherpe grens is ook het kenmerk van alle
slechte psychologie en het neemt den troost uit de prediking
weg. De fout van de Freudiaansche zielkunde is niet, dat ze de
machten der duisternis over een zekeren drempel probeert te
trekken om ze zoo onschadelijk te maken. Dat heeft ze van de
evangelie-prediking goed afgekeken. Maar wel, dat ze meent,
dat het daarmee al zoo ongeveer gedaan is. Dat is een wetenschappelijk methodisme van de slechtste soort. Deze zielkunde
vestigt onze aandacht bijna uitsluitend op wat beneden den drempel is. Het wordt een soort duivelbannerij, de nachtzijde van de
Christusprediking. - Maar de strijd, die onze volle aandacht
moet trekken, heeft plaats aan deze zijde van de grens. Daar
wordt het pas ernst, als onder het licht van het Evangelie,
midden in de gemeente, binnen de muren der kerk, de booze
machten, tot historische figuren uitgewassen, door Christus
worden ontwapend en aan de kaak gesteld (Col. 2 : IS)' En daarmee kom ik terug op wat ik vroeger reeds opmerkte. Deze gestalten komen niet, zooals dat in de psychoanalyse gebeurt, onder
den vloer van het tooneel vandaan. Daar zit de souffleur. Maar
de werkelijke spelers komen van terzijde op. Ze komen volgens
den regel van het spel, in goede orde, en zijn niet maar zoo als
baarlijke duivels te bannen. Men moet ze ontzien en ze een
zeker recht toekennen. Ze spelen mee tot het laatst toe. - Dat
is het groote van Paulus' brief, dat bij hem de psychologie tevens
een theodicee is, zooals dat bij Augustinus ook het geval is.
Romeinen 9-II is de keerzijde van Rom. 6 en 7. De machten,
waarmee de Brief aan de Romeinen gereed moet komen, heeten
Wet en Israël, Begeerlijkheid en Godsdienst. En alleen Christus is
de machthebbende, die het recht heeft daarover vonnis te strijken.
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Op dezelfde wijze doet nu ook Kohlbrügge in zijn preeken. De
zonde wordt in haar respectabelste vormen voor Christus getrokken. Niet als een middeleeuwsch kerkduiveltje of als een
moderne libido-vermomming, maar als een stuk christelijke
heiligmaking, een openbaring van wat cultuurleven uitmaakt;
ons rechtsbesef, onze zedelijkheid, onze godsdienstigheid. Deze
zonde komt niet regelrecht uit Adams angst. Ze is niet primitief.
Geen vorm van "verdringing". Kierkegaard heeft wel een onderscheid gesteld tusschen Adams zonde en die van zijn nageslacht,
maar noemt het verschil quantitatief niet qualitatief 1). Dit acht
ik onjuist. Het is waar wat hij zegt, dat de zonde geen geschiedenis
krijgt. Maar het geslacht heeft wel een geschiedenis. En in verband daarmee krijgt het verschil tusschen een zonde, die onder
den drempel vandaan komt, en een andere, die uit de historie
komt, een veel grootere beteekenis dan Kierkegaard wil toegeven. De psychoanalyse houdt zich bezig met de subliminale
zonde. Paulus en Kohlbrügge met die, welke uit de geschiedenis
ontstaat. Deze laatste visie beantwoordt alleen aan de werkelijkheid en brengt ons den troost van het Evangelie.
Op aangrijpende wijze heeft Kohlbrügge het rooverspel van Wet
en begeerlijkheid geteekend in zijn paraphrase 2) van Romeinen 7.
"Heilig en rein voor het gebod te verschijnen, dat althans eenigermate tot stand te brengen - daarheen ging mijn streven; en
daarom weigerde ik hardnekkig, de verlorenheid te erkennen,
hoezeer ik ze ook aan mijzelf ervoer. Ik zocht de oorzaak nu eens
in den wil, dan in het doen; nu in de kracht, dan weer in de hulpmiddelen; maar niet, zooals ik had moeten doen, in mijn zijn.
Alles, wat der Wet was, greep ik aan om er mij met alle macht
1) A. w. 35.
2) Uitg. vanwege de ,.Vereeniging tot uitgave van gereformeerde
geschriften" te Amsterdam 1932, blz. 28.

57

op toe te leggen, het gebod gelijkvormig te zijn. En had ik mij
alzoo met hetgeen der Wet was als met een roof versierd, dan
was ik tevreden en vroolijk, dat ik mij nog staande gehouden zag.
- Gelijk ik nu roofde wat Godes was, werd ik door een ander
beroofd; intusschen uitgeschud als ik was, ving ik opnieuw en
herhaaldelijk aan, mij met Gods gaven te sieren. Doch ziet daar
overviel mij een andere roover en kleedde mij uit tot op het
gebeente. De Wet echter weigerde mij met de meeste beslistheid
hare gaven en hare reinheid, om mij daarmede te sieren; en dat
deed zij niet uit haat; want om de wille van haar heilige natuur
kon zij haar koninklijke kleederen niet laten bevlekt en bespot
zijn door mijn natuur. Om harer gerechtigheid wil, moest zij
mij hare sneeuwwitte, alles weerspiegelende sluier onthouden ...
Toen ik nu dezen schijn van sneeuwwitheid leugenachtig vertoonde ... gebeurde het mij ten laatste, toen ik eens, alle waarschuwing niet achtend, om mijn lust te hebben, die kleederen
aflegde, zooals ik meermalen gedaan had, en nu terugkeeren wilde
om ze weer aan te trekken, - dat ik toen zelf het goede woord
mij voorhield: "Gij zult niet begeeren", dus ook die kleederen
zult gij niet begeeren!"
In de eigenaardige preektaal van Kohlbrügge, waaraan men moet
wennen, is hier een stuk geloofspsychologie gegeven, die aan
Augustinus, Pascal, Bunyan doet denken. Vooral aan den eerste
moet men denken, om de manier waarop hier het aardsche leven
als een rooversleven wordt voorgesteld. Maar alles culmineert
in den paulinischen tekst, als aan het slot het gebod de begeerlijkheid betrapt op diefstal van het heilige. Hier wordt de vrome
zelf als een tempelschender aan de kaak gesteld.
Men zou deze beschrijving onder den titel van de krankzinnig
geworden begeerte kunnen plaatsen naast die van het krankzinnig
geworden berouw bij Kierkegaard. Maar des te scherper komt het
verschil uit. De schildering van Kohlbrugge is niet door de
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"waarnemende taaiheid" verkregen, die Kierkegaard gediend
heeft. Het is geen beschrijving van mogelijkheden, die men, als
men er maar op geoefend is, rondom zich in tal van gevallen
kan waarnemen. Het is geen eigenlijke psychologie, laat staan
subliminale psychologie. Wat Kohlbrügge teekent is zeer bovengrondsch; het is uit de historie afgelezen theologie. Deze tempelschender is Paulus zelf, desnoods Luther, desnoods Kohlbrügge
zelf. Maar altijd een representatieve figuur, in wien het beschreven gebeuren zich exemplair heeft voltrokken, zoodat het
als theorie voor het leven van anderen kan dienen. De rol die
deze figuren daarbij spelen is een plaatsbekleedende, zoodat,
naarmate in hun leven dit alles zich scherper heeft afgeteekend,
anderen in dezelfde mate er van ontheven zijn om het precies
nog eens zoo door te maken. De ware theologie is niet methodistisch, maar werkt in tegenovergestelde richting. Wat Kohlbrügge hier geeft is de zonde in de preek, waar ze volgens
Kierkegaard ook thuis hoort en niet in de wetenschap, de psychologie. En hij preekt hier over Paulus, die de gerechtigheid uit
den tempel wilde stelen, zooals de Farizeër in de gelijkenis,
maar tot wien Jezus toen zeide: gij zult niet begeeren.
En nu moet men niet zeggen, dat Paulus dit na zijn bekeering
toch niet meer gedaan heeft, want dan toont men er nog niets
van verstaan te hebben. Het gaat hier niet om Paulus' persoonlijk
leven, maar om theologie en voor die theologie heeft het heele
apostolaat van Paulus juist beteekenis. Paulus staat hier tusschen
Jood en heiden, Wet en Evangelie. Hij is historisch in den vollen
zin van het woord. Hij wordt tot geschiedenis gemaakt en maakt
geschiedenis. En met hem staan op het tooneel de groote historische machten, de Wet en Israël, die niet met Adam uit de aarde
opduiken en altijd kunnen terugkomen, zooals de dingen waarmee de psychologie zich bezig houdt. Zij zijn, zooals Paulus het
noemt, "bovendien ingekomen" (Rom. 5 : 20), wat ik zoo uit-
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drukte: van terzijde op het tooneel gekomen. Met dat soort figuren heeft de theologie het te doen. Israël laat ons den zondeval
zien - ik zei het reeds - veel reëeler dan Genesis 3. Met Adam
kan de psychologie nog een spelletje drijven, met Israël niet. In
dat volk toont de bijbel ons den val voluit, tot de kruisiging van
den Zoon toe, en dan weten wij wat we onder zondeval te verstaan hebben. Dan heeft de zonde ook nooit dat vergeefelijke, dat
ze in de psychologie, als ze met het oog op haar ontstaan beschouwd wordt, altijd houdt. Ze wordt ook niet als herhaalbaar
gezien, zoodat het berouw in verzoeking kan komen met de
volgende zonde te coquetteeren. Zonde in de geschiedenis, waar
de dingen van den kant inkomen, is zonde-ééns-en-voorgoed,
die nooit terugkomt en het is daarmee dat de preek zich bezighoudt. Het diepst komt men daarvan onder den indruk als men
leest, dat Jezus tot zonde gemaakt is (2 Cor. 5 : 21). Hier is nu
van een ontstaan der zonde heelemaal geen sprake meer. Jezus
is volledig "bovendien ingekomen". Psychologie houdt hier
absoluut op. Dit is volle historie. Het hoort heelemaal in de
preek en geen enkele wetenschap kan er iets mee aanvangen.
Op dat zelfde vlak is Paulus nu ook gesteld en daarom is het zoo
verkeerd van Romeinen 7 een kwestietje uit het leven van
den apostel te maken. Hij is het heelemaal, voorbeeldig voor de
kerk en onherhaalbaar. Paulus is in Romeinen 7 zelf tot theologie
geworden en wat hij was en wat hij is, dat kan men hier niet
meer scheiden, omdat het samen is opgenomen in het systeem
na zonde-genade. Aan Paulus kan men zien wat scheppen is,
beter dan aan Adam, wiens schepping toch altijd iets van een
mythe heeft. Paulus is door Jezus Christus geschapen in het
volle licht van het Evangelie. Jezus heeft hem niet door waarneming ontdekt, maar hij heeft hem geformeerd, zooals God
het Adam deed uit het stof der aarde. Paulus is een schepping
van het Evangelie. Jakob Wassermann heeft verleden jaar - ik
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meen in Utrecht - gezegd, dat de groote schrijvers hun figuren
niet vinden maar vormen. Achterna ontstaan dan zulke menschen
als zij in hun boeken teekenen. Als voorbeeld noemde hij Madame
Bovary van Flaubert. Dit is een schaduw van de scheppende
macht van het Evangelie. Jezus heeft den Farizeër en den
Tollenaar zeker niet zoo gezien in den tempel. Maar Paulus is
later de Farizeër-Tollenaar, beide in eenen - "onvermengd en
onveranderd, ongedeeld en ongescheiden".l)
We raken hier een belangrijk punt voor de verhouding van
wetenschap en geloof, psychologie en christendom. In de eerste
moet men op éénheid staan. De ziel is dan een samenstel van
toestanden, waarvan de onderlinge samenhang moet worden
gepostuleerd. Althans voor de moderne zielkunde geldt dat. Bij
de Ouden, zooals b.v. de Neo-Platonici, is ziel veel meer een
speculatief begrip en daarom kon Augustinus er ook een
theologisch gebruik van maken. Thans gaat dat heel moeilijk.
Wanneer nieuwere schrijvers als Maeder dien kant toch uit willen,
dan is daarmee het terrein van de moderne psychologie eigenlijk
verlaten. - Bij Kierkegaard wordt de grens tusschen psychologie
en theologie streng bewaakt. Hij is tegen iederen smokkelaar op
zijn hoede. Wel kent hij ook in de zielkunde iets dubbels. Dat
is voor hem juist een kenmerk van dit gebied 2). Maar het is een
slapende dubbelheid; het is dubbelzinnigheid. Het zijn twee
kanten van één zin, b.v. een zoete angst enz.
In de theologie staat alles juist anders. Daar is volle dubbelheid,
maar zonder een greintje dubbelzinnigheid. Daar heeft het woord
zin een heel andere beteekenis. De zin heeft geen dubbelheid,
maar de dubbelheid heeft zin. En nu kom ik terug op Paulus
en Jezus. Dat Jezus God en mens eh is, is niet dubbelzinnig;
integendeel in die dubbelheid ligt de zin van het Evangelie. Daar1) Dogmatische formule van het concilie van Chalcedon.
2) A. W. 51.

61

om mag men Jezus niet psychologisch benaderen, maar alleen
theologisch. Hij hoort niet in de zielkunde, maar in de preek.
En wie hier een valsche eenheid zoekt te maken kan niet meer
preeken. In de preek staan beide onvermengd en onveranderd,
ongedeeld en ongescheiden.
Deze woorden van het concilie van Chalcedon vormen echter
niet alleen een dogmatische bepaling uit de christologie, ze leveren ook een algemeenen theologischen regel. In de christelijke
geloofsleer staan de dingen zoo ondubbelzinnig, onpsychologisch, zoo voor de zinnen naar twee kanten onbenaderbaar, dat
iedere zielkundige overweging er mee vastraakt. Maar dit
dubbele heeft zin voor het geloof. Het is één, niet voor de zinnen,
maar voor den persoon, zooals Jezus ook God en mensch is in
eenigheid des persoons. Daar is het ongedeeld en ongescheiden.
Zoo staat het nu ook met Paulus, den Farizeër-Tollenaar, die
in Romeinen 7 voor ons staat, niet als dubbelzinnig individu,
maar als dubbel-persoon, die gepredikt kan worden:
Het goede dat ik wil: Ik geef tienden van alles wat ik bezit. Het kwade, dat ik niet wil: 0 God, ik dank U dat ik niet ben
gelijk de andere menschen.
Wat ik haat, dat doe ik; het kwade dat ik niet wil, dat werk ik:
o God, wees mij zondaar genadig!
In eenigheid des persoons.
Deze dubbelheid heeft zin voor het geloof en zij alleen maakt een
einde aan de dubbelzinnigheid, die zoo hardnekkig de christelijke
prediking op de hielen volgt. Want wie weet niet hoe moeilijk
het is om ondubbelzinnig over de gelijkenis van den Farizeër
en den Tollenaar te preeken ? Bekend is het gezegde, dat iedere
Farizeër thans met de woorden van den Tollenaar bidt. En
de tollenaarsbede wordt in de gemeente onwillekeurig een
goed werk, zooals het vasten tweemaal per week. Hier is werk
voor de psychologie, zoolang men ze gedeeld en gescheiden laat.
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Maar hoe langer men zich daarmee bezighoudt, hoe dubbelzinniger alles wordt. Altijd duikt achter den Tollenaar de
Farizeër op en achter den Farizeër de Tollenaar. - Er is
maar één middel om hieraan een eind te maken en dat is, beide
onvermengd en onveranderd tot een éénheid te maken, zooals
dat in Romeinen 7 gebeurt. Psychologisch is dat onmogelijk.
Het is preek en theologie.
Dat heeft Luther duidelijk gezien en daarom wil ik nog iets van
hem aanhalen 1). Luther legt sterken nadruk op de "eenigheid
des persoons". Hij spreekt over Rom. 7 : 25: "Zoo dan, ik voor
mijzelf dien met mijn zedelijk inzicht de wet Gods, maar met
mijn vleesch de wet der zonde". Luther zegt dan: "Dat is de
allerduidelijkste plaats. Kijk, een en dezelfde mensch dient
tegelijk de Wet Gods en de wet der zonde; hij is tegelijk rechtvaardig en een zondaar. Hij zegt namelijk niet: mijn zedelijk
inzicht dient de Wet Gods, en evenmin: mijn vleesch dient de
wet der zonde, maar : ik, zegt hij, ik, de heele mensch, een en
dezelfde persoon, ik sta in deze dubbele dienstbaarheid". Hij
wijst er op dat de heiligen, tegelijk met hun rechtvaardigheid,
de kwaliteit van zondaren bezitten. Als ze gelooven in Christus
wetsvervulling beteekent dat, dat ze 't zelf niet doen. Zoo moet
men, zegt Luther, ook Romeinen 2 begrijpen, waar Paulus dit
tegen de Joden heeft, dat ze de heidenen verwijten doen, ofschoon ze zelf dezelfde dingen doen. Hij wil niet in die fout
vervallen.
Men wordt door die plaats bij Luther levendig herinnerd aan
wat Augustinus ergens 2) in zijn Belijdenissen schrijft. Hij houdt
zich daar ook bezig met de vraag van Paulus. Ook hij vraagt hoe
het kwam, dat hij wilde en niet deed. Als de ziel het lichaam bevel
1) Uit "Martin Luther, Vorlesung über den Römerbrief 1515/16,
übertragen von Eduard Ellwein, München 1927".
2) Conf. VIII, 9, 10.
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geeft, dan gehoorzaamt het dadelijk. Maar als ze zich zelf commandeert, dan ontmoet ze tegenstand. Zijn er dan twee zielen
in den mensch, van tweeërlei natuur? Van deze psychologische
dubbelzinnigheid keert de kerkvader dan in tot de eenheid van
het persoonlijke. Hij schrijft: "Ik was het die wilde; ik was het
ook die niet wilde; ik was het".
Dat is de weg der kerk. Beiden, de kervader en de kerkhervormer
roepen ons uit de dubbelzinnigheid van het psychologische tot
den dubbelen zin van het persoonlijke. Hier wordt ten slotte
ook eenheid gevergd, maar van een ander soort. Deze eenheid
is niet meer quantitatief en de wet der causaliteit regeert er niet
meer. De persoon is niet een agglomeraat van toestanden zooals
de ziel en de overgangen zijn niet geleidelijk. Willen en niet-doen
kunnen samengaan, maar sluiten elkaar toch uit. Hier dringt
alles naar een oplossing en wordt de kreet wakker: ik ellendig
mensch. De eenheid is een zedelijke en ten slotte een theologische
kwestie. Want de persoonlijkheid als zedelijke figuur is maar een
schaduw. Pas in de theologie komt zij tot haar recht. De conflicten van Romeinen 7 komen niet eerder tot rust, voor de zang
der bevrijding van Romeinen 8 : 28 v.v. gezongen kan
worden.
Luther heeft dat in zijn verklaring zoo treffend gezegd als hij
opmerkt, dat Paulus precies andersom praat als men in de
scholastiek deed. Daar stelde men het voor als of de zonde moet
worden weggenomen, zooals men de witte kleur van een muur
kan wegdenken of wegdoen, of de warmte van het water, waarbij
dan de mensch er over blijft. Dat noemt hij de metaphysische
of moreele uitdrukkingswijze. - En nu stelt Luther zijn theologische daartegenover, die ons aandoet als een van die copernicaansche wendingen, zooals ze een enkele maal in de geschiedenis
voorkomen. "De wijze waarop de apostel spreekt" - zoo
schrijft hij - "heeft den zin en de beteekenis, dat veeleer de
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mensch het is, die weggenomen wordt, terwijl de zonde blijft als
een overblijfsel".
Dat is de "Divina Comoedia" van Romeinen 8 : 28-39. Dat
is waar ook. Zoo kan de zaak ook tot een oplossing komen en de
eenheid worden bereikt. Zoo zou het dubbele ook een ondubbelzinnigen zin krijgen. Maar waar blijft de zonde dan? Waar blijft
het overblijfsel ? Nergens, zegt Luther. - Bij dit grandioze antwoord denk ik aan Genesis 2, waar Adam uit het stof der aarde
geformeerd wordt. Men vergelijke daarbij Ezechiël 28 : 13, waar
hij in zijn heerlijkheid als een "gezalfde cherub" beschreven
wordt. Waar is het stof der aarde gebleven, als hij zoo in "Edens
hof" staat? Er is maar één antwoord, dat ieder vindt, die iets van
aardsche liefde verstaat. Nergens. - Wanneer er dan straks gezegd wordt: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeeren, dan
beteekent dat de dood. Men kan het niet omkeeren. Men kan
de stof niet van Adam afdoen, zoo, dat Adam zelf overblijft.
De metaphysische verklaring is niet mogelijk. Wel kan Adam
uit het stof genomen worden. De zin der dubbelheid heeft zich
dan getoond en de eenheid heet liefde.
Luther heeft diezelfde antwoorden gevonden voor de goddelijke
liefde van Christus en hij heeft de oplossing van Romeinen 7
gegeven. Als de laatste verzen van Romeinen 8 waarheid worden,
dan zijn de machten uit Romeinen 7 nergens. Men kan het niet
omkeeren. Men kan geen psychologische aftrekmethode op
Paulus of eenig mensch toepassen om zoo den christen over
te houden. Men kan Saulus niet van Paulus aftrekken. Den
jongen Paulus niet van den ouden. Den Farizeër niet van den
apostel. Het kwade niet van het goede. Men kan zooveel duivelen
over den drempel trachten te drijven als men wil, het met bezemen gekeerde huis blijkt straks voller dan ooit. De naam is legio.
- De psychologische methode doet het niet. "De wijze, waarop
de apostel spreekt heeft den zin en de beteekenis, dat veeleer de
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mensch het is, die weggenomen wordt, terwijl de zonde blijft als
een overblijfsel". "Nergens". - Dat is theologie, evangelie.
Wie den omgekeerden weg wil bewandelen, ziet ten slotte alles
in de stof-zonde, de sexualiteit, verzinken. De nieuwere psychologie heeft ons dat geleerd. Iedere geste, ieder woord wordt een
dubbelzinnigheid, tot het eerste en het vijfde gebod toe. Aardsche
en hemelsche liefde zinkt weg in het moeras. - Wij kunnen
niet leven zonder theologie. De theologie van Paulus, Augustinus
en Luther, waarin onze dubbelheid niet in dubbelzinnigheid
ondergaat, maar wordt uitgedreven tot de eenheid in Christus,
waarbij God alles in allen wordt.
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W.

J. AALDERS

•

HET GEWETEN •

I. Inleiding.

Als wij over het geweten willen handelen, als souvereine groothëid
in de sfeer van den geest, doen wij wèl door te rade te gaan met
de groote wereld-litteratuur. Zij projecteert het, meer dan levensgroot en tegelijk met verrassende scherpte van omtrekken, op het
doek der aanschouwelijkheid. En het is juist in hare allergrootste
scheppingen, dat de wereld-litteratuur zich met het geweten
pleegt bezig te houden, zoowel de ongewijde als de gewijde. Een
voorbeeld van beide.
In Shakespeare's Macbeth komen volstrekt gewetenlooze figuren
voor. Het zijn de heksen, die Macbeth zijn toekomst voorspellen.
Wij hooren haar zingen:
Schoon is boos en boos is schoon.
Voort I Door damp en mist gevloon I
Macbeth en zijn vrouw hebben wèl een geweten. Zij kunnen het
trotseeren, maar het spreekt op den duur te luider naar mate het
meer is onderdrukt. Als Macbeth door zijn geweten wordt gekweld en "op der ziele pijnbank zich wringt in rust'looze angsten", tracht zijn vrouw hem op te beuren:
Hoe is 't, mijn ga? Waarom u afgezonderd,
Alleen, met somb're beelden van uw geest,
Gedachten koest'rend, best met hem gestorven,
Aan wien wij denken? Naar het onherstelb're
Niet omgezien I 't Gedane blijft gedaan.
Maar wat zij hem aanraadt, te vergeefs, wil haar zelve ook niet
gelukken. Zij ziet naar het onherstelbare om, bij dag en bij nacht.
In haar nachtwandeling is zij altijd bezig met het bloed van den
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vermoorden koning. Zij ziet het op haar handen en het is een
gewone beweging van haar, dat zij doet, of zij haar handen
wascht. Daar komt zij zelve op. Wij hooren haar zeggen: "Weg,
gevloekte vlek! Weg, zeg ik! Een twee, kom, nu is het tijd om
het te doen. De hel is zwart. . . Wat behoeven wij te duchten,
dat iemand het te weten komt, als niemand onze macht ter
verantwoording kan roepen? . . Wat! zullen deze handen nooit
weer schoon worden? .. Hier is de reuk van het bloed nog; al
de geuren van Arabië zullen deze kleine hand niet welriekend
maken. O! 0, o!" Wij begrijpen dat de arts zegt: "Welk een
zucht is dat! Dat hart is zwaar belast," en de hofdame toevoegt:
"Ik zou zulk een hart niet in mijn boezem willen dragen, voor al
de waardigheid van haar geheele persoon niet".
Een voorbeeld uit de gewijde wereld-litteratuur, uit den Bijbel.
De slang in het paradijs is gewetenloos. Zij staat buiten de orde,
die scheiding maakt tusschen goed en kwaad. Zij maakt van
Gods gebod een quaestie: "Is het ook dat God gezegd heeft: gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?" Zij spiegelt den
mensch voor vrijheid van alle grenzen en daarin gelijkheid
met God. "God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zoo zullen
uwe oogen geopend worden en gij zult als God zijn, kennende
het goed en het kwaad". Maar de mensch heeft een geweten
en hij wordt er zich eerst van bewust, als hij gezondigd heeft.
Hij schaamt zich; hij isoleert zich; hij is bang voor God. Als God
hem roept en zegt: "Waar zijt gij ?", dan antwoordt Adam, uit
het midden van het geboomte des hofs: "Ik hoorde Uwe stem
in den hof en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg
ik mij."
Ik zou deze voorbeelden eindeloos kunnen vermenigvuldigen.
De Bijbel is er vol van. Onmiddellijk achter Adam staat Kaïn,
die na den moord op zijn broeder zwervende en dolende is op
aarde en zijn angst uitdrukt in de schijnbaar onzinnige vrees, dat:
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"Het zal geschieden, dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan".
Men heeft deze uitdrukking dikwijls tegen de "betrouwbaarheid" van den Bijbel aangevoerd, alsof op de nog onbewoonde
aarde een dergelijke vrees niet denkbaar zou zijn. Maar weinige
uitspraken zijn zóó buitengewoon betrouwbaar als deze, met
haar diep-menschkundige teekening van den angst, die, in onderscheiding van de vrees, zonder eenige bepaaldheid bang is voor
alles, omdat hij zich van alles geïsoleerd heeft en isoleeren moet,
zood at hij alles tegen zich heeft. Ziedaar het meest reëele effect
van het geweten. Judas trekt slechts de consequentie, als hij zich
zelf verworgt.
Uit de ongewijde litteratuur zou ik aan elke periode voorbeelden
van gewetensangst kunnen ontleenen. Men denke aan de Grieksche tragedie, aan Sophocles' Antigone en Euripides' Orestes.
Aan Dante's Hel in de middeleeuwen; aan Vondel's Lucifer;
aan den Manfred van Byron. Of in onzen tijd aan Dostojewski's
Schuld en Boete, waarvan de lezing onze hersenen verschroeit.
Ook hier is de angst der eenzaamheid het kenmerk van het geweten. Als Raskolnikoff na zijn misdaad in het politiebureau
zit, heeft plotseling een totale verandering in zijn binnenste
plaats. "Zijn hart is op eens leeg geworden. Een donker gevoel
van de smartelijke, eindelooze eenzaamheid en vervreemding
deelt zich eensklaps bewust aan zijn ziel mede. Hij had, tot dit
oogenblik toe, nog nooit een dergelijk vreemd en verschrikkelijk
gevoel gehad. En het meest smartelijke daarbij was, dat het een
voelen was, geen bewust begrijpen, een onmiddellijk gevoel, het
smartelijkste van alle, die hij in het leven had geproefd".
Een en ander is voldoende om ons in het algemeen de beteekenis
van het geweten te illustreeren. Ik gebruik dit woord met voordacht. Want wat ik gaf was alleen een illustratie van het geweten,
niet het geweten zelf. Het kenmerk van het geweten is juist dit,
dat het zich wèl laat toelichten, maar niet uitdrukken. Het ge69

weten heeft n.l. altijd te doen met den persoon, wiens geweten
het is. Het is met hem één. Alleen van uit het geweten, zijn
geweten, kan men het geweten kennen. Het is altijd iets eigens,
iets oorspronkelijks, dat niet kan worden geobjectiveerd, d.w.z.
losgemaakt van den persoon, in wien het zijn getuigenis aflegt.
Daarom is de eerste onderstelling, als wij over het geweten
handelen, deze, dat ieder, die er over handelt, zijn persoonlijk
geweten heeft en dit erkent. Deze erkentenis beteekent, dat wij
het geweten in zijn oorspronkelijkheid en volstrektheid laten
gelden, zelfs wanneer wij er niet naar handelen. Het geweten
spreekt met gezag, of het spreekt niet. Het wordt met ontzag,
zij het slechts in den vorm van angst, aangehoord, of het wordt
niet gehoord. Het is altijd iets plotselings, beslissends, catastrophaals zelfs. Wij kunnen slechts over het geweten spreken voor
zooverre wij van het geweten uit spreken.
Daarom heeft het geweten zulk eene enorme beteekenis, zoowel
direct als indirect. In de eerste plaats direct, omdat het mij tot
de orde roept, tot de zedelijke orde, tot het onderscheid van
goed en kwaad als onherleidbaar, onontkoombaar, vernietigend
voor mijn doen en zijn. In de tweede plaats indirect, omdat een
gezag, dat den mensch zóó onderst boven werpt, in alle sferen
van zijn bestaan invloed moet oefenen en daarom voor het geheele mensch-zijn en mensch-onder-de-menschen-zijn zoo ontzaglijk veel beteekent. De beste litteratuur van alle tijden vormt
hiervan de illustratie. En wat daar kunst geworden is vult de
geheele levenswerkelijkheid, van de meest vulgaire tot de meest
geëleveerde toe.
2.

Geschiedenis.

Deze voorloopige opmerkingen brengen ons reeds heel dicht
bij ons onderwerp. Toch stel ik voor het niet onmiddellijk in
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behandeling te nemen, maar eerst door tusschenkomst van de
geschiedenis te bezien. Ik bedoel niet zoozeer, dat het geweten
een geschiedenis heeft, als wel dat de opvatting van het geweten
een geschiedenis heeft, en wel een zeer rijke en veelzijdige.
Het is voor ons van belang hierop onze aandacht te richten. Wij
staan niet alleen. Er zijn allicht menschen en tijden geweest, die
dieper en echter geleefd hebben dan wij. En in elk geval hebben
zij niet te vergeefs geleefd. Wij moeten dit erkennen door belang
te stellen in wat voor onze voorgangers in de hoogste en in diepste
momenten van hun . leven het geweten heeft beteekend. Hoog
en diep zijn hier geen tegenstellingen. Juist de meest conscientieuze menschen hebben met hunne conscientie het meest te doen.
De gewetenloozen hebben van hun geweten geen last meer en
dat is hun zwaarste vloek.
Wij zullen - de lezer zij gerust - geen geschiedenis van het
geweten geven. Wij doen slechts enkele groote grepen.
De oude Grieken en Romeinen wisten van het geweten veel af.
Men behoeft er slechts de classieke litteratuur en de mythologie
op na te zien. Misschien de Romeinen, althans bewust en gevormd, nog meer dan de Grieken, omdat zij zulk een sterk besef
hadden van recht en onrecht. Het volksgeloof en de populaire
opvatting heeft zich veel eerder en dieper bezig gehouden met
het geweten dan de philosophie. De laatste heeft de theorie gevormd, maar dikwijls ten koste van de levenswerkelijkheid.
Socrates is, volgens bisschop Söderblom's posthuum werk, de
vertegenwoordiger van "the religion of good conscience", al
mogen wij zijn daimonion volstrekt niet gelijk stellen met wat
wij geweten noemen. Later hebben bepaaldelijk de Stoïcijnen
zich met het geweten bezig gehouden. Men zegt soms zelfs, dat
zij het hebben ontdekt. Ik zou dit niet durven toegeven. Wat zij
ontdekt hebben, hebben zij in elk geval weer voor een groot stuk
toegedekt. Ik bedoel dit zóó. De Stoa legt den nadruk op dat-
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gene wat in den mensch leeft, als het eigenlijke en innerlijke. Dit
is de rede, waardoor hij deel heeft aan de groote Wereldrede, als
aan het rhythme, dat alles beweegt. Deze rede stelt zich tegenover
alles wat zinnelijk en uiterlijk is. Zij vormt dus een soort van
geweten. Maar terwijl dit den mensch beschuldigt, heeft deze
toch, als deel hebbende aan de Rede, de macht om zich los te
maken van wat hem beschuldigt. De rede is koning. Zie hier de
typische uitdrukking van het oude - noem het idealisme of
rationalisme -, waarmede in elk geval bedoeld wordt de aristocratische geesteshouding, die den mensch, althans het redelijke in
den mensch, plaatst boven alles, ook boven datgene, waarop het
geweten vat heeft.
Hier onderscheidt zich de oude wijsgeer van den "man in the
street". Ook van den dichter en den mystagoog. Dezen achten
het geweten juist daarom zoo benauwend, omdat het boven den
mensch staat en hem eene afhankelijkheid van hooger macht
bijbrengt, die hem volkomen uit het veld slaat. De wijsgeer
heeft het woord en het begrip - de dichter en wie naar hem
luistert de bewogen werkelijkheid, waar de Acheron dreigt en
de Erinnyen rondwaren.
Misschien heeft deze of gene nooit opgemerkt of er zich althans
rekenschap van gegeven, dat in het Oude Testament het woord
geweten geen enkele maal voorkomt. Dit is wel niet, omdat de
strijd tusschen goed en kwaad er geen plaats heeft. Het tegendeel
is waar. De zaak is deze, dat deze strijd geheel gezien wordt in
godsdienstige belichting. Het zedelijke leven staat volkomen onder de tucht van den godsdienst. Wat goed is is de wil van God.
Het berust op zijn verbond, d.i. instelling; het is de uitdrukking
van zijn gebod. En wat daaraan beantwoordt in den mensch is
niet het geweten, als een min of meer zelfstandige grootheid,
maar het hart, van waar de uitgangen des levens zijn, en waarin
de mensch direct gebonden is aan God. Daarom had men geen
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behoefte aan een afzonderlijk woord of begrip. Geloof, gehoorzaamheid, vertrouwen en daartegenover verbond, openbaring,
gebod van God - zie hier de categorieën, waarin de oude Israëliet
dacht en sprak. Dat het geweten zelf, als het oordeel over den zondigen mensch, aan het Oude Testament niet vreemd is, spreekt
van zelf. De psalmen bevatten de meest ontroerende uitingen
van de door het geweten getroffen menschenziel. Men denke aan
Psalm 32: "Toen ik zweeg, werden mijne beenderen verouderd,
in mijn brullen den ganschen dag. Want Uw hand was dag en
nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte".
Of Psalm 5I: "Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd en gedaan
dat kwaad is in Uwe oogen; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw
spreken en rein zijt in Uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid
geboren en in zonde heeft mijne moeder mij ontvangen". Of
Psalm 139: "Waar zou ik heengaan voor Uwen Geest en waar
zou ik heenvlieden van Uw aangezicht ? Zoo ik opvoer ten hemel,
Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar. Nam
ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterst der zee,
ook daar zou Uwe hand mij geleiden en Uwe rechterhand zou
mij houden. Indien ik zeide: de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij". Het is voor het latere,
min of meer gehelleniseerde Jodendom bewaard, het woord geweten op te nemen in zijn religieuzen taalschat. Vooral Philo
doet dit. Het geweten is de inwerking der goddelijke rede in
den menschelijken geest. Philo moge in zijn taalgebruik en
denkwijze door den Griekschen geest zijn beïnvloed, de onderstelling is het vaderlijk erfdeel, het geloof in den God, die overal
werkt en den mensch door het geweten van schuld overtuigt
en tot berouwen verbetering van leven brengt.
Ook in een gedeelte,het belangrijkste, van het Nieuwe Testament,
ontbreekt het woord geweten: in de Evangeliën. Het woord niet de zaak. Indien ergens het geweten wordt bewogen, dan is
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het wel door de prediking van Jezus Christus, waarvan de Samaritaansche vrouw getuigenis geeft met haar: "Ziedaar een mensch,
die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de
Christus"? Maar alles wordt daar zóó - als het woord ons
veroorloofd is - opgezogen door de directe tegenwoordigheid
van God, dat voor een min of meer zelfstandige grootheid, die
geweten heet, geen plaats overblijft.
Als het Evangelie de wereld ingaat en zich bedient van de taal
en de gedachten- en gevoels-associaties der oudheid, komt het
woord geweten weer aan de orde. Paulus spreekt er dikwijls van,
zoowel in den zin van het algemeen menschelijk zedelijke besef,
dat beurtelings beschuldigt of ontschuldigt - zoo Romeinen
2 : 14 vvo met zijn beroep op het medegetuigenis van het
geweten en Rom. 13 : 5 met zijn aansporing tot onderwerping
aan de overheid, niet alleen om des straffe maar ook om des
gewetens wil, als van het specifiek christelijke, dus door Gods
Geest vernieuwde zedelijke zelfbewustzijn - men vergunne
mij deze uitdrukking -, waarmede men b.v. in de gemeente te
Corinthe - zoo 1 Corinthen 8 en 10 - zoo voorzichtig moest
omgaan. De Christen met het zwakke geweten durft allerlei, dat
met heidensche ceremonieënleer verbonden is, niet doen - b.v.
het eten van offervleesch - terwijl dit voor den ander geen
gewetenszaak is. Men moet ook elkanders geweten ontzien, uit
liefde. Ook dit is gewetenszaak.
Men kan dus zeggen, dat het Nieuwe Testament het geweten
heeft gedoopt en dat de Christelijke kerk dezen doopeling in eere
heeft gehouden, hoezeer in verschillende mate en op verschillende wijze.
In de R.-Katholieke kerk bekleedt het geweten eene groote
plaats, zoowel theoretisch als practisch. Dit ligt voor de hand.
Deze kerk kent aan den mensch en aan zijne werkzaamheid
hooge waarde toe. Welnu, hierbij heeft het geweten een belang-
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rijke plaats, als getuige, als rechter en als opvoeder. In de
middeleeuwen heeft men eene onderscheiding ontwikkeld, die
van groote, duurzame beteekenis is, die tusschen synterèsis en
conscientie. Het eerste, oorspronkelijk Grieksche, woord, waarvan
ik de etymologie gaarne laat rusten, beteekent in het algemeen
het besef van de eeuwige wetten, dat in elk mensch als mogelijkheid en hebbelijkheid aanwezig is. De con-scientie - vertaling van
het Grieksche syn-eidèsis - is dan de toepassing van dit algemeene besef op het leven en de daden van ieder mensch, in wien
het ge-weten spreekt. Het is dus een mede-weten met het doen
en laten, een getuige of getuigenis, dat hierover zijn oordeel,
gewoonlijk zijn veroordeeling, uitspreekt. De herderlijke zorg der
kerk, vooral door den biechtstoel, leidde er toe allerlei gevallen
te behandelen, waarvoor het geweten komt te staan. Zoo ontstond een geheele kunst of wetenschap, de z.g. casuïstiek of
gevallen-leer, die den mensch raad geeft op het gebied van wat
mag en niet mag, wat de voorkeur verdient en wat aannemelijk
is. Den deskundige valt hier onmiddellijk het woord probabilisme in. In dit alles is veel moederlijke wijsheid en menschelijke tact. Maar beide kunnen het gevaar niet altijd bezweren,
dat de daad van het beginsel wordt losgemaakt en zaak wordt
van berekening of dressuur.
Vandaar dat bij de Reformatie het geweten en zijn gevallen op
den achtergrond geraken. De directe, persoonlijke betrekking
van den mensch tot God staat voorop, als over leven en dood
beslissend. De categorieën, die hierbij dienen, zijn genade en
geloof, verbond en gehoorzaamheid of liefde. De band tusschen
God en mensch is, àls hij er is, zóó nauw, dat op een zelfstandige
grootheid als het geweten niet het vo lle licht kan vallen. De
zedelijkheid in haar geheel wordt trouwens door den godsdienst
overheerscht. Dus ook een zóó elementair orgaan van haar als
het geweten. Dit beteekent niet, dat de Reformatoren het
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geweten niet hebben erkend. Bij Luther en uit den aard der zaak
nog meer bij Calvijn wordt het op zijn tijd met eere behandeld.
Men kent de overweging van Luther op een van de beslissende
oogenblikken van zijn leven - den rijksdag te Worms - dat
het onzeker en gevaarlijk is iets tegen het geweten te doen; maar
hier wordt het woord geweten in hooger verband opgenomen,
want Luther zegt zelf, dat zijn geweten gevangen is door Gods
Woord. Calvijn beschrijft het geweten als "iets wat tusschen
God en mensch in staat". Toch valt er de nadruk niet op. Het
geloof beslist. En voor de behandeling van gevallen van het
geweten is dan ook weinig plaats. Anders wordt het in de
volgende eeuw, als Gereformeerde theologen, zooals Amesius en
Voetius, aan het geweten en zijn gevallen en aan de oefeningen
der godsvrucht hun aandacht wijden. Door het Piëtisme wordt
natuurlijk aan het geweten een belangrijke plaats gegeven. En
als later apologetische en ethische stroomingen zich laten gelden,
wordt, hetzij dan methodisch of zakelijk, aan het geweten een
groote plaats ingeruimd, waarbij soms in Fransch georiënteerde
kringen de verwisseling van het woord conscience, in den algemeenen zin van bewustzijn, en conscientie met zijn beperking tot
het zedelijke leven verwarrend werkte. Het z.g. Nieuw-Protestantisme, met zijn humanistische en rationalistische tendenties,
kwam er van zelf toe aan het geweten de eerste plaats te geven,
vóór en ten koste van het geloof, omdat het geweten, als orgaan
van menschelijk kennen en kunnen, bepaaldelijk op zedelijk en
godsdienstig gebied, als centraal werd opgevat. Vandaar dat
gewetensvrijheid zonder eenige restrictie als laatste leus hierbij
gold. Het geweten wordt een soort godheid.
Zoo heeft het geweten zijn geschiedenis, in en vooral buiten de
kerk. Dit laatste blijkt al uit de wijsgeerige stroomingen van den
modernen tijd. Eenerzijds wordt het geweten aanvaard, als volstrekte, onomstootbare, zelfs als laatste grootheid op het terrein
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van de z.g. practische rede, den wil en het leven; andererzijds
wordt het, met zoovele andere absoluutheden, als waanvoorstelling weggeworpen en herleid tot iets betrekkelijks, als de
reflectie van den levensdrang of het sociale besef in den enkele.
Van de eerste opvatting is Kant de groote vertegenwoordiger.
Deze gereserveerde wijsgeer wordt soms lyrisch, als hij over
het geweten handelt. Het is een rechtbank, die vonnis strijkt en
verklaart, of ik al dan niet in overeenstemming met mijn plicht
heb gehandeld. Het is dus iets anders en meer dan plichtsbesef.
Hier is geen hooger beroep, in hemel of op aarde: "Jeder Mensch
hat ein Gewissen und findet sich durch einen inneren Richter
beobachtet, bedroht und überhaupt in Respekt (mit Furcht
verbundener Achtung) gehalten und diese über die Gesetze in
ihm wachende Gewalt ist nicht etwas, was er sich selbst (willkürlich) macht, sondern es ist seinem Wesen einverleibt. Er
folgt ihm wie sein Schatten, wenn er zu entfliehen gedenkt. Er
kann sich zwar durch Lüste und Zerstreuungen betäuben oder
in Schlaf bringen, aber nicht vermeiden, dann und wann zu sich
selbst zu kommen, oder zu erwachen, wo er alsbald die
furchtbare Stimme desselben vernimmt. Er kann es in seiner
äussersten Verworfenheit allenfalls dahin bringen, sich daran
gar nicht mehr zu stören, aber sie zu hören kann er doch nicht
vermeiden" .
Ziehier de absolutistische opvatting van het geweten, als van een
god in den mensch. Voor de relativistische beschouwing is
deze god een afgod, die tot bevattelijke proporties moet worden
herleid. Dat zijn de proporties van het natuurlijke leven, in zijn
lagere en hoogere functies, zooals zich dit voor het bewustzijn
van den enkele als regel en wet uitdrukt. Zoo is voor Darwin het
geweten of zedelijke gevoel iets wat zich in aanleg reeds bij de
dieren vertoont, en wat een mengeling is van sociale instincten,
van wat berust op indrukken van ervaring, op het oordeel van
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, anderen en op gewoonte. Voor Freud is het geweten een functie
van het ik, die ontstaat uit zijn betrekking tot het meer-dan-ik,
het ideale ik, waarvan de gemeenschap in een of anderen vorm
de drager is. Nietzsche, de aristocraat, breekt met deze nivel. leerende, democratiseerende opvatting van het geweten. Niet de
wil om te leven, maar de wil tot macht is zijn leus. Daarom is
voor hem het geweten de groote rem. Het is de uitdrukking van
minderwaardigheid: "Das schlechte Gewissen ist die tiefe Erkrankung, welche der Mensch unter dem Druck jener gründlichsten aller Veränderungen verfallen musste, die er überhaupt
erlebt hat - jener Veränderung, als er sich endgültig in den
Bann der Gesellschaft und des Friedens eingeschlossen hatte".
Hier is wel het uiterste bereikt. Het geweten is geen volstrekte
macht meer; het is in het geheel geen macht meer. Het is de
uitdrukking van louter zwakheid. Als wij deze opvatting plaatsen
tegenover die, welke de Grieksche oudheid, bij monde van de
tragici, predikt, als het geweten door zijne gerichtsoefening, door
het innerlijke lijden van het schuldbewustzijn, dat met de schikkingen van het lot gepaard gaat, den mensch wijs maakt, zooals
in het slotstuk van Sophocles' Antigone zegt: "groote woorden, die groote slagen van de overmoedigen hebben geëischt en
den onderdaan vrijheid geleerd", dan komt hier een volkomen
tegenstelling aan den dag. Het geweten is de inzet. Het wordt
ten volle erkend, als boven-menschelijke macht. Of het wordt
volledig ontkend, als menschelijke zwakheidswaan.
Deze tegenstelling, waarop ons historisch overzicht uitloopt,
stelt ons in staat ons rekenschap te geven van wat onder het
geweten in groote trekken kan worden verstaan. Men kan het
opvatten als een zuiver formeele grootheid: als een bewustzijn,
een besef, een oordeel. Men kan het ook materieel opvatten:
als een kracht, een drang, een, als het woord vergund is, geladenheid. Men kan het zuiver immanent laten: als iets van en
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in den enkelen menseh, zij het al als de uitdrukking van iets meer
dan persoonlijks, of zelfs als meer dan menschelijks: als een regel,
een wet, een norm, die voor den menseh, en zelfs voor de geheele wereld, waartoe hij behoort, geldt. Men kan het ook transseendent opvatten: als de resonantie van een hoogere wil, een
goddelijke wet, die zich aan de schepping opdringt. Men kan
het geweten bepalen tot de sfeer van het persoonlijke zedelijke
leven of het uitbreiden tot de sfeer van het bewustzijn in het
algemeen.
Ziehier wat een overzicht van eenige richtingen en theorieën
ons toont. Het is veel, maar het is niet genoeg. Wij zullen, als
wij over het geweten iets willen zeggen, dat houvast geeft, een
keuze moeten doen, een bepaalde opvatting van het geweten,
waarbij dit een zeker karakter draagt, als de onze voordragen.
Dat het een zaak van keus is en daardoor den schijn van willekeur heeft, is onvermijdelijk. Het is ook niet spijtig. Het is
onafscheidelijk van de behandeling van eene geestelijke grootheid, bepaaldelijk een van de portuur van het geweten. Dit is
een zóó diepgaand geestelijk phenomeen, dat het niet zonder
meer kan worden omvat en beschreven. Het is geen steen, die
bij den weg ligt, maar een boom, met diepe, wijdvertakte wortels
in de donkere aarde. Daarbij komt, dat het geweten zóo samengegroeid is met het geheele bestaan van den menseh, dat het
niet gemakkelijk is het daarvan los te maken en op zichzelf te
beschouwen. En ten slotte, wij zijn ten aanzien van het geweten
geen belangelooze toeschouwers. Wij zijn belanghebbende deelnemers. Het is ons geweten, waarover wij handelen. Het gaat
om onze schuld en onschuld. Het betreft een vonnis over onze
woorden en daden, of over ons hebben en houden, over onze
gesteldheid en ons zijn. Is het wonder, dat ten aanzien van het
geweten verscheidenheid, verschil, zelfs tegenstrijdigheid bestaat? Spreekt het niet van zelf bij een zóó innig persoonlijke
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aangelegenheid? Wij bevinden ons hier in de sfeer van het
persoonlijke leven. Dit beteekent in de sfeer van keus en beslissing,
waar de mogelijkheid bestaat ja of neen te zeggen, te aanvaarden
of af te wijzen.
3. Wezen.
Wij beginnen met voorzichtig te vragen wat het wezenlijke van
het geweten is. In de eerste plaats bestaat dit hierin, dat het
geweten ons plaatst voor de tegenstelling: goed en kwaad. Het
onderstelt het onderscheid tusschen wat zonder meer is en wat
behoort te zijn en het staat aan de zijde van het laatste. En dit
behooren is niet alleen een zaak van zedelijk inzicht of esthetische
waardeering - het is een zaak van zedelijken eisch: het moet
gewild en gedaan worden. Ziehier waarmede het geweten te
doen heeft en wat ons door overdrachtelijke uitdrukkingen als:
wetenschappelijk of artistiek geweten, niet onduidelijk mag
worden gemaakt. Het geweten beslist tusschen goed en kwaad
en over goed en kwaad. Hier ligt zijn waardigheid en taak.
Daarbij komt, dat het geweten altijd mijn geweten is, d.w.z. het
oordeelt over mij zelf. Ik kan over anderen wel een oordeel,
ook een zedelijk oordeel, vellen. Maar dat is geen gewetenszaak.
Het bindt niet, noch mij, noch den ander. Mijn geweten spreekt
zijn oordeel uit over mij. Het doet dit naar aanleiding van bepaalde daden, die ik verricht heb of zou willen of kunnen verrichten. Maar in die daden treft het den dader, treft het mij. Ik
heb niet slechts schuld of schulden. Ik ben schuldig. Ik persoonlijk, zooals ik ben. Vandaar dat het geweten zoo tartend is van
onredelijkheid. Het is als een deus ex machina. Het valt mij zóó
maar op het lijf, plotseling, onverhoeds en het zegt mij, hoe het
over mij denkt, zonder commentaar, op den man af. Daardoor
blijkt wel het nauwe verband tusschen mijn geweten en mij. Het
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is mijn geweten, iets van mij. En tegelijk is het mijn ge-weten,
mijn con-scientie, d.w.z. iets, dat met mij, die handel en ben,
mede-weet, dat mij begeleidt, mij aanziet, over mij vonnis strijkt.
Om eene tegenstelling te gebruiken, die sedert Kierkegaard burgerrecht heeft ontvangen, het geweten is niet contemplatief,
maar existentieel. Het is niet een zaak van beschouwing, die
over iets gaat, waaraan het vreemd is, maar een zaak van bestaan, ons eigen, diepste bestaan, ons bestaan als mensch, die
onderscheid maakt tusschen goed en kwaad en die met dat
onderscheid staat en valt, omdat het kwaad niet een opvatting,
een vermogen is, maar een daad en daarmede een toestand,
waardoor men buiten de sfeer van het goede is gesloten. Hiermede heeft het geweten te doen.
Men heeft voor en na tal van definities van het geweten gegeven.
Een oude, beproefde, is die, welke het geweten noemt een oordeel
van den mensch over zich zelf, voor zooveel hij onderworpen is
aan het oordeel van God. Wij laten nu het laatste gedeelte van
deze definitie voorloopig rusten. Het eerste stelt het geweten
voor als een oordeel. Dit beteekent, dat er uit bepaalde gegevens
een gevolgtrekking wordt gemaakt en in den vorm van deze
gevolgtrekking dient zich het geweten aan. Men heeft hiertegen
bezwaar gemaakt. Men vindt dit te vormelijk, te intellectualistisch. Het geweten, zegt men, is toch geen redeneering. Dit is
iets onpersoonlijks, iets verstandelijks. Het geweten is veeleer
een stem, een getuige, die zich onmiddellijk, spontaan, onberedeneerd opdringt en den mensch angst aanjaagt. Het is hetzelfde bezwaar, dat men vaak aanvoert tegen de voorstelling
van het geweten als rechtbank. Een rechtbank onderzoekt en
overweegt en spreekt dan een beredeneerd vonnis uit, terwijl
het geweten plotseling, als intuïtief en profetisch, zijn vonnis
velt. Deze bezwaren laten zich hooren en veroordeelen eene
voorstelling van het geweten, die dit tot eene caricatuur maakt.
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Het geweten is geen juridische machine, geen logische automaat.
Het is door en door werkelijk, persoonlijk. Het is in actie of
het is niet. Het treedt gezaghebbend op, of het treedt niet
op. Maar al behoeft het geweten niet uitgesproken, bewust, als
een rechtbank te werk te gaan of als eene redeneering te functionneeren, het komt er toch op neer, dat het, hoe dan ook, impliciet, inge\Vikkeld, onbewust misschien, de drager is van wat
kan worden ontleed in den vorm van een redeneering of procedure. "Conscience" - zegt Martineau - "is the critical perception we have of the relative authority of our several principles
of action. The sense of that authority is implicitly contained
in the mere material shift of these principles within us; when
explicitly brought into view by reflective self-knowledge, it
assumes a systematic character, and asserts its prerogative as
the judicial regulator of life". Het geweten past den algemeenen
regel van wat goed en kwaad is toe op een bepaald geval en
deze toepassing neemt den vorm aan van en maakt zich kenbaar
als een oordeel, een getuigenis, een uitspraak, een vonnis.
Het is de vraag welk van deze woorden het best weergeeft wat
het karakter van het geweten is. Misschien verdient het woord
getuigenis de voorkeur. Men kan ook van getuige spreken,
omdat de uitspraak van het geweten zoo persoonlijk klinkt. Er
schuilt kracht in. Er is gezag mede verbonden. Daarom heeft
Heidegger het geweten kunnen noemen een roep, het zij een
"An-ruf", een "Zu-ruf", of een "Zuruck-ruf". In elk geval
beteekent het een persoonlijk beroep op den mensch, die zich
in het geweten aangesproken, tot de orde geroepen, be-oordeeld
en ver-oordeeld voelt.
Hiermede is gegeven, dat in de eerste plaats het geweten, dat
den mensch zekere kennis bijbrengt en hem zegt wat hij had
moeten en moet willen doen, en in laatste instantie dien mensch
zóó aangrijpt, dat hij tot in het diepst van zijn bestaan geschokt
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wordt. Het geweten constateert niet slechts een feit, maar het
beoordeelt een situatie. Het analyseert niet alleen zekere omstandigheden en toestanden; het spreekt zich uit over een persoon, een mensch, over zijn zedelijke waardigheid en onwaardigheid.
Eigenlijk moeten de laatste woorden in omgekeerde volgorde
worden geplaatst. De onwaardigheid van den mensch is, direct,
het eerste, waarmede het geweten te doen heeft en de waardigheid
komt eerst, indirect, eventueel in de tweede plaats, als iemand
blijkt niet zedelijk onwaardig te zijn. Men kan zeggen, dat het
geweten met de zonde in de wereld gekomen is, evenals de dood.
Zoolang er geen kwaad is functionneert het geweten niet; het
is er eigenlijk niet. Het geweten is een zedelijke seismograaf, die
aanduidt, wanneer er een aardschok plaats heeft. Bestond het
verschijnsel der aardbevingen niet, dan zouden er ook geen seismografen zijn. Zoo heeft het geweten geen zin in den hemel;
zelfs niet in een hemel op aarde. Het gaat gepaard met eenzaamheid en angst. Het spreekt in Adam, als hij van den verboden
boom gegeten heeft; in Judas, als hij zijn Meester heeft verraden;
in Macbeth en zijn vrouw, als zij koning Duncan hebben gedood;
in Raskolnikoff, als hij den moord begaan heeft, of daarmede in
gedachten reeds bezig is. Ik denk niet aan mijn gezondheid,
zoolang er niets aan haar hapert. Wat gezond-zijn is besef ik
pas, als ik niet recht gezond ben. Evenmin tob ik over mijn
levenstaak, zoolang ik haar met volle toewijding, als een roeping,
vervul. Het is een bewijs, dat er aan het laatste iets hapert, als ik
begin te tobben. Het eigenlijke geweten is dus het z.g. kwade
geweten. Dit beteekent niet, dat het geweten als zoodanig kwaad
is; integendeel, het is goed, in zooverre het het kwaad van het
goed onderscheidt. Door dit te doen, te durven doen, blijkt het
juist goed te zijn. Het beteekent veeleer, dat het het getuigenis is,
dat den mensch gegeven wordt aangaande zijn kwaad-zijn. Het
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z.g. goede geweten heeft alleen indirecten zin. Het beteekent
het getuigenis, dat den mensch vrijspreekt van den schijn of de
verdenking van kwaad te zijn. Waar zou het heen, als het z.g.
goede geweten even krachtig was als het kwade? Het zou beteekenen een soort van zelfvoldaanheid, die bij het Pharizeïsme past
en die met het goede, waarmede het geweten te doen heeft, niets
gemeen heeft. Het is hard gezegd, maar niet zonder waarheid,
als Scheler opmerkt: "Es gibt nur einen Stolz, der teuflisch ist:
das ist der Stolz aus dem eigenen moralischen, aus dem höchsten
Wert: der Sittenstolz".
Men heeft het geweten, dit spreekt wel van zelf, voor en na in
enger en in wijder zin opgevat. Wij houden ons hier, waar het
gaat om de wezenlijke trekken van het verschijnsel, aan den
engen kant. Het geweten is dan niet in het algemeen het bewustzijn of het zelfbewustzijn op zedelijk gebied, de zedewet of het
plichtbesef. Het is de toepassing van deze grootheden, bepaaldelijk van de zedewet, op den mensch, in wien het zijn getuigenis
aflegt. Men heeft daarbij onderscheiden tusschen het getuigenis,
dat de daad volgt, begeleidt of voorafgaat. Dergelijke temporeele
onderscheidingen brengen hare bezwaren mede. In de eerste
plaats, wat is de zedelijke daad, waarover het geweten vonnis
velt? Toch niet alleen de uitgevoerde daad, maar ook de daad in
uitvoering en voorbereiding; dus ook het plan, het voornemen, en
zelfs de gedachte en de neiging in de richting daarvan. Daarom
kan het geweten den mensch verontrusten, vaag, niet of nauw
bewust ten aanzien van iets, waarvan hij eerst later bemerkte, dat
het in zijn geest werd geconcipieerd en nog vóór de geboorte,
embryonaal lag te groeien. Het geweten sprak in de preoccupatie,
die hem den levenslust en de zielsrust roofde. Maar gewoonlijk,
helaas, spreekt het geweten pas zijn vonnis uit over de volbrachte
daad. Het z.g. volgende geweten komt wel aan de rechtbank
het meest nabij.
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Het geweten staat boven den mensch en toch is het tegelijk in
den menseh. Het is iets over hem en tegelijk in hem. Het geweten
is geen rechtbank, die bij verstek veroordeelt. De beschuldigde
is altijd aanwezig en hij hoort zijn vonnis aan en aanvaardt het.
ZÓÓ persoonlijk is het geweten, dat het de instemming van hem,
wien het geldt, insluit. Het is natuurlijk mogelijk, dat iemand
weigert dit vonnis ter harte te nemen en zich er naar te gedragen.
Hij kan het in den wind slaan, hij kan er den spot mee drijven,
hij kan trachten het te ontzenuwen. Maar bij alles wat hij doet
staat zijn dieper ik aan de zijde van zijn rechter en hij bestrijdt
dezen dikwijls te feller naar mate hij tevens te feller zichzelf
bestrijdt. Een volstrekt gewetenlooze is geen toehoorder meer.
De uitspraak van het geweten gaat buiten hem om. Het is dan
ook geen gewetensuitspraak meer over zijn persoon, maar een
uitspraak van het zedelijk oordeel over hem.
Daarom gaat het niet aan het geweten zóó van den menseh, in
wien het spreekt, los te maken, alsof het zonder meer een stem
was uit een andere wereld, die in hem klinkt, een orakel, een
godsspraak uit de eerste hand. Het geweten is iets anders dan
het getuigenis van den Heiligen Geest, waarvan de H. Schrift
spreekt. Trouwens, ook dit getuigenis valt niet als 't ware uit de
lucht als een donderslag. In de eerste plaats is de H. Geest de
getuige van Jezus Christus en zijn Evangelie. In de tweede
plaats zegt de apostel: "Deze Geest getuigt met onzen geest, dat
wij kinderen Gods zijn" en hij legt dus een nauw verband tusschen
den Geest van God en dien van den Christen-mensch. Het geweten
is veel meer beperkt, zoowel wat zijn werkzaamheid betreft, die
op zedelijk terrein ligt; als zijn aard zelf, die gegeven is met zijn
functie als grenswachter ten aanzien van het kwaad.
Daarom is het effect, dat het geweten heeft, altijd beperkt. Het
spreekt zijn: schuldig, eventueel zijn: niet-schuldig uit over den
menseh. Dit is veel. Nu weet ik, waaraan ik toe ben en ik weet
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het op een wijze, die onweersprekelijk is. Maar verder brengt het
geweten op zichzelf mij niet. Het zet mij vast. Het neemt mij
gevangen. Het geweten maakt mij schuld-bewust. Dit beteekent,
dat het mij wanhopig kan maken, of, wat hetzelfde is met omgekeerd voorteeken, lichtzinnig. Maar tot berouw brengt het
mij niet. Veel minder nog tot verzoening of verlossing. Het
brengt mij tot het uiterste van wat Kierkegaard het psychologische noemt, waarbij wij moeten denken aan de diepte-psychologie, die de afgronden van het menschelijk bestaan ontdekt,
waar angst en nood, gesmoord verlangen en onuitsprekelijke
behoeften woelen en golven. Het geweten brengt mij niet tot
wat in het spraakgebruik van Kierkegaard het dogmatische heet,
tot datgene wat van Boven komt, van God, in den vorm van
openbaring en van genade, waardoor de menschelijke nood eerst
ten volle openbaar wordt en vervulling ontvangt.
Het geweten is dus een gecompliceerd verschijnsel. Het is tegelijk
volstrekt en betrekkelijk. Als ge-weten, als mee-weten met mij, is
het volstrekt. Het staat boven mij, onpartijdig, en het oordeelt
over mij. Als mijn geweten, dat in mij spreekt en naar aanleiding
van wat ik doe en ben, is het met mij één en is het betrekkelijk.
Dit verklaart veel van den aanstoot, dien het geweten dikwijls
wekt. Men behoeft daarom geen scepticus te zijn, zoo als Montaigne, die uitroept: "ce qui est péché de ce cöté de la frontière,
est vertu au delà" . Pascal ontziet zich niet hem min of meer na
te spreken, als hij zegt: "On ne voit presque rien de juste ou d'injuste qui ne change de qualité en changeant de climat. Trois
degrés d'élévation du póle renversent toute la jurisprudence. Dn
méridien décide de la vérité. Plaisante justice qu'une rivière borne!
Vérité au deça des Pyrénées; erreur au delà". En de gematigde,
wijze Aristoteles oordeelde reeds: "Er heerscht een zóó groote
strijd en onzekerheid over wat recht en onrecht is, dat het wel
den schijn heeft, alsof de grens, die tusschen beide wordt ge-
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trokken, niet door de natuur, maar e« l'el door de wet wordt
aangewezen". Wij komen hierop nog te. ,als wij de bezwaren
behandelen, die tegen het geweten worden gtlnaakt. Hier dienen
deze invectieven ons slechts ter illustratie van het feit, dat in het
geweten een volstrekt en een betrekkelijk element verbonden
zijn.
Daarom draagt het geweten het karakter van een grens-grootheid.
Het staat op de grens tusschen het volstrekte en het betrekkelijke,
tusschen wat binnen den mensch en de wereld valt en wat daarbuiten reikt; tusschen het menschelijke en het goddelijke. Het
is inderdaad iets wat het midden houdt tusschen God en mensch,
zooals wij Calvijn reeds hoorden zeggen. Het is geen orakel, geen
stem Gods zonder meer; het is ook niet de reflectie van het zelfbewustzijn van een kring of tijd in den enkele. Het is - ja, in
hoeverre kunnen wij zeggen, dat het iets is? Het is geen functie
of orgaan van den geest; ook geen aanleg of vermogen van den
mensch. Het is veeleer een actie, eene activiteit op de wijze,
waarop wij het Amesius hoorden definieeren, het is een oordeel
van den mensch over zich zelven, naar gelang hij onderworpen
is aan het oordeel van God, een roep, zooals Heidegger het uitdrukt, tot den mensch. Inderdaad een rand-geval, een grensgrootheid, een wachter met de kracht en de zwakheid beide van
deze positie.
4. Onderscheidingen.
Na deze algemeene schets over het wezen van het geweten moge
plaats zijn voor eenige onderscheidingen.
In de eerste plaats hebben wij in het geweten te doen met iets
wat wij zouden kunnen noemen een gegevenheid. Het is geen
constructie van den geest, geen hypothese om iets te verklaren,
geen postulaat om iets mogelijk te maken. Wij stuiten er op,
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ondanks ons zelven, als op een macht, die ons tot de orde roept en
schuldig verklaart. Het geweten is de groote rustverstoorder en
onrustzaaier. Het is niet gegeven in dien zin, dat het voor ons
ligt zooals een stoffelijk voorwerp, dat zich aan onze zintuigen
voordoet. Maar het ligt wèl voor ons als iets, waaraan ons
zedelijk bewustzijn, ons besef van goed en kwaad, niet kan voorbijgaan. Ieder mensch, die zedelijk normaal is, dit wil niet
zeggen: zedelijk goed, maar: in het bezit van een zedelijk onderscheidingsvermogen, moet met het geweten rekening houden.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat de menschen zich voor
en na, in hun dichten en denken, in hun litteratuur en tooneel,
in hun kunst en in hun religie vooral, steeds hebben bezig gehouden met de conflicten van het geweten en de mogelijke oplossing daarvan. Het geweten heeft te doen met de meest werkelijke openbaringen van het mensch-zijn. Het is vertrouwd met
de tragiek van het leven van jong en van oud. De gewetenstragiek is wel de meest bloedige gestalte van de menschelijke
levenstragiek.
Als men het geweten iets algemeen menschelijks noemt beteekent
dit dus niet, dat het bij alle menschen voorkomt. Er zijn gewetenlooze menschen of menschen-zonder-geweten. Men moet hierbij
wèl onderscheiden tusschen de theorie en de practijk, tusschen
menschen, die het bestaan van het geweten met redeneeringen
en die het geweten metterdaad verloochenen. Nietzsche b.v.
behoort tot de eersten. Hij zegt in zijn Ecce homo: "Es ist mir
gänzlich entgangen, in wiefem ich "sündhaft" sein sollte. Insgleiche fehlt mir ein zuverlässiges Kriterium dafür, was ein Gewissensbiss ist: nach dem, was man darüber hört, scheint mir ein
Gewissensbiss nichts Achtbares" . Tot de laatsten behooren velen,
die het voor "Sündhaftigkeit" en "Gewissensbisse" in de theorie
opnemen, maar het in de werkelijkheid met zonde en geweten
niet nauw nemen.
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Wij hebben reeds opgemerkt hoe zeer de vormen verschillen,
waarin het geweten verschijnt. In de eerste plaats is het het getuigenis over het zedelijke bestaan van de mensch, in wien het
spreekt. Maar het wordt ook veel ruimer, oneigenlijk, opgevat.
Men spreekt van een goed en een kwaad, een ruim en een eng
geweten, van een geweten, dat rustig of onrustig, vroolijk of
angstig is, van een geweten, dat waarschuwt en dat aanspoort. Het
woordgebruik gaat soms zóó ver, dat geweten het woord is voor
den persoon van den mensch in zijn geheel. Geen wonder; het
geweten is, bij al zijn raadselachtigheid, iets waarmede ieder
zóó vertrouwd is, dat zich immers, als stille getuige en zwijgend
rechter, met alles bemoeit, wat de mensch doet, dat het dan
ook met alles verbonden wordt wat hem wedervaart.
Waar komt het geweten vandaan? zie daar een vraag, die zich
vanzelf opdringt. Na het voorafgaande zal het geen verwondering
wekken, als wij deze vraag als onoplosbaar afwijzen. Voor wie
het geweten als een product van physische en psychische factoren verklaart, uit bloedmenging, aanleg en dergelijke, en zijn
volstrekt karakter enkel voor een bij-product daarvan houdt, is
de zaak eenvoudig genoeg. Maar deze eenvoud is schijn. Hij
laat volkomen onverklaard het gezag, waarover het geweten
beschikt, een gezag, zóó groot, dat de mensch, met al zijn kracht
en vernuft, met al zijn hartstochten en driften ook, niet in staat
is het, tenzij dan tijdelijk, tot zwijgen te brengen of ten onder te
houden, zoodat het in staat is den mensch alle rust te benemen
en hem tot wanhoop te drijven en krankzinnig te maken. Daarom
is het niet mogelijk den oorsprong van het geweten te verklaren,
in dien zin, dat het kan worden afgeleid, zonder rest, uit of herleid tot z.g. bekende gegevens van physischen of psychischen
aard. Het geweten moge hiermede samenhangen - het is immers
het geweten van een mensch, en deze mensch is ziel en lichaam
beide, is geboren uit andere menschen en trekt zijn levenssappen
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uit de wereld, die hem omringt - dit is iets geheel anders dan
dat het daaruit zou kunnen worden verklaard. Het geweten is
iets wat ons is mede-gegeven, het is een gave en daarmede een
geheimenis. Vinet beschrijft daarom ergens het geweten als
"élément mystérieuK et divin de notre être, élément inséparable de notre nature, élément que rien n'explique, mais que tout
atteste", en hij onderscheidt het terecht, met Kant, van de
zedewet als eenvoudiger, dieper, als "le ressort de l'homme moral" .
Hiermede is niet gezegd, dat het geweten een volkomen geïsoleerd bestaan zou hebben, even onafhankelijk van ons als het
horloge, dat wij dragen en dat ons den tijd aangeeft. ZÓÓ zou
dan het geweten ons alleen aangeven de hoogte - of laagte -,
waarop ons zedelijk reven staat. ZÓÓ mechanisch is de betrekking
tusschen den mensch en het geweten niet. Het is immers zijn
geweten. Ieder heeft het zijne en hij heeft er slechts één. Zoo
kan het geweten groeien, d.w.z. krachtiger en klaarder geluid
geven en zich meer onmiddellijk en nadrukkelijk laten gelden,
als de mensch zich oefent om er naar te hooren en zich gewent
het te gehoorzamen. Omgekeerd is het mogelijk, dat het getuigenis van het geweten zwakker en matter gaat klinken in wie er
geen ernst mede maakt en het zich ook minder direct en krachtig
aandient. Het kan zelfs geheel zwijgen. Een toestand van gewetenloosheid is mogelijk, hetzij acuut of chronisch, waarbij het
geweten zijn dienst weigert. Wie met zijn geweten speelt, met
dien gaat ook het geweten op zijn beurt spelen. Het leent zich
er dan toe om te worden misverstaan en misduid. Het geeft een
onjuist en valsch geluid. Het wordt een schijn van geweten. Ik
heb bij bezoeken aan gevangenen soms zeer ontroerende ervaringen
in dit opzicht gehad. Ik herinner mij het bezoek aan een man, die
reeds meermalen veroordeeld was wegens eigendomsdelict. Hij
vertelde mij, dat hij een broeder had, die kortgeleden zijn vijf en
twintig jarig huwelijk niet gevierd had, maar herdacht. Voor
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viering was geen reden. De man had een groot gezin, was werkeloos, moest buitenaf in een werkverschaffing zijn brood verdienen en behoorde tot de maatschappelijk en geestelijk gedesillusioneerden, die het communisme als reddingsplank aangrijpen.
Mijn gevangene had zijn broer een taart gezonden. En nu las hij
mij een brief voor, waarin zijn broer hem bedankte en die hierop
neerkwam: "Jij, broer, bent goed, maar de maatschappij is
slecht. Dat je gevangen zit is niet jou schuld, maar de schuld van
de maatschappij". En toen zeide de gevangene tot mij: "Mijn
broer meent het goed met mij, maar hij vergist zich nu toch. De
menschen hebben mij altijd willen helpen, maar ik wou niet. Ik
ging altijd weer den verkeerden weg op. Wat het is, weet ik niet,
maar het lag altijd aan mij. Ik wilde niet". Zoo sprak in dezen
man het geweten, gaaf, als van een kind. En daartegenover herinner ik mij iemand, die om zéér laakbare, gemeene misdrijven
als recidivist gevangen zat. Ik was nauwelijks de cel binnen, of
hij begon met de hand op te steken en te verzekeren, dat hij onschuldig was. Hij kon 's avonds gerust zijn knieën buigen en
inslapen zonder eenige zorg. Deze man was niet geheel gewetenloos. Juist de wijze, waarop hij zich verweerde tegen een beschuldiging, die niet gedaan was, bewees, hoe hij zijn geweten
moest ten onder houden en er, helaas, reeds in geslaagd was het
door de gewoonte te vervalschen. Hij was op weg om een gewetenlooze te worden 1). Wij hebben hier te doen met het ontroerende feit, dat het geestelijke leven een persoonlijk leven is,
waar plaats is voor keus, en daarom voor tweeërlei mogelijkheid,
maar zóó, dat het leven een onvermijdelijk verloop heeft, naar
1) Het is opmerkelijk, dat onze taal wèl het woord geweten-loos kent,
maar niet het tegenovergestelde, zooals de Duitsche spreekt van "gewissenhaft" : Wij moeten dan zeggen conscientieus. Het is alsof het
hebben van een geweten iets zóó van zelfsprekends is, dat het geen uitdrukking behoeft. Trouwens, "gewissenhaft" en conscientieus beteekenen ook iets anders dan: in het bezit zijn van een geweten.
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boven of naar beneden, dat, zooals Augustinus het uit eigen
ervaring schildert, zonde leidt tot schuld en schuld tot gewoonte
en gewoonte tot noodzakelijkheid. De gewoonte is inderdaad een
tweede of sterkere natuur. Ook het geweten weet hiervan, ten
goede en ten kwade.
Men heeft voor de afwijkingen, waaraan het geweten blootstaat,
allerlei namen gevonden. Er is een twijfelend geweten, dat niet
zeker is van zijn eigen getuigenis; een aarzelend geweten, dat
zijn getuigenis niet beslist durft afleggen; een dwalend geweten,
dat afwijkt van datgene, waarvan het zou moeten getuigen. Een
der meest tragische vormen van gewetens-ziekte is wel wat in
de technische litteratuur genoemd wordt de scrupuleusheid.
Men maakt z;ch scrupules, bezwaren, die niet of nauwelijks
werkelijk bestaan, maar die behooren bij een situatie, welke het
schroomvallige en precieuze geweten zichzelf schept. Daarop
worden dan alle krachten samengetrokken Men mijdt en vreest;
men heeft bezwaren en ziet gevaren zonder eind; men durft niet
vóór- en niet achteruit gaan, en zoo verliest men zijn geestelijke
kracht en dikwijls oprechte vroomheid in een schijnwereld van
verzoeking en ergernis, terwijl deze kracht in de ruige levenswerkelijkheid zou worden gestaald en triumfen behalen. De scrupuleusheid volgt de vroomheid als een schaduwen zij maakt het
geweten tot handlanger van haar benepenheid. Iets geheel anders
is de collisie van plichten, waarbij inderdaad twee of meer
werkelijke plichten om den voorrang dingen en in eerlijke keus
moet worden beslist.
Tot zooverre het geweten van den enkele. Maar evenals de
mensch in zekere wisselwerking leeft met zijn geweten, zoo bestaat ook de mogelijkheid van beïnvloeding van het geweten
van buiten. In het afgetrokkene heeft het geweten alleen te doen
met den persoon, tot wien het spreekt, maar in de werkelijkheid
blijft het niet zonder invloed van het milieu, waarin deze persoon
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eeft. Gangbare meeningen, geldende gebruiken zijn zoo sterk
en te sterker naar mate de kring, waarin zij voorkomen, meer gesloten en solidair is. De lichtzijde hiervan is dat het geweten ten
goede kan worden geleid en zelfs opgevoed. De schaduwzijde,
dat het kan worden verward en ontredderd. Het gezin heeft in
dit opzicht een groote verantwoordelijkheid. Men zegt wel eens,
dat elk huis zijn eigen geur heeft. Het mag zijn, maar geestelijk
is dit buiten kijf. De geest van een gezin, de wijze, waarop wordt
geoordeeld, aanvaard, afgeweerd, dit alles is van groote beteekenis. Het zelfde geldt van de kringen van werkzaamheid, omgang en ontspanning, die tegenwoordig soms veel meer invloed
hebben dan het gezin. Hierin bestaat ook een zeker geweten over
wat mag en niet mag en de esprit de corps maakt van vele onverschillige dingen een gewetenszaak. Ik denk ook aan de school,
en vooral aan de kerk, die op de vorming van het geweten zoo
ontzaglijken invloed kunnen oefenen.
Maar deze invloed is er altijd een uit de tweede hand. Op iemands
geweten kan ik alleen invloed oefenen door tusschenkomst van
hem zelf. Het gaat niet gedwongen; ook niet vanzelf. In zooverre
geweten onderscheiden is van gewoonte staat ieder zijn eigen
geweten het naast. Hij moet door zijn geweten worden opgevoed,
maar hij voedt op zijn beurt ook zijn geweten op, de paraatheid
en de zuiverheid daarvan. Dit vormt een belangrijk stuk van zijn
zelf-opvoeding. In de eerste plaats kan hij zijn geweten ontzien,
het getuigenis ervan ernstig aanhooren, het eerbiedig erkennen
en, vooral, het gehoorzamen. In dit opzicht beteekent de goede
gewoonte zooveel. Ik ben bereid den lof der goede gewoonte
te zingen, evenzeer als ik bereid ben den sleur te vervloeken.
"Gewen u aan God", is een raad uit den Bijbel. Hij klinkt zeer
ongeestelijk, maar hij is bij uitstek geestelijk, omdat hij rekening
houdt met de realiteit van den omgang van den mensch met
God, als levende en persoonlijke werkelijkheid. Hierbij past het
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gewetens-onderzoek, het welbewust en regelmatig toetsen van
zichzelf aan de getuigenis van het geweten. Men noemde dit
oudtijds in het Latijn der kerk: examen conscientiae. Men examineerde zichzelf, men stelde zichzelf op de proef. Men weet in
vele kringen niet meer wat dit beteekent. Vroeger was het anders;
toen bestond althans de mogelijkheid dat het anders was. Men had
de vaste, gewijde middelen tot gewetensonderzoek: de godsdienstoefening, meer dan eens per dag, althans des morgens en
des avonds, hetzij huiselijk of persoonlijk. Door houding en stof,
door gebed en bijbelpericoop, werd men in de tegenwoordigheid
van God gebracht. Men had zijn Zondag, met de openbare
godsdienstoefening en soms de huiselijke bijeenkomsten. Men
had het avondmaal, met voorbereiding en nabetrachting. En ook
de belangrijke periodieke of unieke momenten van het natuurlijke leven brachten den mensch bij God én daarmede tot bezinning
en zelfonderzoek: geboorte en dood, doop en huwelijk, verjaardag en ziekte. Ik blijf nu in de Protestantsche sfeer. In de
R.-Katholieke kerk was en is het verband nog veel vaster. Ik
zeg niet, dat dit alles inderdaad tot zelfonderzoek en nog wel
van het geweten leidde. Ik weet wel beter. Ik zeg alleen, dat de
mogelijkheid, de aanleiding, de middelen er waren, zooals de
bedding van den stroom. En deze mogelijkheid ontbreekt bij
velen volkomen in onzen tijd. Voor zelf-inkeer en -onderzoek,
voor een onderzoek van hun leven en streven bestaat geen plaats,
geen tijd, vooral geen sfeer en achtergrond. Dat men in zekere
exotische kennis- en heiIs-wegen, volstrekt oncritisch en stijlloos,
hiervoor zekere vergoeding zoekt, zegt veel. En dat ook in kringen, die naar levend en levendmakend Christendom uitgaan ik denk aan de groep-beweging van Oxford - de behoefte gevoeld wordt en vorm aanneemt aan stillen tijd, waarin volgens
bepaalde punten zelfonderzoek en levenstaak in de tegenwoordigheid van God worden behartigd, is een verschijnsel, dat
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zoowel op zichzelf als beschouwd als symptoom, volle aandacht
en waardeering verdient.
Men voelt tegenwoordig, misschien juist als reactie tegen de
gewetenlooze verstrooiing van het moderne leven,. velerwege de
behoefte aan zelf-kennis en zelf-inkeer. De psychologie en de
psychoanalyse zijn hiermede onophoudelijk bezig. Zij hebben
allerlei methoden en manieren, wetenschappelijk en practisch,
curatief en preventief, voortreffelijk soms, maar soms ook zóó,
dat men de vraag niet kan terughouden, of een psychiater en
psychoanalyst van alles verstand heeft, ook van de geheimen van
het zedelijke en het godsdienstige leven, en of zijn behandeling
daarbij wel past. Dit is wel zeker, dat alle waarachtige zelf-kennis
te doen heeft met het geweten en met gewetenskennis. Als Augustinus zijn geestelijk leven beschrijft, blijkt het, dat hij onder den invloed van zijn geweten zijn wezenlijk ik heeft ontdekt. Te voren
meende hij te bestaan als een complex van naturen en krachten.
Maar zijn geweten spreekt hem van verantwoordelijkheid en
schuld. En deze onderstellen een adres, een persoon, een ik, dat
aansprakelijk is. Hij komt tot de ontdekking, na jaren van redeneeren en speculeeren, zoo ontstellend in haar eenvoud: "Ik,
terwijl ik overlegde of ik God, mijn Heer, reeds zou dienen, zooals ik lang mij voorgenomen had, ik was het, die wilde, ik, die
niet wilde, ik, ik was het". De ontdekking van het ik is een
zedelijke ontdekking. De ontdekker is het geweten en het ontdekte is de schuldige menseh.
In dit verband moeten gememoreerd worden de geestelijke oefeningen, die niet alleen in de R.-Katholieke kerk, maar ook in de
kerken der Reformatie - ik denk aan Ignatius van Loyola's
Exercitia spiritualia en aan Voetius' Exercitia pietatis - in
allerlei vorm ingang hebben gevonden. Zij onderstellen, dat
evenals het lichaam ook de ziel oefening noodig heeft en dat deze
met zorg moet worden behartigd. Het woord geestelijke exercitie
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heeft een ietwat stroeven klank. He kan licht doen denken aan
africhting en dressuur. Het gevaar bestaat inderdaad, dat het
geestelijke leven wordt gerationaliseerd en gemechaniseerd en
daarbij ophoudt leven te zijn, d.i. vrijheid en vrijwilligheid. Dit
moet vóór alles worden gemeden. Maar met dit voorbehoud
moet het leven toch worden geleid onder regel en tucht. Het
geestelijke leven bestaat niet uit een aantal punten, die los van
elkaar worden geplaatst op de beweeglijke lijn van den tijd; het
vormt toch een continuïteit, een organisch geheel. Daarvoor is
noodig, wat de christelijke ethiek van ouds de ascese noemde,
niet alleen de negatieve, die in onthouding bestaat, maar ook en
vooral de positieve, die in de gezette oefening van alle vermogens
haar roeping vindt. Zoodanige oefening, onder de tucht van het
geweten, is zaak voor ieder, die ernst maakt met het geestelijke
leven. Mits zij vóór alles persoonlijk zij, niet zonder onderscheid
aan allen worde opgelegd en niet als doel, maar als middel
worde gebruikt.
Hierbij hebben wij te doen met de bepaalde gevallen, waarvoor
het leven ons telkens plaatst. Het is de concrete situatie, die
telkens zich wijzigt en voor ieder verschillenden vorm aanneemt.
Hier is het geweten in zijn kracht. Het zit niet op een drievoet
om raadselachtige algemeenheden als orakelspreuken uit te zenden. Het is ook geen stem Gods, die geboden en regels geeft.
Het is het geweten van u en van mij, da ons in bepaalde omstandigheden toespreekt en schuldig verklaart. Het is juist de
actualiteit van het geweten, dat het ons in een bepaald geval van
ons leven tot de orde roept. Bepaaldelijk als wij het geweten
opvatten in den beperkten zin, dien het middeleeuwsche conscientie tegenover de synteresis bevat, staat het in verband met het hier
en nu van den levenden mensch en is het zoo persoonlijk mogelijk. Het ligt dus voor de hand, dat zij, die geestelijke leiding
hebben te geven - bepaaldelijk ouders en kerkelijke raadgevers
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- van ouds getracht hebben voor bepaalde gevallen of reeksen
van gevallen aanwijzingen te geven. In het N. Testament is
Paulus bij uitnemendheid de man om de jonge Christengemeenten voor te lichten. Er bestond nog geen christelijke levensstijl,
geen geestelijke rechtsvorming. De Joodsche levenswijze kon
men niet langer volgen. De heidensche had men vaarwel gezegd.
Wat mocht men vasthouden van het oude, wat moest men nieuw
beginnen? Deze vraag gold voor elk terrein van leven: eten en
drinken, arbeid en ontspanning, omgangsleven en burgerplicht.
Wij vinden in de brieven de eerste aanwijzingen en proeven van
een christelijken levens-toon en -stijl, waarbij de apostel vrijheid
en liefde tactvol verbindt. Langzamerhand hebben zich een
levensregel en een levenswijze ontwikkeld, die als christelijk
werden aanvaard, zich wijzigend naar omstandigheden, soms
geheel zich vernieuwend, zooals in den tijd der Reformatie. Hier
ligt het gevaar der casuïstiek, waarvan wij reeds vroeger spraken,
als het beginsel dreigt te worden vergeten voor het geval. Maar
aan de andere zijde ligt het gevaar van een leven, dat wèl beginselen heeft, maar voor de toepassing daarvan geen raad weet.
De vraag is hierbij telkens, hoe ver het gezag van het geweten
reikt. Gezag is in elk geval iets anders dan dwang. Het draagt
een zedelijk karakter. Het moge van buiten komen, het moet
van binnen worden aanvaard. Het geweten is nooit een gebod
zonder meer, allerminst een dreigement, waarvoor men op de
vlucht slaat. Het dient zich altijd als eerbiedwaardig aan en ook
als het angst aanjaagt en vluchten doet is dit de angst en de
vlucht voor een geestelijk meerdere. Een geweten zonder gezag
is de ongerijmdheid zelve. De vraag is slechts, welk karakter dit
gezag draagt. Is het volstrekt of betrekkelijk? Het is beide,
omdat het geweten zelf beide is, immers eenerzijds iets wat
boven den mensch staat en hem oordeelt, andererzijds iets wat
van den mensch zelf is en het oordeel aanvaardt. Juist daarom
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is men met het geweten nooit klaar. Het spreekt zijn: halt! uit,
maar het zegt niet meer. Het zegt niet, waarheen wij ons dan wèl
moeten wenden, maar het is in hoofdzaak negatief, veroordeelend.
Daarbij komt, dat, voor zooveel het geweten gezag heeft en wel
volstrekt gezag, de vraag is, of dit gezag een laatste of een vóórlaatste grootheid is. In het eerste geval zou van het geweten
geen hooger beroep mogelijk zijn; het zou de stem van God zijn,
direct, zonder rest. In het tweede geval blijft van het geweten
altijd hooger beroep mogelijk. God staat boven ons geweten. "Ik
oordeel ook mij zelven niet", zegt Paulus, als hij zich van het
oordeel der menschen beroepen heeft op zijn eigen geweten. Dit
beroep was voor hem nog geen eindberoep: "die mij oordeelt
is de Heer". Subjectief, voorloopig moge het geweten de laatste
beslissing hebben, objectief, definitief ligt deze alleen in het
oordeel van God. Daarom zijn wij nooit gereed en is een beroep
op het geweten geen sprong in den hemel. Dit spreekt van zelf.
In de eerste plaats hebben wij onderscheiden tusschen het z.g.
natuurlijke en het verlichte geweten, waarvan de kerkelijke
ethiek spreekt, d.w.z. het geweten van den niet-Christen en van
den Christen. Het eerste kan natuurlijk niet de laatste uitspraak
doen. Dan zou het laatste geen zin hebben. Maar ook het laatste
is slechts het vóór-laatste. Het moge de resonantie zijn van de
stem of den wil van God in den geloovige zooals hij staat in de
werkelijkheid van zijn zedelijk bestaan, deze resonantie is nooit
geheel zuiver. Het geweten staat niet gelijk met het getuigenis
van den Heiligen Geest. En ook binnen zijn beperkten kring is
het niet feilloos, laat staan onfeilbaar. Is God de meerdere van
ons hart, dan is Hij het zeker ook van ons geweten. Hij alleen
weet alle dingen. Wij herinneren ons hoe Luther verklaart, dat
zijn geweten gevangen is door Gods Woord. Men denke ook aan
het geval van Abraham, als hij op Gods bevel zijn zoon gaat
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offeren. Daarom is het gezag van het geweten groot; tot zekere
hoogte, d.i. subjectief en persoonlijk, volstrekt. Het heeft echter
zijn grenzen, zooals het geweten zelf zijn grenzen heeft. De
ridder van het geweten is de mindere van den ridder van het
geloof, hoe zeer hij een ridder is bij de gratie Gods.
Hier raken wij het moeilijke vraagstuk der gewetensvrijheid.
Het is in onzen tijd in een bepaalden vorm telkens aan de orde,
dien van de rechtmatigheid van den oorlog en den daartoe strekkenden militairen dienst. Ik betreur het, dat het vraagstuk in
dezen vorm zóó vertroebeld is, dat het nauwelijks mogelijk schijnt
het zuiver te behandelen. Ik haal het dan ook slechts pro memorie
aan om het onderwerp der gewetensvrijheid in het algemeen te
kunnen behandelen. De gewetensvrijheid, als de vrijheid, die
aan het geweten wordt vergund om zijn getuigenis af te leggen
en aan hem, die het hoort, om zich desovereenkomstig te gedragen, is geen uitvinding van de wijsbegeerte, maar van den
godsdienst. De eerste is er, b.v. in de klassieke oudheid in haar
Stoïschen vorm, niet toe gekomen om aan den enkelen persoon
zóóveel waarde toe te kennen, dat hij het recht zou hebben zijn
geweten tot eIken prijs te laten gelden. Deze wijsbegeerte was
veel te veel in de sfeer der redelijkheid en der idee geboeid. De
enkele was een stukje rede, niet meer. Het bleef den godsdienst,
bepaaldelijk het Christendom, voorbehouden den enkelen mensch
zóó hoog te stellen, dat zijn geweten moet worden ontzien.
Immers, deze mensch, in zijn betrekking van schepsel tot
Schepper en bepaaldelijk van kind tot Vader, heeft een oneindige
waarde. Wie hem te na komt vergrijpt zich aan Christus, die
voor hem gestorven is, en aan God, die hem als kind heeft aangenomen. Ziehier een motief van wereldschokkende beteekenis,
revolutionnair tot op den bodem. Het werkt als dynamiet, tot
op heden.
Het is waar, later heeft ook de humanistische wijsbegeerte zich
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van de gewetensvrijheid meester gemaakt, wel niet zonder invloed van het Christendom, maar toch in geheel anderen zin.
Hier is het de persoon of de persoonlijkheid van den enkele, die,
als in zijn ivoren toren opgesloten, onaantastbaar wordt geacht,
in zijn rede en in zijn geweten. Men bemerkt het verschil. Voor
deze wijsbegeerte is de subjectieve overtuiging van den enkele
als zoodanig het laatste gegeven. Zij moet vrij zijn, autonoom,
desnoods anarchistisch. Er is geen hooger gezag, in hemel en
op aarde, dan dit menschelijke geweten. Voor het Christendom
ligt de zaak geheel anders. Een dergelijke gewetensverheerlijking
acht het pure afgoderij. Als het eerbied heeft door de subjectieve
overtuiging van den enkele, voor wat hij voor het getuigenis van
zijn geweten houdt, dan is dit in den grond der zaak, omdat
en voor zooveel deze overtuiging zich gebonden acht aan den
wil van God. De autonomie rust in de theonomie. En deze wil
van God is niet maar een phrase of idee; hij wordt geacht ten
volle - dat is voor zooveel voor menschen mogelijk en noodig is
- kenbaar te zijn in het Evangelie. Dit wordt door de leiding
van Gods Geest en door middel van de daartoe aangewezen
organen - laat ons hier in het algemeen zeggen de kerk - den
geloovige toegankelijk gemaakt en het verheldert en scherpt ook
zijn geweten. Maar dit geweten is niet een specifiek christelijk,
het is een algemeen menschelijk goed. Laat het al zijn, dat het
slechts gebroken en verduisterd den wil van God mededeelt het houdt toch het besef van het onderscheid tusschen goed en
kwaad levend en het roept den mensch tot de orde. Daarom
wordt het ontzien, het mindere ter wille van het meerdere, het
z.g. natuurlijke geweten ter wille van het verlichte, zooals ik
uit eerbied voor de zon alles wat licht en warmte geeft ontzie.
Deze voorstelling kan ik niet als algemeen christelijk laten gelden.
Zij is die van de Reformatie, althans in principe; zij is niet die
van de R.-Katholieke kerk, noch in principe, noch in de practijk.
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De laatste erkent de gewetensvrijheid zóó lang als iemand niet
geacht moet worden zich moedwillig te verzetten tegen wat zich
apert als goed aan hem opdringt. Dit geldt b.v. van de ketters,
die kunnen worden blootgesteld aan de inquisitie en bij hardnekkigheid tot den dood worden verwezen. De Reformatie ging
verder, althans in beginsel. Is het geloof een zóó persoonlijke
gave van God, dan heeft men niet het recht iemand, die het niet
bezit, daarvoor te straffen. Daarenboven komt aan den mensch
het oordeel niet toe om in geestelijke dingen te beslissen over
moedwil en goede trouw.
Wij spreken hier bepaaldelijk over de uitspraak van het geweten
ten aanzien van het godsdienstige leven. Wat het eigenlijke
zedelijke leven betreft, als men het geweten van den enkele als
laatsten maatstaf laat gelden, is men spoedig gereed. Er is geen
grens. Alles is geoorloofd, wat zich als gewetenseisch aandient.
Hier keert de wal van zelf het schip. De werkelijkheid van de
samenleving, de burgerlijke zoowel als de zedelijke, laat deze liberaliteit niet onverkort toe. Het is practisch· onmogelijk ieder willekeurig mensch vrij te laten om te zeggen en te doen wat hij wil,
enkel met beroep op wat hij zijn geweten noemt. Zelfs de gewetenloosheid zou hierbij een vorm van geweten, en wel een zeer
consequente, zijn. Daarbij komt, principieel, dat het geweten
alleen zin heeft als het beteekent een binding aan hooger norm.
Aan die gebondenheid ontleent het zijn gezag. Het is dus in de
eerste plaats noodig, dat het, formeel, dit verband met hooger
norm erkent en in de tweede plaats, materieel, dat deze norm
kan worden aanvaard als normatief. Over de wijze van toepassing
kan tot zekere hoogte verschillend worden gedacht. De groote
vraag is, of er een norm is en, zoo ja, welke, m.a.w. of er van
een geweten, en in welken zin, sprake is.
Daarbij komt, dat ter wille van de waardigheid van het geweten,
als een zedelijke grootheid van zóó eminent belang, vrijheid van
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geweten zoo ruim mogelijk moet worden toegepast. M aar de
enkele is met zijn geweten niet alleen in het heelal. Hij leeft
samen met anderen en die anderen hebben óók hun geweten en
de strijd tusschen w~t de een en de ander als gewetens-eisch
beschouwen komt onvermijdelijk, als niet zekere gemeenschappelijke maatstaf aanwezig is. Het is waarlijk niet een theoretische
bespiegeling als Professor Van der Wijck zegt: "Als wij nagaan
wat voor onrecht gehouden wordt, dan treft het ons, dat de
zedelijke oordeelvellingen van verschillende tijden en volken
vaak zoo lijnrecht tegenover elkaar in druischen. De vraag, wat
den mensch te doen en te laten betaamt, wat voegzaam is, wat
men verafschuwen en wat eerbiedigen moet, wordt op de meest
uiteenloopende wijzen beantwoord". Ziedaar rustige taal, ver
verwijderd van de paradoxen, die wij Montaigne en Pascal
hoorden uitspreken. Het is ook zeer actueele taal, al werd het
citaat meer dan een halve eeuw geleden geschreven. Als wij
denken aan de sexueele moraal in theorie en practijk, ook ten
onzent, aan de rechten van den mensch, zooals deze in Rusland
en Duitschland worden opgevat - dan blijkt het inderdaad
moeilijk, zoo niet onmogelijk, de vrijheid van geweten in onbegrensden zin te laten gelden, niet alleen om der practijk, maar,
wat in dit verband nog meer klemt, ook om des gewetens wil.
Onze dienstweigeraars, met hun beroep op het geweten, verdienen geduldig gehoor. Maar zij zouden meer gehoor verdienen,
als zij de zaak niet zóó simplistisch zagen en vergaten, dat het
geweten inderdaad het geweten moet zijn zooals wij getracht
hebben dit te ontwikkelen.
Daarenboven, vrijheid van geweten is nog niet geheel hetzelfde
als vrijheid om in alle opzichten te handelen volgens het geweten.
Het kan plicht zijn - en eer zelfs, volgens de oudste christenen om des gewetens wil te worden vervolgd. Hierbij lijdt het geen
schade. De innerlijke vrijheid is iets anders dan de uiterlijke
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uitoefening der vrijheid. In de moeilijke jaren van den godsdienstoorlog hier te lande in de 16e eeuw bepaalde de unie tusschen
Holland en Zeeland op 25 April 1576 artikel 15. "En aangaande
de religie zal Z.Exc. admitteeren en handhaven de oefening van
de Gereformeerde Evangelische religie, doende surcheeren en
ophouden de exercitie van alle andere religiën, der evangelischen
contrarieerend. Zonder dat Z.Exc. toe zal laten dat men op
iemands geloof of conscientie zal inquireeren of dat iemand ter
cause van dien eenige moeienis, injure of letsel zal worden
aangedaan". Men zou dit kunnen noemen een proeve van verdraagzame onverdraagzaamheid. Het is de uitdrukking van het
conflict, dat gegeven is met het bestaan van het geweten zelf.
Niet slechts in den verslapten, zuiver subjectieven zin van subjectieve meening, maar in dien van een aan een norm gebonden
overtuiging en dit niet slechts formeel, maar ook materieel, als
norm, die zekeren inhoud heeft en eisch stelt. Het vraagstuk
der gewetensvrijheid zal aan de orde blijven zoolang het geweten
aan de orde blijft. De godsdienst, die de gewetensvrijheid heeft
uitgevonden, zal haar ten slotte het best kunnen beschermen.
S. Besluit.
Wij zijn niet aan het eind van de vragen, die het geweten oproept.
Maar wij sluiten ze af om ten slotte eenige conclusies te kunnen
trekken uit de stof, die wij hebben ontwikkeld.
In de Alpen-formatie neemt de Matterhorn een bijzondere
plaats in. Hij behoort niet tot een berg-massief, zooals de Mont
Blanc, maar rijst eenzaam en steil uit de laagte op. Zoo neemt ook
het geweten een bijzondere plaats in het geestelijke leven in. Het
reikt vèr uit boven de andere grootheden, die dit leven vormen.
Het wortelt diep in de menschelijke natuur en tegelijk verheft
het zich ver daarboven, tot het zich in de verten verliest. Toch
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onderscheidt het zich in één opzicht van den Matterhorn. Deze
heeft vele slachtoffers gemaakt, maar het ten slotte moeten gedoogen, dat onverschrokken Alpinisten hem hebben beklommen
en op zijn top gestaan. Iets dergelijks gedoogt het geweten
nimmer. Elke ontraadseling van dit geheim is schijn. Hoe men
ook tracht het geweten te verklaren, d.w.z te herleiden tot andere,
betrekkelijke factoren - dit stuit altijd weer af op het feit van
het gezag, dat het geweten nu eenmaal oefent over den mensch
als zijn meerdere en rechter en bovenal op de oefening van dit
gezag zelf, op den angst en de vereenzaming, waarmede het
geweten zijn overtreder vervolgt en slaat. Raskolnikoff heeft
mooi spreken over het geweten, als over iets wat eigenlijk niet
bestaat - het brengt hem toch in een toestand, die niet anders
is dan een hel op aarde, waarvan de vlam den lezer van dit boek
zengt. Het is de meest reëeIe werkelijkheid. En hoe ook het psychologische raadsel van Judas moge zijn samengesteld, de eenige
reëele diagnose, welke kan worden gesteld, is die van hem zelf:
"Ik heb verraden onschuldig bloed", en de consequentie, die
hij trekt door zijn zelfmoord, is benauwend eenvoudig.
Wij kunnen dus, zoowel in naam van de aperte feiten als van de
geestelijke werkelijkheid, niet anders doen dan het geweten erkennen als een oorspronkelijke grootheid in het geestelijke leven.
Wie weigert dit te doen is theoretisch of practisch gewetenloos.
Daarom heeft het geen zin, als men, zooals b.v. Richard Rothe
gedaan heeft, voorstelt het woord geweten te schrappen, omdat
het zoo veel-zinnig is en daarom dubbel-zinnig dreigt te worden.
Wat wint men er mede? Voor een dergelijk verschijnsel zijn
woorden, als benamingen, onmisbaar. Men heeft ze dan ook gevormd, voor en na, om daarmede, als significa, althans eenigszins
aan te duiden wat men met het verschijnsel bedoelt en waar
men er mede te doen heeft. Het woord ge-weten, volgens de
met den zin van het Latijnsche woord con-scientia verbonden
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opvatting, duidt onmiskenbaar den stillen getuige aan, die weet
heeft, die mede-weet met wat er gedaan wordt en wiens weten
een volstrekt oordeel beteekent over den dader. Hierin ligt een
zekere begripsbepaling, die, hoe gebrekkig ook, tracht uit te
drukken wat de levende mensch in zijn geweten bevindt. Wij
weten zeer goed, dat aan elk begrip van geestelijke grootheden in
zekeren zin alles ontbreekt wat be-grijpen is, als wij dit opvatten
als geheel omvatten en doorzien, zóó, dat het onbekende tot het
bekende wordt herleid. Spreken wij dus liever van verstaan dan
van begrijpen, om aan te duiden, dat het er slechts op aan komt
een klaar besef te hebben van den zin en de kracht, ook van de
grens en de maat, van die grootheid, welke wij als geweten aanduiden.
Wij moeten hierbij critisch tegenover het geweten staan. In de
eerste plaats in zooverre wij zoo goed mogelijk trachten te verstaan wat met geweten wordt bedoeld door wie dit woord gebruiken. Wij hebben voor en na gezien, hoe gemeenzaam en
slordig zelfs het spraakgebruik is. Dit geldt niet alleen het populaire, maar ook het wetenschappelijke. De wetenschap is vaak
tyranniek, ook in het hanteeren van woorden en begrippen. In
de tweede plaats moeten wij critisch zijn, omdat zooveel geweten
wordt genoemd wat tot een andere, hetzij afgeleide of geheel
vreemde, orde van dingen behoort. Buiten het zedelijke gebied
verliest het geweten zijn recht. Zonder gezag is het zichzelf niet
meer. In zijn directe toepassing op den persoon, als wiens geweten het spreekt, draagt het zijn kenmerk. Wij herinneren ons
ook hoe met het geweten kan worden getransigeerd en gesold.
Wij hebben het zwakke geweten ontmoet en het twijfelende, het
dwalende en zelfs het valsche. Daarom is het zaak zich rekenschap te geven van wat men onder het geweten rechtens verstaat.
Hierbij is van belang, dat het geweten zijn plaats wordt aangewezen als de voor-laatste. Hoeveel critiek het geweten ook moge
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oefenen, het moet op zijn beurt zelf de laatste critiek verwachten,
niet die van den mensch, maar van God. Men kan het geweten
van den mensch tot een laatste grootheid maken en men doet
dit te gereeder naar mate men den mensch hooger stelt als den
god op aarde, onder - of zonder - den God in den hemel. Zoo
ontboezemt zich Rousseau aldus: "Conscience! Conscience I instinct divin, immortelle et céleste voix, guide assuré d'un être
ignorant et borné, mais intelligent et libre; juge infaillible du
bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu, c'est toi
qui fais l' excellence de sa nature et de la moralité de ses actions ; sans
toi je ne sens rien en moi qui m'élève au-dessus des bêtes
que Ie triste privilège de m'égarer d'erreurs en erreurs, à l'aide
d'un entendement sans règle et d'une raison sans principe....
La conscience est la voix de l'àme, les passions sont la voix
du corps. Trop souvent la raison nous trompe; mais la conscience
ne trompe jamais, elle est Ie vraie guide de l'homme; elle est à
l'àme ce que l'instinct est au corps: qui la suit obéit à la nature,
ne craint point de s'égarer; Ie meilleur de tous les casuistes est
la conscience". Deze lyriek wemelt van ketterijen, oude en
nieuwe. Het is vóór alles duidelijk, hoe Rousseau de distantie
tusschen den mensch en zijn geweten en veel meer nog tusschen
het geweten en God verwaarloost. De oude tegenstelling hartstocht en rede is vervangen door hartstocht en geweten. Zij is de
laatste en eigenlijk eenige voor Rousseau. De mensch met zijn
geweten is een god in het klein. Ziehier wat de christelijke opvatting van het geweten loochent. De afwezigheid van het woord
geweten in het Oude Testament en in de Evangeliën heeft ons
in dit opzicht reeds iets geleerd. Het geweten is mijn geweten,
het mijne alleen, terwijl God boven aller geweten verheven is als
Schepper en Drager der norm, waarop het geweten zich zoo
goed mogelijk beroept in zijn toepassing op het menschelijke
bestaan.
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Hiermede is de précaire positie van het geweten erkend, waarvan
ons trouwens reeds meermalen gebleken is. Wij noemden
het daarom een grens-grootheid, een wachter, zooals het woord
synteresis schijnt aan te duiden, die een opdracht heeft van boven
en deze uitvoert naar beneden. Het is dan ook volkomen begrijpelijk, dat tegen het geweten bezwaren worden gemaakt,
theoretische en practische beide. Het schijnt nu eenmaal hier
en daar, voor en na geheel verschillende dingen te verbieden
en te gebieden, toe te laten en uit te sluiten; beurtelings scrupuleus en fanatiek, pharizeewsch en bevangen te maken. Dit
een en ander is gegeven met het feit, dat het geweten is gelegd
in het binnenste van menschen, zooals wij allen zijn, vóór alles
geneigd ons zelven te handhaven en alles in onze richting te
trekken, tot de uitspraak van het geweten toe. Dit heeft nu eenmaal de taak om aan zondige menschen, in een verwarde wereld,
de wet te stellen. Het vervult een justitieele en politieele taak.
Deze zou overbodig zijn in een wereld zonder kwaad. Het
geweten moet zich dus altijd te weer stellen, niet alleen tegen
het moedwillig kwade, maar ook tegen het z.g. natuurlijke en
spontane leven, dat niet goed is in zichzelf. Het staat dus altijd,
om het zoo uit te drukken, tusschen twee vuren en het ontkomt
niet aan het gevaar om van beide zijden te worden gezengd.
Het is méér dan de mensch en het is minder dan God.
Toch staat het dichter bij God dan bij den mensch. Het is
dikwijls het eenige en laatste gegeven, dat den mensch naar
God verwijst. Ziehier de ontzaglijke waarde van het geweten.
In een wereld van louter betrekkelijke dingen getuigt het van
iets wat volstrekt en eeuwig is. En dit getuigenis ligt op het
gebied niet van het inzicht en den smaak, maar van den wil.
Het is dus centraal, direct, ernstig, in zooverre het een beroep
doet op den mensch zelf, zijn willen en doen, datgene waarin
hij zelf betrokken is, niet als toeschouwer, maar als deelgenoot.
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Tua res agitui, het gaat om uw zaak, roept het geweten hem toe
en dat niet, zooals in den Latijnschen versregel, omdat het huis
van uw buurman in brand staat. Het is uw eigen huis. En deze
toeroep is niet slechts een wenk, een aansporing; het is een vonnis,
dat den mensch schuldig verklaart. Zie hier het geheimzinnige
gezag van het geweten, waardoor het den mensch doet zwichten
voor zijn uitspraak, zonder geweld, zonder openbaarheid, zonder
dat er dikwijls uitwendig iets gebeurt; alleen door de stille macht
van een stem, die in de eenzaamheid zich geluidloos doet
hooren. Het is soms om gek te worden: iets van mij en in mij en
toch boven mij en tegen mij. Deze taak van het geweten - den
mensch tot de orde te roepen, hem te zeggen hoe het met hem
gesteld is ten aanzien van goed en kwaad als van de onzichtbare
grenssteenen van de levenswerkelijkheid, is ontzaglijk van waarde.
Verder gaat zij niet. Zij vervult veelszins dezelfde plaats, als die
Paulus aan de wet toekent, en die hij in Romeinen 7 zoo ontroerend beschrijft. Het geweten beschuldigt, maar het beschikt
niet over de middelen tot wegneming van schuld. Het laat den
mensch staan, in eenzaamheid en angst. Dit schijnt wreed. Maar
het kan een heilzame wreedheid zijn, als zij den mensch opschrikt, zóó dat hij gaat zoeken naar een uitweg, in plaats van
te berusten of te vergeten.
Het woord geweten - evenals trouwens de Grieksche en Latijnsche woorden, waarnaar het verwijst - is vrij kleurloos en
abstract. Het heeft te doen met weten, eventueel met medeweten, maar het zegt niets over den aard van het weten, even
min als over het onderwerp en het voorwerp er van. Het is onpersoonlijk, zonder leven en activiteit. Daarom treft het ons te
meer, dat over het geweten bijna altijd wordt gesproken in de
taal van het persoonlijke leven, vol van kleurige dramatiek en
tragiek. Het is een getuige en een rechter. Het heeft te doen met
een schuldige. Het gaat gepaard met vrees en beven. Het drijft
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tot zorg en angst. Het onderste van het leven komt boven. Alles
wat vertoon en conventie is wordt weggeslagen door de golven
van het schuimende menschelijke bestaan.
Het verwondert mij niet, dat dichters en kunstenaar van allerlei
aard zich op het geweten hebben geworpen en het hebben uitgebeeld in woord en klank, in vorm en kleur, eindeloos. Zij
hadden het gemakkelijker dan de denkers. Zij mochten het
gewetensconflict als zoodanig laten gelden. In dit conflict zelf
schuilt immers de bezieling tot hun werk. De oplossing behoefde
niet te worden gegeven, practisch misschien wel, maar theoretisch niet. En als zij komt, dan komt zij uit een andere sfeer.
Daarom is voor de wijsgeeren het geweten zooveel moeilijker
te benaderen, hoe zeer het hen aantrekt. Het geweten beteekent
immers het irrationeele element in het leven. Het schept tweespalt tusschen wat is en wat moet zijn, tusschen kunnen en
moeten, tusschen mogen en willen en het eindigt met een uitspraak van schuldig-zijn, en deze volstrekt, over een menschenkind, dat in de sfeer van het betrekkelijke is geboren en leeft.
Er is volstrekt geen romantiek in. Het is harde zakelijkheid. Een
wijsbegeerte, die alles verklaren wil binnen de grenzen van
natuur en redelijkheid, weet dus met het geweten geen raad.
Zij kan het alleen verklaren in zooverre zij het vernietigt. Anders
is het, als de wijsbegeerte zich vergenoegt met de taak om de
grenzen tusschen wat begrijpelijk en niet-begrijpelijk, betrekkelijk en volstrekt is, zoo nauwkeurig mogelijk te trekken en het
raadsel als raadsel, het geheim als geheim te verstaan en te omschrijven.
De dankbaarste taak ten aanzien van het geweten heeft het
geloof en de grootheden, die zich hiermede bezighouden, de
kerk en de theologie. Zij aanvaarden het geweten als getuige van
een norm, die boven het mensch-zijn in deze wereld uitreikt
en die beide oordeelt. Zij zien in dezen getuige het bewijs van
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de ab-normaliteit van den mensch en deze wereld. Dit getuigenis,
dit oordeel, zouden niet noodig zijn, als de mensch en de wereld
normaal waren. Maar nu het is zooals het is, beteekent dit
getuigenis een weldaad en is het geweten een heenwijzing naar
God. De zedelijke norm wordt de uitdrukking van zijn wil. En
in verband daarmede wordt zij levend en scheppend.
Hiermede zijn wij opnieuw bij de grens van het geweten gekomen, en wij zien over de grens heen. Dit beteekent, dat het
geweten in hooger verband wordt opgeheven. Wij hebben opgemerkt, dat zijn taak volbracht is, als het den mensch schuldig
verklaart en de mensch deze verklaring laat gelden. Hier staan
wij voor het onderscheid tusschen menschen, die een geweten
hebben en tusschen gewetenloozen. Maar wie deze verklaring
laat gelden is schuldig. Hij kan zich aan dit besef trachten te
onttrekken, hij kan onder dit besef wanhopig worden - verder
komt hij niet. Wat Paulus van de wet zegt, geldt ook van het
geweten: Het geweten doodt. Geheel anders wordt het, als het
oordeel van het geweten wordt verstaan als het oordeel van God,
die door het geweten Zijn wet laat toepassen. Het wordt eensdeels erger, want tegenover den levenden God, den Rechter van
hemel en aarde, te staan beteekent nog veel meer dan met een
anonymen getuige te doen te hebben. Hier past het Dies irae, met
de gewetensvraag: Wat zal ik, ongelukkige, zeggen, als de rechtvaardige nauwelijks zalig zal worden? Maar andersdeels wordt
het oneindig veel beter. Deze God is niet alleen een stille stem,
een anonyme getuige, een onbeweeglijke norm, Hij is - en nu
beroepen wij ons op wat het Evangelie van Jezus Christus ons
aangaande God getuigt - de God, "die in Christus de wereld
met zich zelven verzoent, hunne zonden hun niet toerekenende" ,
zooals Paulus zegt, die dan de conclusie zóo trekt: "Wij bidden
u van Christus wege, laat u met God verzoenen". Het is dezelfde
apostel, die aan het geweten, het heidensche en het christelijke,
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zulk een groote plaats toekent. Hier is hij over de grens van het
geweten heen. Hier is hij aangekomen bij het geloof, dat niet
te doen heeft met schuld, maar met schuld-vergeving, niet met
gewetens-angst, maar met geloofs-vertrouwen. Hier geldt: "de
Geest maakt levend". Men zou dus kunnen zeggen, dat waar het
geloof begint het geweten eindigt en, omgekeerd, dat waar het
geloof eindigt het geweten begint. Beide houden elkander, in
deze bedeeling althans, in labiel evenwicht. Ze staan tot elkaar
in polair verband. Waar geen geloof is, heeft het geweten alleen
het woord; waar het geloof volmaakt is, heeft het geweten geen
plaats of zin meer. Het is, op onverklaarbare wijze, met de zonde
in de wereld gekomen. Het zal, op even onverklaarbare wij1e,
met de zonde achterblijven buiten het koninkrijk Gods.
Zóó beschouwd is het zinvol, als Luther er van spreekt, dat men
"tegen den aandrang van zijn zonden in er zich aan gewent de
oogen omhoog te slaan en tegen het geweten in God aan te
roepen". Dit is de weerklank van de tegenstelling tusschen zonde
en genade, die Paulus ontwikkelt. Men komt daar in deze bedeeling niet uit. Het geweten, zoowel het natuurlijke als het
verlichte, heeft zijn ernstige roeping, als wachter en als getuige.
Het is de tweelingbroeder van de wet, zooals het geloof dit is
van de genade. Beide paren van engelen, de lichte en de donkere,
hebben hun plaats, niet ten koste, maar ten goede van elkander.
Ik herinner mij een simpel rijmpje gelezen te hebben bij Hendrik
Pierson, den man van getuigen en redden:
Waar de wet wordt verkracht
Wordt genade veracht.
Waar de wet wordt geëerd
Wordt genade vermeerd.
Ziedaar de paradox, waarmede de theorie geen raad weet, maar
die in de werkelijkheid van het leven overal toepassing vindt.
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Wij hebben getracht met dit leven te rekenen bij onze behandelin g
van het geweten. Dit is geen zaak van bewustzijn alleen. Ook
niet een regel. Zelfs niet een stem. Het is een getuigenis, liever
nog een getuige, die over ons doen en laten en daarin over ons
zedelijk bestaan zelf zijn oordeel, en dit in de eerste plaats als
een veroordeeling, uitspreekt. Deze getuige is van ons onderscheiden en toch één met ons. Het is de geheimzinnige grootheid,
die staat op de grens tusschen ons en God; te reëeler naar mate
hij meer geheimzinnig is en zich onmiddellijk aan ons opdringt.
Zijn werk is dienst. Zijn dienst is hulpdienst. Hij stelt ons
schuldig, in angst en eenzaamheid, om ons zoo vatbaar te
maken voor den koninklijken dienst, dien God ons wil bewijzen:
ons te brengen tot berouwen vergeving van zonden. Maar hier
zijn wij buiten de bedeeling van het geweten. Zij beperkt zich
tot het gezaghebbende: Halt I Met dezen roep hebben wij te
rekenen. Hier geldt wat Heidegger zegt: "Anruf verstehen
besagt: Gewissen haben".

II2

H. SCHOKKING •

VERBORGEN AFDWALINGEN •

There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy.
Wanneer is dit woord van HamIet voor het eerst in omloop
gebracht? In elk geval is het nog altijd van pas tegenover
betweterij en maant het tot bescheidenheid allen, die meenen
of hopen alles op nuchter-verstandelijke wijze te kunnen verklaren. Er zijn er nog wel, die op de vlakke lijn leven en wat met
hun korte maatstaven niet te meten is, wat in hun kraam en
raam niet past, eenvoudig loochenen of voorbijloopen.
Wij verkeeren inmiddels reeds heel en al in een ander klimaat
van gedachten, ten aanzien van den omvang onzer menschelijke
kennis.
Onze "philosophy" is bezig, al meer plaats in te ruimen voor
het verborgene, het irrationeele, het paradoxale, het instinctieve,
het intuïtieve, het occulte, - in één woord: voor velerlei, dat
zich niet materialistisch, simplistisch-verstandelijk laat verklaren.
Het is zelfs de vraag, of de slinger nu niet te vèèl naar den
anderen kant gaat zwaaien.
Maar ook wat ligt buiten het terrein van de gewone waarneming
wordt stelselmatig onderzocht. De mensch kan het onderzoeken,
speuren, tasten niet laten.
Shakespeare sprak van: méér dingen dan waarvan wij droomen.
- Nu wordt ook de droom zelf onder de loupe genomen. De
antieke droomuitlegging hebbe afgedaan -, er is een nieuwe
belangstelling gegroeid voor den droom en zijn beteekenis.
Het onbewuste en het onderbewuste in den mensch wordt niet
meer pro memorie uitgetrokken of als een mogelijkheid toegegeven,
waarmede echter in de praktijk niet gerekend behoeft te worden.
Integendeel. Ook het niet-bekende, hetwelk niet als paraat bezit
op de vlakte van ons bewustzijn te grijpen valt, laat zich als een
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factor in ons leven gèlden en wordt als zoodanig ten volle erkend.
Het is niet zonder voorbeeld uit andere terreinen, dat iets niet
ten volle gekend wordt, maar toch in het gebruik meetelt. De
electriciteit is natuurkundig nog niet naar haar wezen gedefinieerd, maar vindt duizendvoudige toepassing en reguleering. Een
der nieuwere psychologen vergelijkt het onbewuste bij de ultraviolette stralen: onzichtbaar voor ons oog, maar zeer krachtig
in hun uitwerking (Van Schelven).
Inderdaad hebben wij met veel waarvan vroegere geslachten niet
wisten, dachten noch droomden, te maken -, maar ook die
hebben er mede te maken gehad. Soms werden fantastische
verklaringen voor het geheimzinnige onbekende gegeven en
geloofd. In de 1ge eeuw kwam een scherpere onderscheiding,
volgens vooral de natuurwetenschappelijke methode, tusschen
wat" wetenschappelijk" aanvaard kon worden en wat daar buiten
stond. Daarmede ging in breeden kring gepaard een wereldbeschouwing, eigenlijk een levensopvatting, dat alleen die beperkte kring van" wetenschappelijk-verklaarbare "verschijnselen
als waar en van waarde kon worden erkend. Dat dit een beperking
van het levens-bezit meebracht, werd niet zoo terstond bemerkt,
omdat in snellen vaart de onderzoeking van wèl-waarneembare
verschijnselen al grootere gebieden omvatte. De ruimte voor
den speurenden geest werd zoo groot, dat de levensbelangstelling
ten volle noodig was voor het exacte. Doch de doorgezette studie
en bezinning leidde tot zulke verfijning, dat toch weer de nietnader-te verklaren oor-sprongen' opdoemden.
Wij raken reeds vertrouwd met de uitdrukking: het uitdijende
heelal. Wel laat zich al minder bij zulke termen een vóórstelling
naar onze gebruikelijke inzichten vormen, maar de spanning van
den menschelijken geest wordt gerekt door de uitbreiding van den
makrokosmos.
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Doch ook de mikrokosmos deelt in deze ontwikkeling van het
onderzoek. Gelijk de ruimte en hoogte zich ver-breeden, wordt
in het zieleleven, in ons binnenbestaan, al dieper verzonken
werkelijkheid gepeild. Verrekijker en mikroskoop brachten afmetingen in het natuurlijk-stoffelijke terrein van onderzoek te
voorschijn, waardoor voor de ruimte-afstanden de maatstaf in
mijlen vervangen moest worden door dien der sterre-jaren, en de
millimeter nog duizend maal verkleind moest worden. Oneindig
groot, eindeloos verkleind: en dan zijn we er nog niet.
Eenigszins parallel daarmee loopt de lijn van het onderzoek van
de geestelijke waarden en werkelijkheden. Het besef herleeft van
de grootheid Gods vèr boven ons begrip, en tegelijk kunnen
wij over "ziel" niet meer denken, zonder met onnaspeurlijke
diepten te rekenen.
Te rèkenen.
Want dat diepe, onnaspeurlijke laat zich mèrken. Zooals in de
sterrekunde afwijkingen bij de berekeningen der gegevens verraden, dat een nog niet gevonden hemellichaam of eenig andere
kracht in de ruimte aanwezig moet zijn, dringt het ook in ons
besef door, dat in de diepten van ons binnenbestaan verborgen
krachten schuilen.
Het is er natuurlijk altijd geweest en heeft altoos gewerkt, dat
diepere, maar onze tijd begon wel-bewust zich te realiseeren de
beteekenis van het onbewuste en het onderbewuste.
Wij zijn met die termen en eenigszins met wat daarmede bedoeld wordt, zoo vertrouwd geraakt, dat het reeds noodig wordt
nu en dan terug te roepen tot de eenvoudige, klare beseffen,
welke "bewust" bezit zijn en moeten blijven.
Lezing van menig product op de boekenmarkt gebracht, verslagen van sommige besprekingen over het zinnen-leven, gesprekken in verband met allerlei verworden toestanden in de
levenspraktijk brengen opvattingen aan 't licht, waarbij wij on-
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willekeurig moeten denken aan het kinderverhaal van Jantje, die
voor het eerst van den Duivel had hooren vertellen. Hij maakte
even later op zijn manier de nieuw verworven kennis zich ten
nutte, door de verantwoordelijkheid voor een snoeperij op den
Booze te schuiven. Toen is hem bijgebracht, dat hij, met zijn handje
en door zijn snoeplust, de schuld had.
Het zou ons menigen onguren, onwaren roman bespaard hebben,
als in stee van een stuntelige uiteenzetting te geven over zielecomplexen, de auteur zijn fantasie had laten beheerschen door de
majesteit van den eisch "gij zult niet ... " De legende verhaalt
van een boozen geest die in den afgrond wegzonk toen hem
het kruis werd voorgehouden: heel wat booze geesten spoken in
het brein der menigte rond, die de analyse der halfwetende
auteurs uitermate goed verdragen, maar het goddelijk gebod
moest hun voorgehouden worden.
Veel van wat de diepte-zielkunde te voorschijn brengt, is alleen
van belang voor den psychiater, die ziektegevallen te behandelen
krijgt. En alleen aan volkomen bevoegde handen is de verfijnde
nieuwe kennis veilig toe te vertrouwen. Bij "volkomen-bevoegd",
behoort voor den psycho-analyst ook de aanwezigheid van een
louter karakter.
Dit wil niet zeggen, dat àlles wat de nieuwe psychologie blootlegt en schematisch ordent moet blijven binnen de wanden van
studeerkamer en kliniek.
Integendeel.
Niet alleen hebben wij allen belang bij beter inzicht in den zielestructuur, van ons zelf, van onze kinderen, van den mensch in
't algemeen. Maar lang niet alles wat nu "ont-dekt" is, is geheel
meuw.
Uit het diepere christelijke leven, bij den geestelijken strijd
wordt veel den worstelaar bekend, dat verwant is aan wat de
diepte-zielkunde rubriceert.
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Misschien meer ervaren als een vermoeden, dikwijls meer als een
angst, een vrees, dan als een doorzien verschijnsel. Maar toch
ont-dekt, althans bemerkt, en dan dikwijls te direkt verbonden aan de werking hetzij van booze geesten hetzij van
den Heiligen Geest, en in vaak verwrongen fantastische
voorstellingen gekleed. Door dit laatste is er meermalen
groote terughouding in acht genomen tegenover wat toch
zeer werkelijke zielservaringen zijn. Al werd dan niet ingestemd
met het ongeloovige oordeel: dweperij, heel spoedig werd de
diepere kant van zulke ziele-ervaringen toegedekt met de woorden: de verborgen dingen zijn voor den Heere, de geopenbaarde
voor ons en onze kinderen. Of met de spreuk: Toen zag ik al het
werk Gods, dat de mensch niet kan uitvinden, zelfs een wijze
zal het toch niet kunnen uitvinden.
De goede bedoeling van dit zich willen houden aan wat klaar is,
en niet te wroeten in wat naar is, kan erkend worden, maar verarming van het geestelijk besef, inschrompeling van zielekrachten is daaraan toch licht verbonden.
Wat in oudere bestieringen voor het geestelijk leven gevonden
wordt, bij klassieke figuren als Calvijn, Luther, Voetius en bij
latere z.g.n. bevindelijke schrijvers, bevat toch ook kennis van
die diepere lagen in het zielebestaan.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat er sterke belangstelling
voor de diepte-psychologie in de christelijke omgeving ontwaakt.
In zekeren zin, veel te laat.
Dat eerst bijna alleen een terughoudende houding werd ingenomen, ligt wel voor een groot deel in de eenzijdigheid der
opvatting van den baanbreker op dit terrein, Freud.
Het lijkt mij overbodig hier nog eens de namen van Freud,
Jung, Adler, Maeder en anderen te noemen. Ook blijve een beschrijving van het verschil in de opvattingen, de ontwikkeling
van de psychoanalytische scholen aan anderen overgelaten. Wij
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kunnen ook uit hollandsche werken als die van Van der Hoop,
Van Schelven e.a. voorlichting van deskundigen ontvangen.
Maar dit als terloops.
Er is nog veel te leeren, door den kring van theologen, predikanten, onderwijzers, opvoeders, ouders, voor elk die met zielzorg
te maken heeft - al is het alleen maar met zijn eigen ziel - uit
wat de diepte-psychologie ons aanbiedt.
Maar nog eens gezegd: heel en al nieuw is het niet wat zij ons
biedt.
Natuurlijk niet.
Want de nu-geregistreerde verschijnselen zijn niet door de
nieuwe methode ont-staan; zelfs niet opgewekt. Zij hebben altoos
bestaan in ons binnenleven. Altijd zich laten gelden. Zooals
- de opmerking is van een mijner ambtgenooten - Amerika er
ook al wàs eer Columbus het "ontdekte".
Ik zou er bij willen voegen: Maar toen héétte het nog niet zoo.
Wij, kleine menschen, bevinden ons tusschen verbijsterendgroot en onnaspeurlijk-klein; wij beseffen iets van de Majesteit
van het goddelijke Wezen en van de verwarde volheid van het
ondoorgrondelijke in ons eigen binnenste.
En meer. Wij bevinden ons er niet slechts tusschen, maar hebben
er verbinding mede, zijn er door dat binnenleven in betrokken.
Vandaar de spanningen in ons bestaan, welke het eigenaardige
van het mensch-zijn uitmaken, in onderscheiding van het levenlooze, van de planten en de dierenwereld. Het is de schering
voor het levens-weefsel in zijn sterkste schoonheid of zijn
donkerste ellende.
Menigeen tracht zich aan die spanning te onttrekken en spint
zich in in het holletje van een egocentrisch, materialistisch levenalleen-hier. Wat toch niet helpt. Als het wel helpt, is de mensch
verloren.
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Maar 't blijft toch zóó, dat hij met het andere, het diepe, het
geweldige te maken heeft. Hij blijft verantwoordelijk tegenover
God. Er is een Rechter - die ook de Redder wil zijn.
Vermaterialiseering, in koele denking of hartstochtelijk zinnenleven is even verderfelijk als de waan en verwatenheid van vergoddelijking, auto-deïficatie, hetzij verlegd naar een "kern" of
verlegd naar de toekomst.
"Wij komen hier niet uit met de psychologische mechanismen
van zelfcorrectie en zelfbestraffing; verschijningsvormen van de
regulatie; het speelt zich niet binnen de menschelijke sfeer af
- het gaat om een andere categorie." (Maeder, vert. v. Kraemer).
Wij staan in de "ik-Gij" verhouding (lch-Du). De term is
van Martin Buber.
Het is wel een verademing, een verrijking in onze geestelijkverschraalde wereld, dat zoowel in de theologische bezinning als
in 't algemeen-religieus besef een eind komt aan het vlakke
rationalisme. Het christelijk gemoed wist het nog, maar ook in
positieve kringen werd het accentverlegd ; en de eigenlijk-geestelijke
werkelijkheid met haar primaire krachten en verhoudingen van
zonde en genade ging meermalen schuil achter de belangstelling
voor cultuurleven en Social Gospel, nut en naasten-zorg.
Maar nu: het geweldige Gods, en de majesteit van Zijn Woord
eischen weer de aandacht op in de door filologie, historicisme, relativisme, luchtledig gezogen theologische gehoorzalen. Doorgezette onderzoekingen naar het wezen van het godsdienstige leven,
en de ineenstorting van het aarde-geloof aan cultuur en techniek
als reddende krachten, ook nog andere invloeden, hebben
opnieuw het besef wakker geroepen, dat wij geestelijk ademen
in een atmosfeer van het ontzaglijke en onnoembare. Eerbied,
wachten komt weer voorop te staan. Over God valt niets te
zeggen dan wanneer en in zooverre Hij Zich openbaart. De vak119

termen van het numineuse, het heilige, taboe-besef correspondeeren met wat in 't diepe geloofsleven was bewaard gebleven,
maar nu ook zich ten volle naar eigen christelijken inhoud laat
gelden.
De sfeer van het wonder is niet meer verdacht. Dat Jezus
Christus niet gemeten kan worden met bij anderen passende
maten dringt weer door in kringen waar te voren de ratio van
den gevallen mensch het laatste woord meende te mogen spreken.
Het bleef niet bij aesthetische bewondering en geïsoleerd in de
omkapseling "gemoeds-uitingen", wanneer dichterlijke woorden
of de vrome taal van het kinderlijk geloof ongekende verten en
diepten aanduiden.
De dichter schouwt vaak de waarheid op diepere wijze dan de
nuchtere, z.g.n. objectieve mensch 1).
"Dich, den Unberührbaren" is niet maar het begin van een
gedicht, maar ver-béélding en eerbiedig naderen tot de werkelijkheid.
Wie is het die zoo hoog gezeten,
Zoo diep in 't grondelooze licht
1) Aldus Maeder (De nieuwe zielkunde en het godsdienstig leven, 143).
Hij vervolgt: "Hoe aangrijpend en schril heeft Oscar Wilde de tragedie
van het geweten van den aesthetischen en gedemoraliseerden Dorian
Gray uitgebeeld! Men moet niet denken dat het hier om een speciaal
geval gaat. Integendeel. Dorian vertegenwoordigt een in onzen overbeschaafden tijd veel voorkomend type, dat van den narcist, zonder
innerlijke verbondenheid of eerbied. De fictie van het in de zolderkamer
weggesloten zelfportret, waarop alle slechte daden van Dorian Gray
zichtbaar worden - terwijl het werkelijke gezicht ongerept en mooi
blijft - leent er zich voortreffelijk toe om het toenemende innerlijke
conflict en verval van het zieleleven uit te beelden. Nauwkeurig beschouwd gaat het om een variant van het spiegel-motief, dat in de
folklore een groote rol speelt. Giza Roheim heeft er een monographie
in de Internationale Bibl.für Psychoanalyse aan gewijd.Jammer genoeg
heeft hij zich door zijn dogmatische houding den toegang tot een dieper
inzicht versperd."
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Van tijd noch eeuwigheid gemeten
Noch ronden, zonder tegenwicht
Bij Zich bestaat?
Dat 's God ...
De eerste paragraaf in Bavinck's locus de Deo handelt over de
"onbegrijpelijkheid Gods". Dat was veertig jaar geleden verrassend en weldadig, toen "dogmatiek" veeleer de gedachte opwekte dat alle kennis en begrip over het goddelijke goed beredeneerd, logisch doordacht, wel-bewezen kon worden aangeboden. De scholastiek heeft op dit punt het rationalisme weinig
te verwijten. Maar de kerk heeft de eeuwen door het toch beseft;
is er, zij het ook door verschillende oorzaken telkens toe teruggekomen: te belijden, dat God in Zichzelf onbegrijpelijk voor
ons is. Zoo kennen wij Hem alleen door Openbaring, doordat
Hij en Zijn kracht en Genade dwars door het veld van ons bewustzijn heendringt, in de majesteit van Zijn woord, in de kracht
van Zijn Geest tot ons komende. Ons geestelijk bestaan wordt
dan doorsneden door het geweldige van Gods Doorbraak. De
snijding van die twee werkelijkheden komt als ervaring in ons
bewustzijn. Die menschelijk subjectieve ervaring bewaart echter
den indruk, de trilling van het Ontzaglijke, het andersoortige
dan wat zich bij alle overige ervaringen laat merken.
De uitdrukking van "elkander snijden", moet losgemaakt van de
voorstelling alsof twee vlakken elkander kruisen met een "snijlijn", zooals die ons eigen is uit de meetkunde. Immers de goddelijke inwerking deelt ons mede den indruk van iets veel grooters
dan ons bewustzijn. Indien dit al, ter verduidelijking, in het beeld
mag worden gebracht van een vlàk, een te overzien terrein dan is dit nog alleen voor de "bovenzijde" waar; aan de onderzijde hangen diepreikende wortels, vezels, welke zoo ver weggaan dat zij zich aan onzen blik onttrekken.
Immers onze bewuste kennis van wat binnen in ons geschiedt of
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aanwezig is raakt elk oogenblik aan het niet-begrijpelijke. Ook
bij geestelijke processen en producten welke ongetwijfeld bij
het bewuste leven behooren, stuit de ontleding heel dikwijls op
iets raadselachtigs. Bij ontleding van het ontstaan der wils-beslissingen ontkomen wij niet aan een sprong, alleen uit toch-welniet-te-verklaren invloeden te verklaren. Bij het emotioneele
gaapt toch het verborgene aan de grens van het doorvorschte. Bij
de fijnste voortbrengselen van geest en intellect gewagen de
auteurs van 'n op-eens-het zien. Het genie is zichzelf een raadsel, evenals het geniale mysterieus blijft.
Dus spreken wij over wat toch niet onder woorden te brengen is ?
Zijn allerlei beweringen eigenlijk hoogstens vermoedens? Is de
beheerschende factor een x ? In zekeren zin: ja.
Onwillekeurig komt dan de tegenwerping op, of het dan wel de
moeite waard is te blijven speuren. Zou het niet verstandiger zijn.
snel te bekennen en te aanvaarden: ignoramus ac ignorabimus.
om volle aandacht te geven aan wat praktisch-aanwijsbaar is,
en aan het onbewijsbare van de diepere gronden den rug toe
te keeren?
Geestig heeft iemand gezegd: over het absolute is - absoluut
niets te zeggen.
Zoo zullen wij dat onbewuste maar met rust laten.
Maar ondertusschen!
Het absolute zegt toch zooveel tot ons.
Het verborgene laat zich toch gelden.
Juist pràktisch hebben wij er mede te maken.
Bovendien: op den weg van het speuren van het diepste en laatste,
is véél ontdekt. De grens is hier een grens-gebied. Het eigenlijkniet-te-bereikene is verder teruggeweken dan het eerst scheen.
En, niet waar?: een mensch kan het denken en zoeken niet
laten.
Het is ook geen klein, zeker geen waardeloos resultaat: aan de
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verste horizon te komen: te geraken tot stilzwijgen, verwondering,
verbazing;
tot vrees voor zoo diepe afgronden, droefheid over z66 fel ingevreten verdorvenheid;
straks misschien tot aanbidding van Gods grootheid, tot hoogste
verheuging in ervaring van genade.
Bij deze bespreking zijn wij telkens van het formeele van het
zielsbestaan in eens bij den geestelijken inhoud gekomen.
Bij "ziel" gaat het ons niet alleen om den bouwen de wijze van
functioneeren daarbinnen, maar ook minstens evenzeer om het
karakter, de zedelijke waarde der ziele-verschijnselen. Zich te
beperken tot beschrijving van "hoe het gaat" is bij dit onderwerp
op zichzelf reeds heel moeilijk, maar wordt ook in deze bladzijden
niet bedoeld. De belangstelling voor het zielkundige en voor de
nieuwe methode van onderzoek wordt gedragen door bij uitnemendheid praktische motieven. Het gaat immers ook over
onzen ziele-strijd, over goed en kwaad, wij weten daarmede
direkt te staan bij de vragen over God en over den Booze.
De geestelijke krachten, de ziels-inhouden zijn niet al-maarbelangwekkender objecten van theoretisch onderzoek. Een groot
deel van de nieuwere zielkunde is van belang voor de psychoanalytische behàndeling, welke genezing vanaf wijkingen, stoornissen wil verkrijgen, en die het levensgeluk, de levenshouding,
de juistheid van gevoelens omtrent wat gedaan en gelaten moet
worden raakt. Het gaat daarbij ook zeer bepaald om godsdienstige verwervingen en zedelijke inzichten.
De binnen-krachten zijn trouwens altijd "gericht". Ten goede
of ten kwade.
Doordat wij - gelijk heel de taal eigenlijk "beeldspraak" is voor de geestelijke wereld woorden bezigen welke aan de stoffelijke ontleend zijn, is het gevaar hier al bijzonder groot, dat in
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de poging om dat niet-stoffelijke te bespreken, in de dus-gevormde voorstelling, allerlei insluipt wat het beeld misvormt.
Bij "kracht" in een mensch denken wij onwillekeurig aan de
spieren van armen en beenen. Die armen en beenen kunnen in
rust zijn; de kracht sluimert er als het ware in, "doet" op 'n
bepaald oogenblik (schijnbaar althans) niets. Een "kracht"
denken wij ons allicht als iets neutraals. Pas als het lichaamsdeel
in beweging komt verschijnt de richting. De zedelijke beoordeeling van een slag, is geheel onafhankelijk van de forschheid
waarmede hij is toegebracht. Technisch kan een stoot sierlijk,
bewonderenswaardig snel en heftig zijn: den eenen keer wordt
daardoor het leven van een ander gered, een andere maal is er
een moord mee begaan.
Maar de zielekrachten zijn nooit aldus in rust of neutraal. Onze
wil is niet eens een poos niet-willend. Er bestaat niet een geestelijke "norm", geen "hefboom", buiten gebruik; geen motor genaamd: wil, die stil staat. Zoo is er ook geen neiging, welke
nergens heen neigt, geen gezindheid, welke geen zin gevoelt.
Het is hier alles en altijd activiteit, beweging. Dat voor ons
bewustzijn die bewegelijkheid niet terstond te registreeren valt,
doet hierbij evenmin ter zake als dat er verhoogde en verminderde intensiteit kan zijn.
Wat binnen in ons is, is zedelijk en godsdienstig bepaald. En
de diepe bronnen houden hun inhouden levend, stuwen ze straks
naar boven, straks naar buiten.
"De goede mensch brengt goede dingen voort uit den goeden
schat des harten, en de booze mensch brengt booze dingen voort
uit den boozen schat" (Mt. 12: 35). Uit den overvloed des
harten spreekt de mond.
Naar deze beelden is er binnen in ons, in ons hart, nog zoo iets
als een afzonderlijke bewaarplaats; een holte waar de schat is.
De totaliteit van den mensch komt te voorschijn al naar die dieper
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gelegen inhoud is; maar hij kan niet anders produceeren dan
wat er in zit.
In deze woorden van Christus wordt over een goeden mensch
en een kwaden mensch gesproken. Een onderscheiding die,
gelukkig, te maken is, maar ons niet mag doen denken dat er
van nature twee zulke groepen naast elkaar bestaan.
Over den mensch als zoodanig licht veeleer een andere uitspraak
van Christus in. "Uit het hart des menschen komen voort booze
bedenkingen - en die verontreinigen den mensch". Zij werden
gesproken bij de afwijzing van het verwijt, dat het nalaten van
de ritueele handen-wassching, (al was die soms slechts een gebaar), den "mensch" verontreinigde. Neen, zegt de Heiland: wat
in hem is, hoogmoed, oneerbaarheid, toorn, gierigheid enz., datgene ook wat naar boven welt en er uit komt - dat maakt hem
schuldig.
Optimistisch is deze beschrijving van het binnenste des menschen
niet. Er zijn nog wel sterker uitdrukkingen voor de werkelijkheid,
dat des menschen hart zondig van aard is geworden, in den Bijbel
te lezen. Er is in de Heilige Schrift genoeg optimisme, ja de
volkomen overwinning van het kwade, de hoop der heerlijkheid
komt ons alleen uit den bijbel toe door de werking van Jezus
Christus, - maar nergens spreekt de Schrift van een "beter
ik", een binnenmensch, die eigenlijk goed zou zijn.
Wie zich zelf leert kennen, weet dit bij ervaring.
"Hoe ik dieper poog te delven
hoe ik meer bederf ontmoet."
Eigenaardig genoeg heeft juist de nieuwere zielkunde al meer
ellendigs van het binnen-leven openbaar gemaakt. Wat de christelijke belijdenis over den zondigen aard des menschen uitspreekt,
correspondeert met heel veel, dat door de diepte-psychologie
125

onthuld is. Wel zoekt deze bij abnormale storingen daarnevens
ook in de ziel zelve weer de krachten tot opheffing ervan, en
eigenaardig uitgegroeide fouten leiden tot compensaties, - maar
de gedachte, vroeger zoo dikwijls geleeraard, dat het "diepere"
zonder meer het "betere" zou zijn, is toch wel hopeloos geschokt.
De zielkundige vragen brengen ons terstond bij geloofsovertuigingen.
Bij de bespreking van de verhouding der ziel tot andere werkelijkheden, als: normen, andere menschen, een grooter geheel,
het Hoogere, den Heilige, kan de ziel zelve niet het laatste
antwoord geven. Met name in de relatie tot God, en daarmede
samenhangend over beteekenis, omvang, aard der zonde, is
het onmogelijk alleen de ziel zelve te ondervragen; alleen de
goddelijke openbaring spreekt hier het beslissende woord.
Een berghut draagt het opschrift: "God in den hooge, mensch
uit de laagte: welkom hier". Zoo gaat het ook bij dit punt: er
moet ontmoeting zijn, en alleen als God van omhoog het zeggen
wil kan er licht en zekerheid dagen. "Van boven moet het alles
komen," zingt het kinderversje - "wat leven is en leven geeft"
- maar ook het licht over het leven komt van Boven. Zooals
Johannes in den Proloog voor zijn evangelie schrijft: "In het
Woord Gods was het leven en het leven was het licht der menschen" - het volle heilige zelfbewustzijn en inzicht in het geheel
der loutere werkelijkheid. Op vers 4 volgt vers 5 "het licht schijnt
in de duisternis": niet zoozeer de aarde-duisternis - want
die is verdwenen voor het geschapen licht, maar de "duisternis"
van de zondige menschheid heeft er voor bedànkt... Toen is
het woord vleesch geworden, in groote barmhartigheid Gods,
tot oordeel zoowel als tot redding. Zoo is er over het mysterie
van ons tegenwoordig bestaan geen inzicht en bevrijding dan
door het licht der openbaring in Christus.
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De christelijke geloofsovertuiging neemt daardoor een eigen
positie in zoowel in de beschrijving en waardeering der feitelijke
toestanden daarbinnen als in de aanwijzing van den weg ter ontkoming èn in de wijze waarop zij beslissende gegevens verzamelt.
Trouwens, ook niet-christelijke opvattingen over de ziel brengen
terstond het element van den aard der ziel, het wezen des menschen bij de bepaling der geaardheid in het geding I).
De Heilige Schrift verleent ons over de structuur der ziel en over
de aanwezigheid van verschillende lagen in ons binnen-bestaan
talrijke aanwijzingen.
1) De belijdenis van den verdorven toestand laat geen ruimte voor de
nog telkens verkondigde en bij velen geliefkoosde uitdrukking van het
goddelijke-in-ons.
Zeer Qnlangs (verslag N.R.Ct. van 12 Nov. '33) werd in een lezing van
den secretaris-generaal van het hoofdkwartier der Soefi-beweging, den
heer E. Dussaq uit Genève, in 's-Gravenhage gehouden, eenvoudig
geconstateerd wat ook bij velen buiten dien kring aanvaard wordt: "De
uitbreiding van het bewustzijn van het begrensde tot het onbegrensde
geschiedt in twee dimensies, in de diepte en in de breedte. De verticale
lijn en de horizontale. God lief te hebben met geheel het hart en den
naaste. De verticale lijn is een verdieping naar binnen, naar het goddelijke in ons eigen zelf. Het Goddelijke bewustzijn moet in ons worden
wakker gemaakt ... Wij moeten leeren door concentratie het Goddelijk
ideaal in ons zelf te zoeken... in een steeds zich ontwikkelend zieleleven."
Dat "goddelijke-in-ons-zelf" en die "ontwikkeling" zijn waarlijk niet
alleen Soefi-Ieeringen. Degenen, die weten van zonde en verderf en
schuld verwachten het alleen van een verlossende liefde welke de
vijandschap tegen God daarbinnen overwint. Als er liefde mag zijn, is
het alleen omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Ontwikkeling als uitgroei van wat er is, vertoont veeleer degeneratie tot uiterste verwording
dan hoop op volmaking. "Het gedichtsel der gedachten des harten te
allen dage alleenlijk boos", (Gen. 6: 5) geldt niet alleen van de menschen
voor den zondvloed. Paulus' beschrijving in Rom. I tot 111 van den
mensch en de toestanden in zijn cultuurtijd en omgeving, spreekt
immers ook over den mensch zoo als hij in elken tijd is.
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Natuurlijk niet in den vorm van opzettelijke ontleding of in den
opzet van een leerboek over zielkunde.
"Natuurlijk" niet, omdat de aard der openbaring in den Bijbel
dit niet meebrengt. Wel treft ons bij systematiseering van de
gegevens door de diepte-psychologie bijeengebracht, hoeveel
verwantschap er is tusschen enkele grondgedachten der Schrift
en de nu gewonnen inzichten.
Behalve over het hart wordt telkens gesproken van de ziel en van
den geest. Deze benamingen worden niet stelselmatig uit elkaar
gehouden, maar evenmin zijn ze als synoniemen te beschouwen.
Trouwens bestaat er wel in eenige taal een volkomen synoniem?
Het ligt niet binnen het bestek van deze bladzijden, een "bijbelsche zielkunde" samen te stellen - wat ook in elk opzicht een
hachelijke onderneming is -, maar toch zijn wel eenige uitdrukkingen welke de Heilige Schrift ons biedt, te wegen, en kan
een en ander uit die gegevens vastgesteld worden.
Ten eerste wil ik hier noemen, dat het Ik-besef, het persoonlijkheidsbewustzijn als van zelfsprekend zich laat gelden. "Behoed
uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens", zegt het Spreukenboek (IV 23), waaruit
blijkt de centrale beteekenis van het "hart", maar ook dat "de
mensch", "de persoonlijkheid", het "ik" onderscheiden wordt
van dat middelpunt zijns levens, en er controle over kan houden.
De hoofdsom der wet, en het antwoord dat Jezus den schriftgeleerde gaf, volgens Markus XI: 30, bevat deze reeks: den Heere
uwen God liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel en
uit geheel uw verstand en uit geheel uwe kracht. Met deze
"kracht" is zeker niet lichaamskracht bedoeld. Dus: geestelijke
kracht. Als een functie nevens de drie eerstgenoemde? Of als
de spanning in die alle ? Vermoedelijk ook het laatste, maar dan
is er toch iets aanwezig, dat die spanning aanbrengt.
De uitdrukking "het hart" is, zooals algemeen bekend is, de
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meest omvattende uitdrukking voor het binnenleven. Dit is zoo
gewoon geworden, dat de gedachte aan het lichaamsdeel bijna
daaruit verdwenen is. Maar dan opeens komt het oorspronkelijke
besef van de beeld-spraak weer duidelijk naar voren. Dan staat
bepaaldelijk de plaats waar het hart zich in ons lichaam bevindt,
ten volle in zijn beeldgevende kracht voor de aandacht: wel
centraal, maar a.h.w. toch dichterbij, meer te controleeren dan
de "nieren". Deze liggen dieper in het lijf. De harteklop is te
voelen, de nier-werking is verborgen. Bij wijze van spreken zijn
de nieren niet te bereiken. De mensch behoedt zijn hart: maar
de Heere God, die harten en nieren proeft (Ps. VII 10) is
Degene die de nieren bezit (Ps. CXXXIX 13).
Bij het doorproeven van deze bijbelsche beeldspraak ligt natuurlijk elke gedachte en verbinding met de chirurgische techniek, cardiogrammen enz. van dezen tijd buiten het gezichtsveld. Het "hart" is dus het middelpunt van ons "ziele" -leven, de
"nieren" geven het beeld voor wat dieper ligt.
Het gaat wel niet aan om kortweg te zeggen: hart = het bewuste
leven van binnen; en nieren = het onderbewuste of ook het
onbewuste. Maar een heenwijzing naar een dieper, in het verborgen functioneerende zielewerkzaamheid is hier onmiskenbaar aanwezig. De ziel is begeerig, het hart kent vreugde en
smart enz., is zetel van gemoedsleven, wilsbesluiten, bewuste
kennis, is bron van allerlei uitingen. Het is ondoenlijk en overbodig hiervoor afzonderlijke teksten op te sommen: maar mateloos
verlangen, diepste smachten wordt aldus vertolkt: mijn nièren
verlangen zeer in mijnen schóót (Job XXIX27). De diepste
verbrokenheid onder Gods bezoekingen drukt Job uit in de
woorden, dat zijn nièren doorspleten zijn (XVI 13)' Wat wij
zouden omschrijven als eigenlijk ongemotiveerde, onberedeneerde, hartstochtelijke, dwaas-felle gevoelens van ergernis en
woede staat in 't ééne beeld scherp, klaar voor ons: opgezwollen
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van hart, "geprikkeld in mijn nieren" (Ps. LXXIII 21). Evenzoo
is de diepste vreugde: mijne nieren zullen van vreugde opspringen (Spr. XXIII 16).
De differentieering in ons binnenleven, het besef van een kláárbewust leven, dat bezig is met de raadselen die dieper liggen,
straalt door in de spreuk: (XX 27): "De ziel des menschen is een
lamp des Heeren doorzoekende al de binnenkameren des buiks".
De localisatie van het meer duidelijke en het meer geheime is
des te treffender, omdat er geen schematisme achter zit. Als een
bijzondere gave Gods aan den mensch wordt hier het zelfbewustzijn in zijn werking genoemd. De ziel (in een Duitsche
vertaling: de geest) doet haar schijnsel als een zoeklicht rondgaan
in donkere ruimten: àl de binnenkameren des buiks. Illustratief
kunnen wij hierbij zetten: mijngangen, waarin de bergwerker
naar de schatten in den schoot der aarde speurt met behulp van
een mijnlamp.
Wij zijn hier niet ver van wat Paulus schrijft in I Kor. 11: "Wie
des menschen weet wat in den mensch is dan de geest des menschen die in hem is." Daarbij is ook aan dat diepere te denken,
omdat hij in het vorige vers van Gods Geest gezegd heeft, dat
Deze alle dingen onderzocht, over de dièpten Gods.
Het "binnenste" is zeer beslist een sterkere uitdrukking dan in
het algemeen: wat binnen in ons is. Een reiken naar wat onder de
bekende terreinen zich bevindt. Het "binnenste des harten" (Ps.
XXXVI ,2) kan nog gevoeld worden als te behooren bij het bewuste leven, bij overdenkingen, welke geobjectiveerd in het klare
licht van ons bewustzijn staan - maar ook die hebben diepere
wortels. In Ps. LI 8 zet de Statenvertaling het woord "binnenste"
waar anderen "nieren" geven en de onmiddellijk er op volgende
betuiging of bede luidt: in het verborgene maakt Gij mij wijsheid
bekend. Dat verborgene is receptief, maar ook actief. Ik denk
aan Psalm XVI 7: des nachts onderwijzen mij mijne nieren.
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Hier komt een nieuwe reeks gedachten te voorschijn. Dat "verborgene", dieper dan het bewuste dag-leven, heeft in zijn nachtzijde groote beteekenis. In den genoemden psalm brengt dat: in
den nacht, in het verborgene van zijn bestaan hem verleende,
straks wijsheid naar boven, in zijn bewustheid.
Het is dus niet alleen het terrein van gevoelens en emoties, haat,
hartstochten, heilig verlangen en boozen toorn, maar de plaats
waar allerlei ervaring geboren wordt. De religio subjectiva blijft
afhankelijk van inwerkingen van buiten. Zoowel van wat op ons
inwerkt via de bewustzijnswereld door het Woord, maar evenzeer
van de inwerking van den Heiligen Geest. "Het Woord Gods
gaat door tot verdeeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs... niets is onzichtbaar voor Hem" ook niet wat voor ons wèl onzichtbaar is. (Heb. IV 12, 13).1)
Naar aanleiding van de woorden uit Ef. VI 12: wij hebben den
strijd niet tegen vleesch en bloed, maar tegen de overheden,
tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der
duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de
lucht, gaf Dr. Hoedemaker een preek uit onder den titel: "De
duistere achtergrond der dingen".
Daarmede correspondeert de donkere ondergrond in ons binnenste.
Daar is niet alleen het terrein voor diepere bloot-menschelijke
gevoelens en krachten, maar ook voor de inwerkingen van het
demonische èn van het werk des Heiligen Geestes.
1) Dr. E. D. Kraan: Wezen en Waarde der religieuze ervaring, (blz. 65).

Ieder die de (religieuze) ervaring waarneemt, moet erkennen dat zij
in den regel niet uit den gewonen gang van het zieleleven te verklaren is. Zij komt niet zelden plotseling naar boven... in de werkelijkheid een werking des Geestes. Allerminst wil dit zeggen dat het
onbewuste zieleleven bij het tot stand komen der ervaring niet van
invloed zou zijn ... De zetel (des Heiligen Geestes) moet juist aan de
donkere zijde van het zieleleven gedacht worden ... Die in het onbewuste
op den mensch inwerkt.
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Welk een perspectief - of liever hoe aangrijpend. Want hier is
juist niets voor ons te door-zien. En toch ligt hier de beslissing
voor ons leven. Dààr in het verborgene schuilt de verklaring
voor wat voor het ontledende verstand onherkenbaar is. Hier
begint die sprong, waarvan wij in het begin spraken. Hier zijn
wij bij het terrein van veel wat dan onder den naam occultisme samengevat wordt. Dit mag bij de vragen over onze wilsbesluiten
en Goddelijke, vrijmachtige werking niet verwaarloosd worden.
Voor de psychiatrie is psychoanalyse een nieuwe hefboom geworden. Maar dan staan wij bij storingen. Doch ook voor het
normale leven is deze erkentenis van het verborgene uitnemend en praktisch van belang.
In dit licht komt nog een trek van het diepere leven onzer
ziel duidelijker te voorschijn.
"Religieuse ervaring is .. een zien met de ziel, hooren met het hart,
verstaan in het binnenste, kennen met het gemoed, bekennen
met zich zelf. In het moment, dat haar idee zich ten volle realiseert is subjectief alle dualisme tusschen hoofd en hart, verstand
en gevoel, intellect en gemoed verzoend, en staat de geheele
mensch, de persoonlijkheid in ongeschondenheid, eenheid en de
samenstelling van zijn psychische krachten voor het religieuze
object... " 1)
Daarbij behoort ook dat diepere in ons leven.
Zoo is het te verstaan, dat dat donkere, juist ook als bron van ongerechtigheid, niet valt buiten den kring van het schuldbesef.
De klassieke woorden hiervoor geeft Ps. XIX, waaruit ook de
titel voor deze verhandeling genomen is: "Wie zal de afdwalingen
verstaan? Reinig mij van de verborgene afdwalingen."
Het eerste lid blijft nog bij het bewuste leven. Want nauwkeuriger is de vertaling: wie zal de afdwalingen onderscheiden? Zij
1) Kraan, bI. 73.
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zijn zoo tàlrijk, liggen zoo dooreengestrengeld, dat ik er in verward raak, zoo verfijnd, dat ik niet eens als afdwaling herken
wat toch ongetwijfeld fout is en wat later in zijn uitwerking
lu ce clarius zich als overtreding vertoont. Toch raken deze
woorden reeds aan de grens van het volgende: er zijn ook verborgen afdwalingen. Korter: ook het verborgene is er. En daarvoor smeekt de psalmist om reiniging, beter vertaald: om ervan
te worden vrijgesproken.
Ik aarzel niet te zeggen, dat de inhoud dezer woorden naar twee
zijden bevrijdend werkt. Ten eerste omdat er blijkbaar schuld
gevoeld wordt over dat verborgene; ten tweede doordat vergeving er voor wordt verwacht.
Dus: schuld door wat ons zelf verborgen is? Dit gewaagt wel
van zeer diepe ellende. Maar hoe huiveringwekkend die werkelijkheid ook zij, het is de eerste stap van bevrijding, dat zij als
schuld tegenover God wordt herkend.
Wie schuld voelt, grijpt wat hem in zijn greep heeft.
De ziel die schuld belijdt, heeft de ellende met haar duister in
het licht van God gebracht.
Dit is van onberekenbare waarde in onzen zielenood. Bij psychosen moge onredelijke zelfbeschuldigingen door ontwarring
verdreven kunnen worden, wij blijven buiten dit terrein der
psychiatrie. Maar geestelijk-normalen is niet onbekend angst, de
onberedeneerbare onzekerheid door besef van machten, overmachten van verkeerde dingen, waartegen verzet vrijwel machteloos blijkt; de klamme wanden van het binnen-huis geven
een ijzig aanvoelen, een kelderlucht van onreinheid dringt naar
boven.
De behoefte aan bevrijding uit zich op verschillende wijze. De
beteekenis van een zich uitspreken wordt al meer erkend. Tegenover het afschilferend glazuursel van een zich braaf houden en
fatsoen handhaven, wordt de waarde van vertrouwelijke open-
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hartigheid weer sterker beseft. We behoeven daarom nog geen
woord ten gunste van de roomsche biechtleer en haar practijken
te spreken; veeleer lijkt het mij bedenkelijk als in niet-roomsche
kringen een aanwijzing tot kèrkelijk "biechten" al meer ingang
vindt. 1 ) Maar in het christelijk geloofsleven is deze ervaring
van het zich schuldig bekennen voor God, en zoo dat ook een
ander het wel weten mag, ook over het verborgene in de diepten
van ons bestaan, een geweldig groote waarde.
Wij staan hier ook vlak bij wat, naast de hoogste zekerheid van
vergeving van zonden te bezitten, als werkelijkheid gekend wordt
volgens de diepe uitspraken, met name in Romeinen VII. Paulus
belijdt het: wat ik niet wil dat doe ik. En het is hem tot groote
smart.
Verborgen afdwalingen - het zondige in het diepste donkere,
hetwelk zich aan onze waarneming onttrekt -, het heeft niets te
maken met bewust-geheim gehouden, noch met opzettelijke
huichelachtig buiten het oog der menschen bedreven kwaad.
Maar is de droeve ontdekking van wie lang geworsteld heeft en
er toch niet kwam. Dan wordt ten volle de macht der zonde
gevoeld, het doodelijke kwaad. Daarbij léért God ons de schuld
ervan te erkennen. Veel ervan is terug te brengen tot vroegere
zonden, misschien als "verdringingen" tijdelijk weggeborgen,
stomme aanklachten. Maar het gaat niet op in wat te anal yseeren
is; het is in ons diepste bestaan; hoè, doèt er ten slotte niet toe,
maar het is er, en die schuld mag bij God beleden worden. Er
is reiniging nOàdig, maar ook te verkrijgen, in den weg van de
vrijspraak. Deze is Gods praerogatief, maar Hij brengt de
beloften van genade tot ons, door de volheid van Christus' offer,
de overwinning van de rechtvaardiging door het geloof in
Christus Jezus.
Hier komen allerlei punten om heen staan, waarover ten deele in
1) Vooral anglikaansche kringen. Zie o.a. Pym. Spiritual direction ..
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andere stukken van dezen bundel afzonderlijk gesproken wordt:
wedergeboorte, geweten, angst, geestelijke strijd, schaamtegevoel enz.
In dît verband nog slechts dit:
De nieuwere zielkunde heeft een reeks uitdrukkingen in omloop
gebracht, welke inderdaad vele duistere verschijnselen uit ons
zieleleven verhelderen. Wie wordt niet dankbaar, als hij hoort
over verdringing, sublimeering, compensaties, latente conflicten
en krachten, afreageeren, minderwaardigheids-complexen en
hun saneering, ontvluchtings-systemen enz. Maar de laatste
vraag en tegelijk de eerste, is toch: hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God. Hoe zal ik Hem oprecht liefhebben en de
zonde overwinnen.
Die vraag komt bij velen der nieuwe deskundigen niet aan de
orde. Dan blijft de arme, gepsychologeerde mensch toch gevangen in zijn eigen ziel.
Treffend schrijft Maeder 1):
"Men spreekt psychologisch van een doorbraak van het onbewuste in het bewustzijn; daarmede zou het geheele proces (nI.
van zielespanningen) te weinig verklaard zijn. Want het gaat
niet alleen om iets dynamisch, niet alleen om een energetisch
proces; ook niet alleen om de overgang van onbewuste zielsinhouden in het bewustzijn. Ik ben van meening, dat het hier eigenlijk om iets, dat bovenpsychologisch is, gaat, waarbij het psychologische alleen de beteekenis van het orgaan der bemiddeling
heeft. De mensch in zijn relativiteit, in zijn eindigheid en tijdelijkheid is betrokken op een tegenpool, die de attributen der absoluutheid, der oneindigheid en eeuwigheid bezit. Mensch-God!
Dit maakt de spanning van het menschenleven uit. Voorwaar wij
brengen onzen meesten tijd in de dichte afgeslotenheid van onze
enge menschelijke verhoudingen door."
1) De nieuwe zielkunde en het godsdienstige leven,

131.
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Deze uitspraak krijgt een nog dieperen gloed door wat hij te
voren schreef 1):
"Een twintigjarige praktische ervaring bij zielszieke menschen
heeft mij langzamerhand overtuigd, dat men met een zuiver
deterministische opvatting van de ziekte, in het bijzonder in de
geneeskunst, niet uitkomt. Ik kwam van den kant der psychiatrie en was zooals het toch behoort (I), in mijn levens- en
wereldopvatting geheel positivistisch gericht. Mijn ervaring als
arts dwong mij verder te zoeken, mij opnieuw te orienteeren. Het
maakte een hevigen indruk op mij, toen bij het doorbladeren van
Chamberlain's Bloemlezing het woord van Christus voor mij oplichtte: "Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat
verloren was." Mij stond op eens de ideale definitie van de
werkzaamheid van den geneesheer voor den geest, waarnaar ik
te vergeefs gezocht had. Dus was het hoogste en laatste niet in
school- en vakkennis te vinden, maar daarbuiten, en wel aan de
religieuze bron, die wij als geleerde en verlichte, beschaafde
menschen afgewezen en van haar waarde beroofd hadden ...
Het gaat niet alleen om de verbinding van oorzaak en gevolg,
maar ook om de waardebepaling, de inachtneming van de schuld,
respectief de medeschuld aan den toestand. Naast de bepalende
uiterlijke invloeden is er nog een andere factor in het spel, die
wij voor alles geestelijke vrijheid noemen willen... Tot de werkelijke genezing is er ... een verandering en ontplooiing in den
zin der religieuse metanoia (bekeering) noodig."
De christelijke ervaring kent door het Woord Gods de oorzaak
der verwarring en verwording ook in het diepste van ons leven.
In de totaliteit en eenheid van ons persoonlijk besef is de schuld
ook van het verborgene in ons opgenomen.
Waar in den weg van schuldbelijdenis en geloof in Jezus Christus
1) Ib. bI. 12 3.
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de vrijspraak, en de gerechtigheid ontvangen wordt, breekt het
licht door, wordt vrede gesmaakt, en de hoop der heerlijkheid
rijst op.
Wel-bewust wordt, al is het nog telkens door strijd en verzoekingen heen, de hand gelegd op het woord, bevrijdend ten opzichte van de werkelijkheid van uit zoo groote diepte naar heel
den omtrek doordringende zonden: Rom VII.
"Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat
doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik; ... ik dan doe datzelve niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik
weet dat in mij, dat is in mijn vleesch, geen goed woont,"
en de eerst schuwe, straks "leedgewasschen oogen" zien in
bevend vertrouwen op Hem, die ons eerst heeft liefgehad, opdat
het gebed van denzelfden apostel (Ef. 111) ook in ons leven
verhoord en verwerkelijkt worde: "opdat de Vader onzes Heeren
Jezus Christus u geve met kracht versterkt te worden door Zijnen
Geest in den inwendigen mensch, opdat Christus door het geloof
in uwe harten wone en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt"
tot in de diepste vezelen van een vernieuwd ziele-leven.
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JOH. VAN DER SPEK

•

ANGST.

•

Timor medicamentum, caritas sanitas.
in ep. Joh. ad Parthos Tract. 9, 4.

AUGUSTINUS

Er zijn wellicht nimmer zooveel boeken en verhandelingen geschreven over den angst als in den jongsten tijd.
Is de angst zoo toegenomen? Bezint men zich daarom meer dan
vroeger op den angst.
Is de angst in de menschenziel misschien het noodzakelijk correlaat van hetgeen buiten den mensch, en als over het hoofd van
den mensch heen, geschiedt, nu deze wereld al enkele tientallen
van jaren aaneen door dit langgerekte oordeel van den wereldkrisis heengaat?
Zou als oorzaak van dien wijdverbreiden angst onder ons menschen de malaise misschien toch ook wel van beteekenis zijn? Voelen wij zelf ons misschien ook daardoor innerlijk niet op ons gemak ?
Inderdaad is er op allerlei manieren verband tussehen de malaise
buiten ons, en het feit, dat wij ons in onze ziel niet op ons gemak, onrustig, angstig gevoelen.
De praktijk van den zenuwarts wijst dit wel uit.
Toch zit de wezenlijke oorzaak van den algemeenen zieleangst
dieper.
Allerwegen rijst er, - heel begrijpelijk overigens -, twijfel aan
den zin van het leven.
De vraag naar den zin van het leven houdt den mensch meer dan
ooit bezig.
De nood der tijden concentreert zich in deze vraag. 't Is ook de
gewichtigste, en tegelijk de oorspronkelijkste vraag, welke de
mens eh zichzelf kan stellen.
De neiging om elken zin aan het leven te ontzeggen, - de ondergangsstemming, waaruit deze neiging voortspruit, is een der ergste
zielenooden in dezen tijd. 't Is deze nood, welke leidt tot den
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haast massalen zelfmoord, nu meer voorkomend dan ooitte voren.
Angst voor zijn positie, voor zijn bestaan, voor zijn bezit, zorgvolle angst, wat er in de toekomst van zijn naastbestaanden moet
worden, angst voor het eigen leven, al deze concrete angsten
hebben hun hoogtepunt in dien angst voor het zinledige van het
eigen levensbestaan, het zinlooze van het eigen zijn.
En bij allerlei zenuw- en zielsziekten heeft de angst daarom zoo'n
groote beteekenis, omdat deze ontspruit aan een tekort aan inzicht in den zinvollen samenhang van het eigen leven.
Wie twijfelt aan het zinvolle van het eigen leven, wie het eigen
zijn zinledig, zinloos, ziet, bij dien spreekt de angst aan. Hij
wordt door angst bevangen, overweldigd.
't Levensconflict, ook in anderen vorm, gaat gepaard met angst.
't Kan ook anders worden gesteld. Aldus: elke angst is in wezen
bestaansangst; is zijnsangst; is levensangst; of, en nu ga ik
tot dat andere over, wat daarmee toch feitelijk hetzelfde is, is
doodsangst. Is angst: afgesneden te worden van de levensworteling en -grond, welke aan het leven eerst den zin geven.
Het leven wordt, of men dit bewust wil of niet, in betrekking
gebracht met's levens zinvolle worteling, met's levens oergrond,
met God. De situatie van den angstige is metaphysisch ernstig.
In de mal-aise op den bodem der ziel, in de angstige onrust
manifesteert zich (waarschijnlijk in de meerderheid der gevallen
niet eens als zoo danig herkend) het kwade geweten, het zondebesef.
En als men van een existentieelen angst zou mogen spreken, dan
is dit juist deze angst, welke zich bekommert om het Leven, het
eeuwige leven, om de verhouding met God.
Deze angst is gelegen in het verlengde van elken anderen angst.
Er is ongetwijfeld een meer lichamelijk veroorzaakte angst, onder
andere bij hartlijden, welke zaak is van de bemoeienis van den
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geneeskundige. Er is ook een zuiver psychisch ontstane angst,
levensconflicten begeleidend, waarbij de patiënt slechts gebaat
is door de hulp van geneeskundige en zielszorger beiden.
Zij komen alle twee voor, lichamelijke en psychische angst, maar
wanneer men van de engere gebondenheid van den angst aan
bepaalde concrete dingen afziet, dan ontstaat angst eerst met
recht dan, wanneer de mensch zich in zijn meest gewichtige
goederen, in zijn leven, of in zijn persoonlijkheid, of in zijn betrekking tot den Eeuwige bedreigd gevoelt. En dan verwijst de
angst, goed doorschouwd, naar het metaphysische.
In het wezen van den angst, deze ontroering der ziel, ligt het
opgesloten, dat de angst betrekking heeft op iets toekomstigs.
Dit toekomstige, hoe onbestemd of vaag aangeduid ook, wordt
toch van een bepaalde zijde verwacht. Het bedreigt het subject,
dat zich beangstigt, met beschadiging. Dit subject neemt zich dus
voor om zich tegen die bedreiging te weer te stellen. Die bedreiging komt van een zijde, welke men met grond vermoedt
machtiger te zijn dan men zelf is. Ook wordt die angst het meest
intensief doorleeft, als de bedreigde 't besef heeft tegenover dat
machtige vijandige alleen te staan, heelemaal alleen, op zich zelf
aangewezen. De bedreiging brengt den angstige lichtelijk in verwarring; het verlamt hem; het angstverwekkende fascineert hem
als 't ware; hij gevoelt zich hulpeloos beheerscht erdoor. Al deze
momenten met elkaar zijn verbonden aan den angst.
En men treft ze aan: in meerdere of mindere mate, vollediger
of minder volledig, telkens, wanneer de mensch komt te staan voor
het onbekende; tegenover den Onbekende, toch immer aanwezige.
De angstl ) is zoo het verschijnsel, dat 't diepst in het zieleleven
1) Elders definieerde ik Angst aldus:
A n g s t is die reactieve gemoedsgesteldheid, met al haar uitingen,

van een vage, onbestemde tot heldere, volkomen inzichtige bewustwording vergezeld,
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van den mensch, den uit anderen hoofde dikwijls toch al nerveuzen mensch, ingrijpt; en dat juist door zijn heftige beroeringen der ziel het leed en den innerlijken strijd dier lijders uitmaakt.
Phobieën kunnen het leven van een mensch inderdaad ondragelijk maken.
Kom ik nu tot de verdere bezinning op, wat angst alzoo voor
den mensch kan beteekenen, en oriënteer ik mij daarbij ook aan
de Heilige Schrift, dan is daarvoor in de eerste plaats aangewezen
het tweede scheppingsverhaal.
In dat tweede scheppingsverhaal wordt het oogenblik uitvoerig
beschreven, waarop voor het eerst als een tot daartoe nog onbekende macht, de angst het hart van Adam en Eva overweldigt,
en hun "geweten" doet spreken.
Daarvóór kende noch Adam noch Eva angst.
Adam was niet beangst geweest, toen God hem voor het eerst
aansprak.
Hij had geen vrees gekend, toen de dieren tot hem kwamen.
Het had hem niet doen schrikken, toen God hem deed ontwaken
tot de begroeting van zijn vrouw.
Adam was ook onmiddellijk thuis geweest in het Paradijs.
Adam had zonder eenige verwondering met God verkeerd.
welke, bij de altijd prospectieve instelling van den mensch,
de innerlijke verstoring kenmerkt, en meestal verraadt,
van het immer labiele
uit de menschelijke situatie als zoodanig geboren gemoeds-, en ander,
totaal zieleevenwicht
tusschen die somatopsyche, met al haar ons ten deele zeker nog onbekende
antennae voor het contact met haar rondomwereld,
en diezelfde rondomwereld zelf, het lichaam bij die engere rondomwereld
mee inbegrepen,
op grond hiervan, dat, door de onbewuste en bewuste ervaring geleid,
de somatopsyche van die rondomwereld een(vijandige),remming enverkorting verwacht van haar vitaliteit, en derzelver uitingen.
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Dat was plotseling alles anders geworden.
De vrucht was schoon geweest om te eten.
Na Eva had ook Adam gegeten.
En daarmee had de eerste mensch zijn kinderlijke zekerheid en
onbevangenheid, welke hem "één" deden zijn met God en diens
schepping verloren.
Plotseling was niets meer, zelfs niet van 't alledaagsch vertrouwde, van-zelf-sprekend geweest.
Hun geheele rondomwereld, alles was plotseling onzeker geworden, met onbekende kanten, het middelpunt van veel vragen. Het
had alles het karakter van het onmiddellijk vertrouwde verloren.
De schoone vrucht, met een instelling vol verwachting van toekomende kennis gegeten, had aanvankelijk slechts dit eene resultaat, dat de onbevangen zekerheid voor hen beiden verdwenen was.
Alles was er vreemd door geworden.
Al het reeds zoo vertrouwd wel-gekende was er door geworden
tot het geheimnisvolle onbekende, andere.
't Was op een bittere teleurstelling uitgeloopen; een verdrietige
verrassing, een smartelijke ontgoocheling. Met, als eenige begeleidende gemoedsstemming: den angst, den angst der ziel,
en de zelfaanklacht van het geweten. Het ongeloof was in het
leven der eerste menschen ingekomen; en met het ongeloof, dat
had verleid tot ongehoorzaamheid ging het geweten spreken,
en sprak in het gemoed de angst aan.
Eva en Adam waren in overtreding geweest, hadden gegeten van
de verboden vrucht.
En in hetzelfde oogenblik was Eva voor Adam een andere, een
vreemde geworden.
In hetzelfde oogenblik was ook het Paradijs voor Adam niet
langer het Paradijs meer.
Adam was meteen vervreemd van het Paradijs.
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Adam was "Heimat"loos geworden.
Ook al was hij voorloopig nog midden in het Paradijs, hij zou
voortaan slechts met "heim"wee aan het Paradijs terugdenken.
Adam was "el-Iendig" geworden, in den meest oorspronkelijken
zin van dit woord. Nog in het Paradijs was dit Paradijs, zijn
"land", voor hem reeds ver, "el"ders.
Ook in den figuurlijken zin: ellendig; behoefte hebbend aan
verlossing. Zóó, als verkeerend in den staat der ellende kenmerken onze belijdenisschriften terecht na den val den mensch.
Adam was ook niet meer als voorheen vanzelfsprekend met God
gemeenzaam. Hij was eenzaam geworden; alleen komen te staan.
Hij wist zich ook eenzaam en alleen, op zich zelf aangewezen,
ver van God.
Adam, -voortaan: een vreemde voor zijn vrouw, zooals zij voor
hem; nog in ~et Paradijs, toch reeds buiten het Paradijs; God
verlaten hebbend, door God verlaten, ver van God!
Kon 't wel anders, dan dat de angst hen benauwde; en dat zij
in hun angst, samen, de engte der benauwenis van het dichte,
ontoegankelijke struikgewas opzochten, zich verbergend in het
midden der beschutting van het geboomte des hofs.
Kon 't wel anders dan, dat de man antwoordde, alsof hij alleen
maar zich zelf door God had hooren roepen: "Adam, waar zijt
gij?" en, alsof hij niet vanzelf sprekend als de mede-verantwoordelijke ook voor de daden van zijn vrouw, Eva mee
in zijn antwoord had moeten betrekken. Adam - als man, is
niet meer de woordvoerder voor hen beiden, voor Eva, zijn
vrouw èn zichzelf, maar hij antwoordt slechts voor zichzelf
alleen: "Ik" hoorde Uwe stem in den hof, en "ik" vreesde,
want "ik" ben naakt; daarom verborg "ik" mij."
Straks is het bewustzijn te moeten sterven de eerste wetmatig-
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heid, de eerste natuurwet, die als wel heel wrange vrucht de
mensch van den boom der kennis plukt.
Sedert bleef tot op den jongsten dag, dat sterven, die overgang
naar het groote onbekende aan de overzijde van de grens levendood, die overgang naar het, vergeleken bij dit leven, toch
"gansch en al andere" de groote verschrikking, de groote angst.
Zeker, ook de "Heimat"loosheid bleef een verschrikking, verwekt angst. Vraagt het den landverhuizer! En ook de eenzaamheid bleef een verschrikking, roept angst op. Vraagt het den
jongen fabrieksarbeider, eenzaam in het gewoel van de groote
stad, waarheen hij pas uit zijn landelijk dorpje vertrok I
Sedert bleef die dood voor de menschheid de meest wezenlijke
bron van angst. Zelfs voor den bij uitstek "verlichten" mensch.
Immers dan, stervende, moet ieder weer op zijn beurt geheel
alleen dien duisteren, eenzamen, onbekenden weg des doods,
naar het zoo gansch en al andere betreden.
"Meer licht I" Daarom vroeg toen zelfs één der meest verlichten.
En toch is de angst voor den dood altijd nog slechts de afschaduwing van een angst, welke zoo mogelijk nog dieper de ziel
van den mensch beroert, van dien existentieelen angst, waarbij
het gaat om het laatste en hoogste zijn, het meest wezenlijke
zijn van den mensch. Deze laatste angst maakt aan den mensch
nog iets anders openbaar dan zijn geschapen-zijn, zijn creatuurzijn, dan zijn eindigheid als mensch. Daarin wordt den mensch
openbaar, dat de inzet van zijn leven is zijn bestemming voor
de eeuwigheid.
Dan is aan de orde het "laatste" "oordeel."
Dan is aan de orde Pascals "angst".
Dan is aan de orde Kierkegaards "vertwijfeling".
In verband met den dood, den vleeschelijken zoowel als den
geestelijken noemde ik reeds als andere bronnen van angst: eenzaamheid, verlatenheid, "Heimat"loosheid. Ook dit laatste
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"Heimat"loosheid kreeg, in figuurlijken zin genomen, als bron
van angst verhoogde beteekenis. Er zijn in deze jaren zooveel
"landverhuizers", nu in geestelijken zin, die toch in het vreemde
land beslopen worden door dien angst der, ook nu geestelijk te
nemen, "Heimat"loosheid.
Wie over angst schrijft, kan er niet van buiten ook te schrijven
over "Heimat"loosheid en heimwee, over isolement en eenzaamheid, over 't besef verlaten, alleen gelaten te zijn; kan er niet
van buiten te schrijven over: falen, missen van het doel, over
zonde en geweten, over het eindig-creatuur zijn, over dood,
over geestelijk versterf, over het missen van zijn wezenlijke bestemming.
De analyse van het tweede scheppingsverhaal levert wel alle
wezenlijke bijomstandigheden, welke wij, wanneer angst optreedt, als deze begeleidend, telkens weer ontmoeten; zij 't ook,
dat deze zelden zóó alle in elkaars gezelschap optreden als in
de situatie van Adam en Eva.
leder der situaties, als gevolg van de zonde ingetreden, heeft
haar eigen varianten van angst; en steeds weer is in het reactieve
van de angstige gemoedsgesteldheid niet alleen de situatie als
de aanleidende oorzaak van den angst, maar ook die actie daarin,
welke den angst als reactie oproept, mee inbegrepen.
Angst is een schakelsituatie, is een trait-d'union-gegeven, is een
actief-reactieve gemoedsgesteldheid, waarbij het woord gemoed
zijn diepe beteekenis behield, welke meer omvat dan uitsluitend
het veel meer geisoleerde gevoelsleven. In den angst komt tot
uiting, dat de mensch staat vóór, en tegenover, het onbekende.
Dit onbekende spreekt reeds aan in zijn gemoed. 't Is immers
zóó, dat de mensch in zijn gemoed reeds anticipeerend verwerkt, wat tot hem komen kan van uit dit onbekende.
Dit onbekende is, hetgeen gemeenzaam is aan al die situaties.
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Daarin schuilt, in telkens anderen vorm, dit zelfde onbekende,
het komt erin naar voren; het is er de achtergrond van. Gemeenzaam is ook aan alle, dat zij het karakter van nood dragen.
Gemeenzaam aan alle is tevens de gedachte der scheiding, der
breuk, welke wij, al evenzoo in een telkens weer andere nuanceering, er in aantreffen.
Angst is het emotioneele symbool eener scheiding, eener breuk,
achterlatende wat vertrouwd was, zich wendende tot wat nog
onbekend is.
Die angst is ontstaan met de breuk tusschen God en mensch.
Ze werd onmiddellijk gevolgd door de breuk tusschen de mensc hen onderling, tusschen Adam en Eva. Die eerste angst werd
daardoor een angst voor den majestueuzen God, die hen ter
verantwoording kon aanspreken, en dien zij daarop, als den aan
te spreken persoon, met een "gij" moesten antwoorden.
De angst was een angst voor het "Gij" van God. Maar die angst
gold ook terstond dat andere "gij", waarmee deze beide eerste
menschen, in hun intieme gemeenschap met elkaar, elkander
begroetten.
Alle angst geldt een "gij", dat zich tegenover ons stelt, dat als
het groote onbekende ons aanspreekt in ons gemoed, en ons
dwingt tot antwoorden.
Zoo is nog dikwijls, ook nu nog, om met de moderne zielkundigen te spreken, angst gevolg van het minderwaardigheidsgevoel
tegenover de gemeenschap, waarmee de angstige, als in een bestendigden dialoog, en als gold die gemeenschap als een vijandig
"gij", voortdurend een samenspraak houdt, welke den angstige
doet versagen.
Zeker, aan den dialoog met God en aan dien tusschen Adam
en Eva samen, was voorafgegaan de allereerste ontdekking van
het andere, van het "gij". Als zoodanig had door de inblazing
van den booze de boom der kennis zich aan Adam en Eva voor-
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gedaan: als een eerste niet-ik, als het eerste "gij" tegenover hen,
niet meer een ongescheiden deel van het gave geheel, waarvan
ook Adam en Eva zelf een ongescheiden deel vormden.
Ook nu gaat het immers nog zoo met den jongen menseh, die
eerst heel langzaam de wereld rondom zich ontdekt, als niet
een deel van hem zelf, maar als een "gij" tegenover zich.
En terecht heeft de nieuwste psychologie er ons inzichtig in
gemaakt, dat zooals breuk met dit "gij", met deze rondomwereld oorzaak, "de" oorzaak van allerlei concrete angsten is,
zoo ook die angst overwonnen is, zoodra het rechte verband met
dit "gij" weer teruggevonden is. En het wordt teruggevonden
op het oogenblik, dat de mensch zijn zelfzuchtig "ik" aan dit
"gij" ondergeschikt heeft leeren maken. Juist het tegendeel van
wat Adam en Eva deden, die hun "ik" stelden tegenover Gods
"Gij": juist het belangelooze offer van het egoistische "ik" aan het
"gij" der gemeenschap, ook aan het "gij" van de gemeenschap
der geloovigen, ook aan Gods "Gij", doet de angst verdwijnen
uit de ziel van den geloovige, bevrijdt deze van angst, voor goed
en volkomen.
Is het geen ironie, dat door het eten van den boom der kennis
het tot nu toe vertrouwde bekende, dat, één met den mensch,
deze omringde, wordt gemaakt tot het groote geheimvolle, angstwekkende onbekende, van het "gij", van het andere.
Het andere, het onbekende stond eensklaps voor hen; en daarmee correlaat was in hun gemoed even plotseling de angst er.
De boom beloofde kennis, en door en na het eten van zijn vrucht
bleef in hun gemoed slechts de huiverende angst voor het plotseling openbaar geworden onbekende.
Wat is het zielkundig volkomen juist gezien, dat onmiddellijk
dit onbekende, toegespitst en in verband wordt gebracht met
het sexueele leven van den mensch. Nóg is dit in veler leven
het groote onbekende, dat slechts angst oproept. En de psychi-
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ater, ook degeen, die hiernaar niet opzettelijk opzoek gaat,
vindt als bron van vele zielestoornissen en zieleconflicten, bij
gehuwden en ongehuwden den angst voor het sexueele, voor
den geslachtelijk andere. Dikwijls is die angst gesublimeerd, of
slechts in symbolen zich uitende; hij is er niet te min.
Ik schreef reeds, dat de analyse van het tweede scheppingsverhaal ons heel dicht brengt bij allerlei gedachten en inzichten
door de nieuwste zielkundige richtingen, door Freud en Stekel,
door Jung en Maeder, door Adler en Künkel bij hun bemoeienissen met zielen-in-nood,-in-de-engte,-in-angst, verworven en
"uit"gedacht.
Geen wonder! De mensch dezer eeuw, als kind van nature ongescheiden één met de wereld van wieg en box welke hem omringen, wordt, naarmate deze wereld als een vijandig "gij" meer
tegenover hem komt te staan, steeds meer door angsten bevangen, angsten van allerlei soort.
En is de huidige angst bij velen niet daarom zoo intens, zoozelfs
dat deze hen den dood indrijft, omdat wij 't besef hebben, allen
met elkaar, dat de huidige wereld, in den hedendaagschen krisis
als een oppermachtig onbedwingbaar "gij" tegenover ons staat.
In den dialoog met den hedendaagschen toestand wordt geen
enkele van onze vragen door deze aangesprokene bevredigend
beantwoord. Deze geschokte, geschonden wereld staat tegenover
ons als 't wel heel andere onbekende, dan 't ten volle bekende
en vertrouwde, zooals die wereld ons in onze jeugdige onbevangenheid aanvankelijk leek. Freud, die in den angst niet anders
ziet dan verdrongen libido, dan den ondergrond der verdrongen
driften, of, enger opgevat, niet anders dan verdrongen sexualiteit, sprak nogtans het verlossende woord niet. Evenmin Adfer,
die ook den angst, evengoed als alle neurotische processen laat
ontstaan uit de ontmoediging, die den mensch reeds in zijn
kindheid, den moed ontneemt. Angst, ook de angst voor het
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huidig wereldgebeuren wordt slechts overwonnen door de volledige overgave, door de volkomen resignatie, door de volkomen
onderschikking van het "ik" aan het "gij".
Angst! Angst als zielepijn en diepste ontroering van 's menschen
intiemste innerlijkheid!
Hoe ze in den mensch kon ontstaan, weten wij niet. De mogelijkheid, dat ze in des menschen ziel kon aanspreken, kunnen
wij even weinig begrijpen.
Evenmin als wij dit weten en begrijpen van de zonde.
Op eenmaal doet de zonde haar intrede in de mcnschenwereld.
En met de zonde de angst. Deze beide veranderen radicaal de
situatie. Door zonde en angst werden "uit"zicht en "in"zicht
van den mensch geheel anders. Zij deden alles anders waardeeren, dan daarvoor. In de nieuwe situatie door zonde en angst
geschapen kan niets meer met de vroegere qualificaties worden
aangemerkt. De zonde koppelde door de sprake van het geweten,
door he t ontwaakte schuldbewustzijn, aan allerlei situaties voor
immer den angst, als een onverbrekelijke twee-eenheid.
En nu is het wonderlijke der heilsgeschiedenis, dat om te geraken tot bevrijding van dien eersten origineelen aan de zonde
gekoppelden angst, deze eerste angst als 't ware overwonnen,
"verslonden" moet worden door een anderen tweeden angst,
nog aangrijpender, nog overweldigender, dien der zelfvernietiging, leidend tot volkomen verlossing en begenadiging.
De mensch moet dan gaan in den weg van den tweeden Adam.
En wij denken aan Christus in Gethsemaneh. Andermaal het
binnenste, de donkerte, de eenzaamheid van een hof. Maar hier
om God te zoeken.
Andermaal de verlatenheid, en het op zich zelf toegewezen zijn.
Maar hier om zich met God te vereenigen in diepste eenswillendheid. Om te kunnen intreden ook voor hen, die hem daar alleen lieten.
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Andermaal het sterven in het verschiet. Maar hier om door, en
in dit sterven het leven te winnen.
Andermaal angst, ziel beklemmende angst, doodsangst I Maar
hier om in de volledige overgave, in den dialoog met den Vader,
aan dit "Gij", aan diens wil, den angst volkomen te overwinnen
tot de zegenvierende berusting en de uiteindelijke overwinning
over den dood, voor zich en de zijnen, die Hem volgen willen.
Wie na Christus' verlossingsdood, uit zijn angst der isoleering,
der "Heimat"loosheid, - want zoo is de toestand van den zondaar te typeeren -, uit zijn angst der zonde, van den dood, ook
den geestelijke, de boodschap van Gods liefde ter harte neemt,
en tracht te komen tot de overgave der erkenning, dat God nogtans liefde is, en ook hem liefheeft, dat God ook zijn Vader wil
zijn, dat God voor hem 't eeuwige leven toch nog heeft weggelegd, dat Gods "stad" ook zijn vaderhuis mag zijn, diens angst kan
aanvankelijk, voordat deze boodschap, dat God liefde is, ten volle
is aanvaard, nog eens zoo intensief worden. 0 zeker, deze angst
kan qualitatief een geheel andere zijn, maar hij is daarom niet
minder benauwend, en in de engte der verslagenheid, der eenzaamheid drijvend.
God - liefde! God - mij zondaar, mij den aan den dood vervallene, den "Heimat"loozen zwerver, nergens thuis, den eenzamen verscholene nogtans liefhebbend!
Er is angst, waaraan men bezwijkt en sterft; om zóó, als het leven
inzet is, met een schuldig geweten te komen tot wie alles weet.
Maar nog erger dan doodsangst, is de schaamtevolle angst om
met een schuldig geweten te komen tot wie alles weet, en die toch
in souvereine, slechts zichzelf genoegzame majesteit genade
schenkt ten leven. De nooden van zulk een angst zijn de geboorteweeën ten nieuwen leven.
't Is een der modificaties, waarin het bipolaire, het ambivalente
karakter van den zoeten angst tot uiting kan komen. Otto heeft er
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terecht met een diepgaand zielkundig inzicht op gewezen, dat dit
bijzonder karakter aan allerlei gemoedsbewegingen toekomt; ze
zijn tegelijk afschrikkend en fascineerend, boeiend en beangstigend.
Een van mijn angstige, om zijn ziel bekommerde patiënten,
drukte het eens zoo uit: "Dat oog (van God), dat vriendelijke,
dat koninklijk hooge oog, dat zou je wel willen vloeken. Dat oog
blijft je maar aankijken. Dat oog zegt, dat je schuldig bent, en
toch blijft het je maar aankijken.
Dat is een hel voor je ziel. Dat beangstigt je veel meer dan 't
booze oog. Je zou weg willen vluchten, en dat oog fascineert je.
Je kunt niet van je plaats komen. 't Belet je vlucht. En je angst
stijgt. Je denkt te stikken. Je snakt naar adem. 't Is alsof, dat
oog zeggen wil, waar je ook heenenvlucht, waar je jezelf ook
verschuilen zoudt willen, ik ben ook daar nog. Mijn macht reikt
ook daar; mijn macht, en mijn weten, en mijn liefde. Werp je
in 't stof. Verootmoedig je. Ik laat genade voor recht gelden" .
De angst voor den Heilige is dan verdiept tot den angst voor den
waarlijk Genadig-liefdevol-tegemoetkomende, die dwingt om
Hem lief te hebben, om zich in zijn Vader-armen, aan zijn
Vader-borst te werpen, en die dwingt om ook dien laatsten angst
Hem ten offer te brengen.
De angst voor den Heilige I - "heilig" is toch nog wel iets anders
dan: eigen gevoel van isolement en ongenaakbaarheid, buiten
zichzelf geprojecteerd tot de dwanggedachte van een God, die
afgezonderde heiligheid is, zooals nieuw psychologisch inzicht
ons wil doen gelooven. Juist het zoo net beschreven dwingend
karakter van den angst pleit hier tegen.
Dat is het ambivalente karakter der existentieele angstbeleving,
dwars door de bereidheid tot den dood heen, ten leven, zooals
Dostojewski dit beleefde in de opvolging van: het vervoer ter
terechtstelling - ten leven, door uiteindelijke begenadiging.
ISI

De angstvolle situatie, veroorzaakt door angst na het zondigen,
nieuwe angsten oproepend, in het tweede scheppingsverhaal is
het prototype van alle angst-situaties.
Alle angst is bewogenheid der ziel, spanning der ziel; als gevolg
van de samenspraak der ziel met haar geweten, met haar partner, die van haar, "de ziel", alles afweet.
Men moge den angst op een bepaald oogenblik in de ziel aangesproken, al zielkundig statisch willen en kunnen beschrijven,
de angst is niettemin toch alleen maar dynamisch, in zijn bewogenheid naar juistheid te verstaan en te beschrijven. Dynamisch beschouwd openbaart de angst zich als een uiting van
het gemoed-op-drift, in bewogenheid, tegelijk in den angst,
zeker, ook wel terugschouwend, hoe men in die situatie belandde, met zelfverwijt misschien, en de huidige oogenblikkelijke uitdrukkingssymptomen van den angst belevend, maar toch
vooral in de toekomst blikkend, vooruitziend naar afweer. Zoo
is de angstbeleving anticipeerend op wat komen kan, zeker nog
komen moet, in verband met de teruggrijpende herinnering, vergezeld van de sprake van het geweten.
Goed verstaan is de angst zóó steeds signaal, en toch ook weer,
in de beleving van die uitdrukkings-symptomen ook reeds gedeeltelijke aanvankelijke bevrijding van datgene, dat den angst
opnep.
Is 't te gewaagd, om te zeggen, dat zeker voor den mensch
van deze laatste decenniën elke angst in wezen verkapte doodsangst is, angst voor dien rusteloozen, verraderIijken, onafwijsbaren maaier met de zeis, die komende is, inderdaad reeds
komende, elke seconde dichterbij, tot een elk onzer om onze
levensworteling af te snijden.
Elke angst - doodsangst! Doodsangst - vemietigingsangst!
Ook angst voor dien laatsten gang, dien elk mensch eenzaam,
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alleen moet gaan. Angst voor dien tocht in het duister, een ongekende toekomst tegemoet. Angst voor dit sombere isolement,
zoo eenzaam, als geen ander isolement op aarde. Elke angstdoodsangst I Elke angst ook angst voor het daarmee noodzakelijk verbondene alleen-zijn.
Iets van dien angst, maar dan als gesublimeerde belevingsvorm,
is de oorzaak van de ontroerende instemming, waarmee liederen
als: "Ga niet alleen door 't leven", aangehoord en overgenomen
worden.
Elke angst - ook angst voor het onafwijsbare moeten - achterlaten van al datgene, waarmee men zich in het leven omringd
heeft.
Elke angst - ook angstig opzien tegen het heimwee, dat men
ducht, wanneer met het laatste afscheid 't vaderland, 't vaderhuis, de geliefde kring, 't vertrouwde "heim" verlaten moet
worden, en men afreizen moet naar het vreemde land, het "ellendige" land, vanwaar nog niemand terugkeerde.
En vol of weinig bewust doorleeft elk mensch in dezen, al dan
niet verkapten, lichamelijken doodsangst tegelijk een geestelijk
sterven. De moderne huidige krisis-mensch meer dan vroegere
geslachten! Meer dan vroeger heeft het tegenwoordig geslacht
angst voor een geestelijk sterven, angst voor geestelijk alleen
staan, angst om geestelijk geisoleerd te moeten leven. Deze angst
is een reactie van den modernen mensch, die los kwam te staan
van de gemeenschap, waarin hij oorspronkelijk wortelde. Zoo'n
gemeenschap was de plek op de aarde, waar zijn geslacht in
gebondenheid aan die plek aarde leefde. Zoo'n gemeenschap
was voor anderen de familieband en de familietraditie. Uit die
gemeenschap werd de moderne mensch, ondanks allerlei vereenigingen en bonden, uitgerukt; misschien juist door die vele
vereenigingen en bonden en haar schreeuwende propagandisten.
Menige angst zouden wij kunnen definieeren als een ontworte-
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lingsneurose. Er is een metaphysische achtergrond, welke
den mensch en zij~ plekje grond, welke den mensch en zijn
familie verbonden houdt.
Losgerukt uit zijn sociale verhoudingen tot huisgenooten, tot
pleksken grond, tot naburen, losgerukt ook uit zijn engere sociale
verhoudingen, kwam de enkeling daar los tegenover te staan; met
als eenig vergezelschapper op zijn eenzamen tocht den angst.
Ook de moderne mensch is weer op zoek naar het "gij".
In het vaag bewustzijn ontworteld te zijn, los te staan, in het
klare besef eenzaam te staan, geisoleerd, gaat hem de onzekerheid beangstigen, overweldigt hem de levensangst, komt er in
hem ook dikwijls iets van smachtend verlangen naar vernieuwing, naar zekerheid, klaarheid, geborgen zijn, berusting.
Angst- en ontwortelingsneurose, zij vragen om nieuwe worteling
en om existentieele zekerheid.
Ik schakeerde allerlei angsten van ouden, zondigen mensch en
modernen neurotischen mensch, opgeroepen door ellendigheid,
door heimwee, door isolatie, door eenzaamheid, rondom den
doodsangst, bracht ze in hun oorspronkelijkheid met deze en de
zonde in verband. En ook al worden al deze angsten los van
dezen centralen angst en als in geen enkel verband meer met
deze staande beleefd, mits het perspectivisch vergezicht maar
diep genoeg doorgeséhouwd wordt, blijkt het wel uit het oog verloren, verweggelegen ontmoetingspunt: de zondigheid der menschen (in de eerste plaats te noemen), de bezoldiging der zonde
hiermee onlosmakelijk verbonden (in de tweede plaats te vermelden).
Door mij werd reeds naar voren gebracht, dat, als elke angst in
wezen doodsangst is, bestaansangst, zijnsangst, levensangst, men
ook kan zeggen, dat elke angst in wezen angst voor zichzelf, angst
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voor de intactheid, de gaafheid, de integriteit der eigene persoonlijkheid is, angst voor het ongeschonden volle leven van het
eigen ik. Daardoor is angst de beste inleiding tot de bescherming
van zichzelf; zelf reeds aanvankelijke bescherming. Zie het dier,
de kat in angst! De angst doet haar haren ten berge rijzen. Ze
wordt vervaarlijker, indrukwekkender. De dikke vacht, de zware
staart, de gekromde rug, de geheven klauw met uitgestoken
nagels, dat alles imponeert den vijand, wekt afgrijzen. Het bloed
trok zich terug uit de huid in de spieren. De vijand die toebijt
krijgt een bek vol haar; verwondt hij de huid al, de wonde zal
minder bloeden; maar de spieren, welke intensief gebruikt zullen
worden, zijn goed toegerust met levenssap. Het geheele dier is in
de angstige situatie reflectorisch op verdediging en aanval ingesteld.
Zoo is de angst naar zijn uitdrukkingssymptomen de reflectorisch
opgeroepen, lichaam en ziel samen beheerschende, instelling, bereid tot primitieven of gerationaliseerden afweer van elke latente,
schuilgaande, of juist manifeste, openlijk zich aandienende bedreiging van het eigen zelf, het eigen leven in lageren of in hoogeren
zin genomen, meer vleeschelijk of meer geestelijk te nemen.
Vrees en angst - ik moge dit hier even opmerken - komen dikwijls in elkaars dichte nabijheid. Toch is er verschil. De vrees
heeft een concreten inhoud en is logisch welgegrond. Het object
der vrees tracht men te ontvluchten. De angst daarentegen gaat,
ook dan, wanneer hij schijnbaar betrekking heeft op iets concreets, toch tegelijk daarin terug op iets onbepaalds, een laatste
iets, dat daar nog weer achter ligt. Angst is altijd angst voor de
vernietiging door den dood, voor wat na den dood komt. Juist
de onklaarheid en de onduidelijkheid van den angst roept reflectorisch dat onbestemde gevoel van verhoogde spanning en geprikkeldheid op, dat wij als beklemming ondervinden. Toeneming van de vrees, in een oogenblik tijds, noemt men schrik,
in den hoogsten graad ontzetting.
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Dikwijls nu is de angst meer dan signaal.
Dikwijls is de angst in zijn uitbeelding en uitwerking in het somatopsychische geheel der persoonlijkheid finaal bepaald, reeds zelf
afweer. Dan roept de angst het afgrijzen op, is de angst heftigste
afkeer. Zoo wordt de hevige angst uitgebeeld, als een angstige
ontzetting met bijv. een houding en uitdrukking van gelaat en
hoofd, alsof deze mensch door een toom in den mond tot steigeren werd gebracht; of als een radelooze, onproductieve bewegelijkheid van wringende handen en gebarende armen; of als een
extatische, uit angst geboren zinnenverrukking.
Dat is de groote angst! Daarnaast kent de nieuwe psychologie
een meer innerlijk blijvenden angst, welke zich echter wel in
identificaties en projecties kan openbaren.
Op deze wijze doorleeft bijvoorbeeld de puberteit haar eigen
angsten als " Weltschmerz".
Alle angsten, welke het menscheleven vergezellen en dit leven
schudden en schokken, zijn nuanceeringen van dien eenen in
den grond zelfden angst, welke zich, tegen den achtergrond van
dood en zonde en oordeel, bezighoudt met den mensch zelf, met
mijzelf, met mij - den angstige.
Het is de "behaviour" psychologie ten spijt een angst inhaerent
aan de psyche van het zondige, den dood vervallen menschelijk
geslacht.
Watson en de zijnen, de "behaviour" -psychologen, ook von Bechterewen de reflexiologen mogen al beweren, dat elke angst in
zijn genese, zijn wording, geinduceerd, opgelegd, aangebracht
is door en uit de omgeving, zij vergissen zich.
De mensch krijgt niet alleen bij zijn geboorte de mogelijkheid,
dat hij angstig kan zijn, mee, als een menschelijken aanleg, hij is
ook zonder inductie van buiten, uit eigen innerlijkheid als zondig
mensch angstig als reactie, in de dynamische bewogenheid van
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zijn bedreigd bestaan en gevaarvolle levensgeschiedenis als
mensch.
En niet alleen de mensch. Ook de dierenwereld kent angst, mee
betrokken in den zondeval der menschheid.
Wij kennen een groote verscheidenheid van concrete, zakelijk
af te grenzen angsten. Daartegen verweert de mensch zich, behoudens den afweer, reeds in den angst zelf gelegen, op ver uiteenloopende wijzen. Wie er zich rekenschap van geeft, bemerkt
al spoedig, dat de wijze, waarop de mensch in en op zijn eigen
angst reageert een zeer verscheidene is. Ik sprak met opzet
over reacties in zijn eigen angst tot uiting k~mend, en reacties
op zijn eigen angst.
Niet minder dan de angsttypen zelf, de bedremmelde, de overmoedige, de geremde, de expansief bewegelijke, enz., die wij
kunnen onderscheiden, zijn deze afweerreacties, waarin en waardoor de angst verwerkt wordt, uiteenloopend.
Al deze verschillende reacties hebben echter toch iets wezenlijks
gemeen. Zooals elke angst, van den mensch in wezen, een angst
van dien mensch voor zichzelf is, voor eigen bestaan, zoo vertoont iedere reactie door den angst opgeroepen de een of andere
modificatie van een vlucht van den mensch voor dien angst,
voor zich zelf.
En steeds neemt de mensch op deze vlucht voor zijn angst, voor
zichzelf, waar hij zich ook moge trachten te verschuilen, dien
angst voor zich zelf mee.
Zeker, men kan de reacties, waarmee de mensch zich verweert
tegen den angst tot twee groote groepen van reacties terugbrengen. Wanneer angst wordt "ver"werkt, dan kan angst oorzaak zijn van een remming, een vertraging van de activiteit, zelfs
van de vitaliteit, tot ter-plaatse-dood-blijven toe. Hij kan ook
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tot een verhooging der activiteit leiden, tot aggressiviteit, tot een
zinloos er op los stormen. Beide komt voor, met de mogelijkheid
van een omslag van het een in het ander. Aanvankelijke remming
kan omslaan in de meest onbesuisde aggressiviteit, dus niet alleen
een "reculer pour mieux sauter", maar een waarlijke omslag.
ZÓÓ kan ook een aanvankelijke aggressiviteit doodloopen in een
uitgesproken algeheele remming door in zijn schulp te kruipen,
door zich "dood"stil in zijn schuilhoekje terug te trekken.
Wij kennen die afweerreacties van den mensch tegen zijn angsten
in allerlei vormen van zuiver biologische tot de meest gerationaliseerde. Onder de laatste reacties nemen amuletten en mascottes, nemen dogma en biecht, nemen zoenoffers en gebeden
een zeer effectieve plaats in.
De angsten der ziel verraden den nood der ziel. Niet minder
doen dit de afweerreacties ertegen in actie gebracht.
De verschillende reacties houden evenals de verschillende concrete angsten zelf verband met de diepte-lagen van het zieleleven, waarin en waaruit ze geboren werden.
Als Scheler en op zijn voetspoor Schneider het zieleleven als een
uit concentrische schalen rondom een binnenste, intiemste kern
der persoonlijkheid, van het "Ik" laagsgewijs opgebouwd geheel
voorstellen, dan verliezen zij nimmer de eenheid der persoonlijkheid van den mensch daarbij uit het oog, maar dan leggen zij
toch op deze "Schichtung" van het zieleleven het accent. Iedere
laag wordt nu ook gekenmerkt door haar eigene angstgevoelens.
Scheler onderscheidt periphere of sensorische zintuig-gevoelens,
verder vitale levensgevoelens, dan zuivere "Ik" -gevoelens en ten
slotte persoonlijkheidsgevoelens.
Periphere angst, uit den aard dikwijls veel meer angstige vrees
voor een letsel, voor pijn, kan op allerlei manier door afweerreacties, en dan niet zelden volkomen, overwonnen, voorkomen
of afgewend worden.
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Vitale angst slaat uit, wanneer het natuurlijke levensgevoel wordt
bedreigd.
Binnen het gebied der "Ik" gevoelens spreekt de angst aan, wanneer angst voor een meer geestelijke destructie en dood aanspreekt.
A fortiori geschiedt dit, wanneer angst op het terrein der persoonlijke gevoelens deze binnenste kern der persoonlijkheid overweldigt.
Toch, ondanks deze verscheidenheid van reactieve angstgevoelens, aansprekend in de verschillende diepte-lagen van het
zieleleven van den nooit anders te denken dan enkelen, ondeelbaren mensch, wordt de bron, worden de heimelijke bronnen
van deze in wezen schijnbaar zoo verschillende angstgevoelens
toch benaderd in dien zelfden oorsprong, waaruit de in het tweede
scheppingsverhaal beschreven angst ontsproot: angst voor de
aanspraak van het "gij", dat onbekende andere tegenover den
mensch; tegenover elken mensch; angst voor dat wel heel bijzondere "gij", dat in de gestalte van den onontkoombaren
"Dood", ons allen eenmaal om een antwoord komt vragen op
zijn onafwijsbare noodiging, hem te volgen.
Ik heb reeds geschetst, hoe angst voor den dood kan verkeeren
in angst voor het leven. En nu kan angst voor het leven er toe
brengen te anticipeeren op den natuurlijken dood. Nu kan angst
voor het leven oorzaak worden, dat de dood eigener beweging
wordt gezocht. Dan brengt angst tot zelfmoord.
Op dezelfde manier kan angst voor het alleen staan worden tot
angst voor de gemeenschap, en juist het alleen zijn, het isolement
doen zoeken. Het signaal in den angst kan dan door deze perversie der gevoelens den angst zelf maken tot doel.
Dan heeft de angst voor zich zelf zich geperverteerd in een cultus van den angst, en wordt die angst genoten als een bitterzoet raffinement, als een pervers picotement. Zoo ontmoeten wij
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het menigmaal bij onze patiënten, niet alleen bij de zwaar
angstigen, maar ook bij de slechts even angstigen. 't Is 't eene
uiterste. Zóó kan men met den angst afrekenen door den angst
als een blijvend, gekoesterd bezit te annexeeren.
Er is ook een andere mogelijkheid om met den angst af te rekenen;
van deze radicaal bevrijd te worden.
Het ware leven kan begeerd worden; de ware gemeenschap kan
nagestreefd worden; de aansluiting aan het "gij" kan verlangd
worden; het eeuwig vaderhuis kan gezocht worden.
De vlucht voor God, het schuilen in het verborgene voor God
kan radicaal veranderen in eeD zoeken van God, en in een volkomen geresigneerde overgave aan God, zonder eenig voorbehoud.
Daartoe kan de angst zelf meewerken en den prikkel en de aansporing verschaffen.
Nimmer krijgt de mensch zoo'n juisten kijk op zich zelf als in
den angst. Het is alsof hij in den angst, waarin zijn bestaan op
't spel staat, voor het eerst zijn eigen bestaan tot op den wortel, tot
op den bodem doorschouwt. Dat is een functie van den angst,
juist bij den menseh! Deze werpt een fel licht op 's menschen intiemst bestaan, zijn meest wezenlijk zijn, zijn wezenlijke plaats,
zijn verhouding tot God. In dien zin zou men kunnen zeggen: dat
de mensch angstig in existentieelen zin kan zijn, is mogelijk,
omdat hij van Gods geslacht is; omdat zijn innerlijk wezen
eeuwigheid is, en omdat de menseh, zelfs in den staat der zonde
weet, dat hij het is, van Gods geslacht, die tot dien staat der
zonde verviel. In zekeren zin is 's menschen angst, 's menschen
tragische grootheid. De angst ver"klaar"t hem zijn zielig bestaan; verklaren in den zin van klaar, duidelijk, doorzichtig, inzichtig maken. De angstige mensch doorleeft zijn eenzaamheid,
zijn verlatenheid, zijn gescheiden zijn van God. De angst ver"klaar"t hem zijn afhankelijkheid als schepsel.
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Maar dan moet hij door den angst heen verder komen. Hij moet
den weg tot God terugvinden. Hij moet den weg tot het "gij"
terugvinden.
Wij zijn er niet met onze prediking, dat God zelf die gemeenschap
heeft hersteld: de gemeenschap van den mensch met God, met
den naaste, met zich zelf. Het moet niet blijven bij deze potentieele mogelijkheid.
Al ons belijden, dat 't Christendom, dat Jezus Christus' prediking, diens blijde boodschap uit alle angsten redt, ook redt
uit den doodsangst, dat 't Christendom weer " Heimat" , weer
een vaderland doet vinden, dat 't Christendom binnenvoert in
die hernieuwde gemeenschap met God, en brengt tot vernieuwde
kameraadschap, dat alles moet van mogelijkheid worden, tot
reëele beleving en doorleving.
Het moet komen tot een zich volkomen verliezen aan het "gij".
Dat is voor den eenmaal angstige zoo buitengewoon moeilijk.
Dikwijls is de angst, ik zei het reeds, een actieve, uiterst zinvolle
wijze om zich voor gevaar te beschermen. Vooral dan, wanneer
het zelfgevoel, het gevoel van eigenwaarde gevaar loopt gekleineerd te worden, dan wordt dit dikwijls voorkomen, juist door
de angstig dralende houding door den angst aangenomen, ondanks het feit, dat misschien reeds bewustzijn en wil den weg
van den actieven moed tot het leven wel zouden wenschen in te
slaan. De angst voor het leven, voor het existentieele zijn wordt
slechts overwonnen door den actieven moed van het er voor
over te hebben zich zelf te verliezen aan het "gij". Slechts het
stoutmoedig wagen, slechts dit actieve geloof, kan den angstigen
mensch brengen tot de bereidheid, om het eigen existentieele
zijn niet meer te tellen; om het verlies daarvan aan te durven.
En nu is het wonderlijke, dat het vinden van God, dat de radicale
overgave aan God, meestal (niet altijd) slechts volgt op de
radicale overgave aan den medemensch. Slechts hij vindt God
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terug, die zich in den dialoog met God, gevangen gaf aan God,
aan diens "Gij"; maar voorbereiding daartoe was de overgave,
het zich gevangen geven aan het "gij" van den medemensch.
Of wat is het anders, als in het inquisitoriale tweegesprek met
den psychiater, in dit bitterste aller examens, in dit vraag- en
antwoord-spel, waarbij de ziel, het bestaan, de gezondheid van
het bestaan der ziel inzet is, de patiënt zich met al zijn verborgen gedachten, zijn diepste motieven, geestelijk naakt-uitgekleed, aan deze overgeeft en gevangen geeft! Is dit geen zich
zelf verliezen? Om behouden te worden?!
Slechts wie den moed heeft zich in deze engte, in deze benauwenis te wagen, wordt gevoerd in de ruimte. Dat is de kracht
der nieuwe psychotherapeutische bemoeienis. Dat was de beteekenis van de biecht, vóór de boete. Dat is de beteekenis van
de psycho-analyse, van de stille lectuur der individueel-psychologische literatuur. Het is ook de beteekenis der Buchmann-beweging, der Oxfordgroep. Vooral de eerst en laatstgenoemde
voeren daadwerkelijk terug tot het "gij". Zij vragen het offer
van zich zelf.
Zij bereiden voor tot het offer van zich zelf aan God. 't Moet
komen tot een radicale, 'n principieele levensvernieuwing. 't Mag
niet blijven steken in een moralisme.
't Was toch ook immer de belijdenis der kerk, dat de bekeering,
de wezenlijke bekeering van God uitging, niet van den mensch.
Of eigenlijk was het een niet te ontleden twee-eenheid van zelfwerkzaamheid en arbeid van God, in angstige gespannenheid.
Is dat niet de diepe zin van het werken van zich zelfs zaligheid
met vreeze en beven, terwijl het God is die dat in ons werkt.
Dan wordt het zich verliezen aan het "gij" - het zich verliezen
aan den "Gij". Dan volgt op het weervinden van den weg naar
de gemeenschap, het terugvinden van de gemeenschap met God.
Angst uitspreken, in tegenstelling met angst opkroppen, is deze
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gemeenzaam maken, deelen; 't is bevrijding, 't brengt in de
ruimte.
Uitspreken is eigener beweging halen uit de zelfzuchtige, ijdele
spheer der verenkeling, en der vereenzaming.
De angst heeft de bedoeling juist dat zich openen voor het "gij"
te verhinderen. Kwamen zij maar eens tot uitpraten! De neurose
van velen is juist de vlucht voor deze beslissing om zich uit te
spreken, om zich te verliezen aan het "gij". Ja, men kan zeggen
de nerveuze, neurotische mensch is de principieel "gij" -looze
mensch. Dit klemt te meer als inplaats van "gij" "Gij" wordt
geschreven. De gemeenschap met het "gij" is de beste zekerheid
tegen den angst. De gemeenschap met Gods "Gij" de eenig
afdoende. Dat kan slechts in den weg der navolging van Christus
in Gethsemaneh. Dat kan slechts in den paradoxalen weg van
het Christendom; dat slechts in de bereidheid tot het verliezen
van het eigen leven, van zich zelf, het behouden van zijn leven,
het behoud van zich zelf mogelijk is.
Afgerekend hebben met dezen laatsten angst, daar ging het om.
Daar gaat het om!
Daar ging het om: de Christenen der eerste eeuwen gingen willig
den vuurdood in, betraden willig de arena. Daar ging het om: de
ketters volgden in volkomen resignatie tot niet minder wreeden
dood die eerste Christenen. Daar ging het om: leest de laatste brieven
dier jonge studenten den laatsten avond voor den stormaanval, in
de loopgraven, aan bruid en ouders geschreven! Daar gaat het om
- ik zou kunnen verwijzen naar menige beslissing in dezen
moeilijken tijd door jonge menschen en oude menschen genomen.
Daar gaat het om! Ook nu nog.
God is, wel heel zwaar persend, bezig zijn kinderen te vormen
in de angstige omklemming der benauwende vormen.
Als straks, nadat de benauwenis der vormijzers zal zijn losgemaakt, opengebroken misschien, het vormsel zoo'n onberispelijk
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gladde, strak-schoone gestalte vertoont, dan dankt het dit, aan
dien beangstigenden druk.
Ik noemde de nooden van den angst de geboorte-weeën van
een nieuwe existentie, die eerst door dit nauwe baringskanaai
heen in de ruimte wordt gevoerd.
Augustinus' woord krijgt zoo verhoogde beteekenis: Timor
medicamentum, caritas sanitas.
Inderdaad de angst kan medicijn zijn ten nieuwe leven; omdat
het Gods liefde is die deze medicijn daartoe wilde gebruiken.
Maar zooals de volle gezondheid geen medicijn meer behoeft,
zoo heeft ook de mensch, die God terugvond, den angst niet
meer noodig. En voor het wedergeboren kind Gods blijkt het
ten volle waar, dat de volmaakte liefde Gods niet alleen de vrees,
maar a fortiori den angst volkomen uitsluit.
Hierin zijn nieuwe zielkunde en oud bijbelgeloof, zij 't ook met
onderling afwijkende, andere omschrijvingen het volkomen eens.
Geen angst, geen verschrikking meer! Ook de laatste vijand werd
overwonnen!
Zwaar-gerijpte halmen droomen,
van een grooter heerlijkheid.
Laat gerust de Maaier komen,
't Koren wacht, en is bereid.

(Redert in "Woord en Geest".)
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DROOMEN

•

De droom is een verschijnsel dat, door alle eeuwen heen, zich in
de belangstelling van den mensch heeft mogen verheugen. Het
feit dat de droom eigenlijk het zieleleven in den slaap is, zooals
Aristoteles reeds opmerkte, dus het zieleleven in een toestand
waarin de wil en het verstand niet regelend kunnen optreden,
deed den droom omgeven met een waas van groote geheimzinnigheid. Het verschijnsel is en wordt nog op zeer verschillende wijze verklaard. De een ziet in den droom iets zeer verhevens: een zich losmaken van de ziel van het lichamelijk omhulsel, voor een ander is de inhoud een rij zinlooze beelden die
zich grillig aaneenrijgen zonder zin en inhoud, een derde ziet
in den droom de meestal visueele vervulling van onbewuste
wenschen. Onnoodig te zeggen dat het droomverschijnsel zeer
voorzichtig moet worden benaderd, dat geprobeerd moet worden
het geheimzinnige te verwijderen en zoo mogelijk objectief gezocht moet worden naar een verklaring, met het feit voor oogen
dat we inderdaad te doen hebben met het zieleleven in den
slaap. In wakenden toestand wekt de buitenwereld allerlei gewaarwordingen, die door de ziel worden verwerkt en als voorstellingen in ons bewustzijn blijven of wegzakken naar het
onderbewuste. In slapenden toestand verwerkt de mensch gegevens van binnen, herinneringen en fantasiën, terwijl het bewustzijn is uitgeschakeld. Het verzamelen van materiaal is niet
gemakkelijk, droomen zijn zeer vluchtig, als wij wakker worden
is het moeilijk precies te zeggen wat wij gedroomd hebben.
Het geheugen speelt ons parten in 't bewuste leven, hoeveel te
meer bij 't onbewuste.
In Amerika, het land van de vragenlijst, is op initiatief van
Stanley Hall heel. wat materiaal verzameld. Deze enquêtemethode ligt ook ten grondslag aan het boek van Prof. Sante de
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Sanctis, I Sogni (De droomen) dat in 1899 verscheen. De experimenteele of proefondervindelijke methode tracht in de verschijnselen in te grijpen, maar levert het bezwaar dat object en
subject bij de proefneming identiek zijn. De oudste der meer
wetenschappelijke methoden is de introspektieve, waarvan baanbreker was Maine de Biran. De zeer bekende Weensche hoogleeraar Siegmund Freud deed in 1899 zijn "Traumdeutung"
verschijnen, waarin hij introspektief de droomen behandelde,
volgens een methode, door hem zelf als de psycho-analytische
aangeduid. Veel stof hebben de beschouwingen van Freud
opgejaagd, maar hoe men ook oordeele, vast staat, dat Freud ons
een open oog heeft gegeven voor de diepten van het onderbewuste. De associatie psychologie bleef zich bewegen op het
terrein van het bewuste in min of meer materialistische richting,
de diepte psychologie ontdekte meer dan het meetbare, de
geheimzinnige sfeer van het onmeetbare der menschelijke persoonlijkheid.
Een keurige definitie van psychoanalyse geeft Oskar Pfister in
zijn werk: Die psychanalytische Methode. "Die Psychanalyse
ist eine durch Sigmund Freud begründete, an Neurotikern und
Geisteskranken sowie an Normalen ausgeübte wissenschaftlich
fundierte Methode, welche durch Sammlung und Deutung assozieerter Einfälle mit Vermeidung der gewaltsamen Suggestion
und der Hypnose die unter der Bewusztseinsschwelle liegende
Triebkräfte und Inhalte des Seelenlebens zu erforschen und zu
beeinflüssen trachtet." Volgens Pfister is dus de psychoanalyse
een methode die wetenschappelijk is, geen gebruik maakt van
gewilde suggestie en hypnose, die bedoelt door verzameling
en verklaring van geassocieerde invallen de drijfkrachten op 't
spoor te komen die zich bevinden onder den bewustzijnsdrempel.
Freud noemt als geboortedatum der psychoanalyse dejaren 1880166

'82. Van den leermeester maakte zich in 1910 Alfred Adler los
met zijn systeem der Individualpsychologie en in 1913 ging Jung
ook zijn eigen weg.
Oorspronkelijk is de psychoanalyse door Freud bedoeld als
geneesmethode, die rust op een bepaalde beschouwing omtrent
het psychisch gebeuren. Het hart van de theorie van Freud is
de verdringing. In 't kort luidt deze als volgt. Ieder mensch heeft
neigingen en driften die een uiting zoeken, welke uiting lang
niet altijd kan plaats hebben, omdat godsdienst, beschaving en
conventie remmend werken. Het driftleven moet dus onder druk
van buiten en binnen worden ingeperkt en de neigingen moeten
worden beheerscht. Er heeft dus volgens Freud in de ziel van
ieder mensch verdringing plaats. De oppervlakkige toeschouwer
van anderen en van zichzelf verkeert in den waan dat de teruggedrongen driften en neigingen geen werking in de ziel meer
uitoefenen. Ten onrechte, daar de weerstand niet in staat is de
driften te doen verdwijnen, zij worden gedwongen tot een zoogenaamd onbewust bestaan. In dat voor ons onbewuste bestaan
blijven de driften hun kracht bewaren en deze kracht moet noodwendig een uitweg zoeken. Deze uitweg wordt openbaar in
gemaskeerde uitingsvormen. Als uitingsvormen noemt Freud
allereerst het verspreken, dan de sublimeering. Ook bestaat de
mogelijkheid dat een ziekte ontstaat waarin de drift een uitweg
zoekt. Stoornissen van psychischen aard kunnen ontstaan, maar
even zeer stoornissen van lichamelijke organen. Zeer groote beteekenis kent Freud toe aan de driften van sexueelen aard, zoodat
het den schijn wekt alsof hij alles uit deze libido wil verklaren.
De schadelijke werking, die een verdringing te weeg brengt tracht
Freud te doen verdwijnen door den verdrongen inhoud te zoeken.
Een moeilijk werk, deze psychoanalyse, en tegelijk een zeer
gevaarlijk werk. De bedoeling is den onbewusten, verdrongen
inhoud, bewust te maken. Hoe is het mogelijk dat onbewuste te
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ontdekken, hoe krijgen we antwoord op de vraag welke verdrongen inhoud oorzaak der ziekte is. Volgens Freud ligt 't
moment van verdringing meest in de prille jeugd, het is dus niet
mogelijk om langs den weg van herinnering bij ouderen het onbewuste bewust te maken.
Freud's methode is den patiënt te laten vertellen over allerlei
gebeurtenissen en voorvallen die hij nog weet. Van zijn kant
tracht hij door vragen den patiënt te brengen tot zoogenaamd
vrij reproduceeren, dat wil zeggen naar aanleiding van een woord
moet alles meegedeeld worden, wat naar aanleiding van dat
woord te binnen schiet. De gegevens op deze wijze verschaft
staan in relatie met het onbewuste, en de psychoanalyticus acht
zich in staat dat onbewuste te raden.
Een groot hulpmiddel om het onbewuste op te sporen is volgens
Freud de droom. Traumdeutung, gissen uit droomen is naar 't
beweren van Freud de "via regia", de koninklijke weg die tot
de kennis van het onbewuste voert. Droomen geschiedt uitsluitend tijdens den slaap, een physiologisch of biologisch
probleem. Op psychologische wijze probeert Freud den slaap
te karakteriseeren. De mensch komt in slaap door zich van de
buitenwereld los te maken en haar prikkels te ontwijken, hij
zegt als 't ware tot de buitenwereld: laat mij met rust. Het psychologisch karakter is dan: onverschillig worden voor de buitenwereld. Van tijd tot tijd heeft er dus een terugtrekken plaats in
den voorwereldlijken toestand, in de periode van het leven in
het moederlichaam. Immers in den slaap zoekt de mensch warmte,
duisternis en afwezigheid van prikkels. De activiteit die de
psyche tijdens den slaap uitoefent openbaart zich in den droom.
Het zieleleven kan niet inslapen, omdat iets de ziel niet met rust
laat, de droom is de wijze waarop de ziel reageert op de tijdens
den slaap op haar inwerkende prikkels. In den slaap is de
weerstand die de neigingen onderdrukt in 't bewuste leven, ver-
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minderd. Gevolg is, dat inhouden die verdrongen worden
dichter bij de oppervlakte van het bewustzijn komen. De verdrongen neigingen sluiten nu een compromis met den weerstand,
en komen in gemaskerden vorm in 't bewustzijn.
Zoodoende heeft de droom een inhoud waarin hij zich openbaart,
zoogenaamd een manifesten inhoud, waarachter zich de latente
inhoud, de verdrongen neiging verschuilt.
Uit de kinderdroomen, die beschouwd worden als reacties op
hetgeen overdag is voorgevallen, wordt afgeleid dat de droom
directe vervulling is van een onvervulden wensch. Zeer zeker
erkent ook Freud dat lichamelijke prikkels een rol spelen, evenwel
kent hij veel meer beteekenis toe aan psychische prikkels. De
wensch zou dus de opwekker zijn, de wenschvervulling de inhoud
van den droom.
Als meest merkwaardig hoofdstuk van de droomleer wordt genoemd de symboliek. Tusschen een droomelement en zijn vertolking bestaat een constante relatie, symbolische relatie genaamd, het droomelement zelf is dan symbool van de onbewuste
droomgedachte. Zoo is volgens Freud de uitbeelding van den
mensch een huis. De geboorte wordt voorgesteld in verband met
water, het sterven wordt aangeduid door vertrekken, reizen met
den trein, het dood zijn door aanduidingen die vrees uitdrukken;
de meerderheid der symbolen zijn natuurlijk volgens den
psychiater die't zwaartepunt legt in de libido, van sexueelen aard.
In 't kort samengevat zien wij bij Freud dus een tweeledige opvatting. Een bepaald deel der symboliek in den droom is uitdrukking van het onbewuste, een ander deel gevolg van verdringing. Door hem wordt de analytische zijde in 't oog gevat,
waardoor uit de instincten de symbolen belicht worden. Een
ander standpunt wordt ingenomen door Jung en Maeder, die
den nadruk meer leggen op het feit dat in den droom soms
nieuwe gedachten kunnen openbaar worden. Inderdaad hangt
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de droom samen met het geheel van den menschelijken geest,
met verleden, verdringing, begeerten, maar ook met de toekomst.
Het scheppend element, waarop Bergson zoo fijn heeft gewezen,
kan bij Freud nauwelijks plaats vinden, maar bestaat toch in de
menschelijke psyche. Wij kunnen retrospectief verklaren, maar
niet minder prospectief. Een treffend voorbeeld geeft Dr. van
der Hoop in den volgenden droom (Nieuwe Richtingen in de
Zielkunde): "Een student had een boekje in handen gekregen
over het Relativiteitsprobleem van Einstein en daarin des avonds
zitten lezen, zonder dat het hem gelukt was alles duidelijk te
begrijpen. Wel had hij begrepen dat de wetten van Newton door
Einstein werden aangetast.
Verder had hij zich voorgenomen de elementaire vraagstukken,
die hier te pas kwamen, nog eens grondig te bestudeeren. Hij
droomde toen, dat hij in een kelder kwam, waar een Engelschman, Newton genaamd, die hij vroeger eens op reis ontmoet had,
bezig was twee buizen van metaal aan elkaar te soldeeren. Hij
deed dat echter op een verkeerde manier en de droomer was erg
bang voor Newton, dat er aanmerking op gemaakt zou worden.
Hij bemerkte plotseling, toen hij weg wilde gaan, dat er van af het
werk naar den muur achter hem aan beide zijden van hem metalen
draden liepen. Deze moest hij eerst doorbreken om zich vrij te
maken." In dezen droom komt een intellectueel probleem tot
uiting, hoewel zonder resultaat naar een oplossing is gezocht.
Evenals 't intellect probeert een oplossing te vinden, zoo kan
ook in den droom moreel naar een resultaat worden gestreefd;
de slapende mensch kan streven naar innerlijke harmonie. Freud
zit met deze droomen, die prospectief van aard zijn, een beetje
verlegen en wil ze als uitzondering beschouwen. Jung en Maeder
zijn van oordeel dat in vele gevallen opbouwende beteekenis aan
de droombeelden is toe te kennen. Volgens deze psychologen
krijgen we dan droomen welke ontladingen zijn van opgehoopte
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spanningen en droomen, waarin het streven naar een oplossing
openbaar wordt.
Een eigenaardige plaats neemt de individualpsycholoog Alfred
Adier in. Legt Freud den nadruk op het sexueele instinct, Adler
kent de centrale plaats toe in 't menschelijk zieleleven aan het
streven naar macht, welk streven opgewekt wordt door ontstane
minderwaardigheidsgevoelens. Op grond van deze inzichten
geeft hij weer een geheel andere verklaring van het droomleven.
Ook volgens hem heeft elke psychologie met het droomleven te
maken. De droom zou een variant zijn van het wakend denken
en waakleven. De droom schijnt niet begrepen te willen worden,
alzoo de beste gelegenheid van het menschelijk begeeren om
zichzelf iets te willen voorspiegelen. In den droom laat de mensch
zich gaan, zijn gevoel heeft den vrijen teugel, verstand noch wil
treden regelend op. De droom dient dan om een begeerden
levensstijl te bereiken, waartoe als middel een beeld wordt
gebruikt. Feitelijk dus treden in den droom gevoelens van minderwaardigheid op, begeerte naar macht, die in ijdele vluchtige
beelden schijnen bevredigd te zijn. We zouden dan gevoegelijk
kunnen spreken van zelfbedrog, hoewel het zelfbedrog uit het
karakter is te verklaren. Volgens Adler is de droom een intoxicatie, een narcose, een vlucht van het probleem.
Een gematigd standpunt neemt Havelock Ellis in. Hij geeft twee
bronnen aan voor de droomen: herinneringsbeelden en physische
gewaarwordingen. De droomen voortvloeiend uit de herinneringsbeelden zijn representatief van aard, bevatten elementen
door het feit van associatie aan 't wakend leven van 't verleden
verbonden, de andere droomen tot de tweede groep behoorend,
zijn presentatief, bevatten elementen door prikkeling der zintuigen aan het tegenwoordige verbonden.
Elke droom is een levend en bewegelijk beeld, het visueele overheerscht, de herinneringsbeelden ondergaan voortdurend ver-
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andering, de stroom van beelden schijnt door associatie te worden
beheerscht. EUis schrijft deze zich ontwikkelende reeks van
beelden aan overmatige prikkeling der retinale en periphere
deelen der gezichtsorganen toe, die door overmatige prikkeling
zijn uitgeput. Als voorbeeld van visueele schijnbeelden wijst hij
op 't optreden van wisselende nabeelden, die nog lang nadat we
op een blinkend voorwerp hebben gestaard zich voor 't oog blijven
ontwikkelen. Ook meent hij verwantschap te bespeuren van de
droomen met de zoogenaamde hypnagogische visioenen, die bij
't inslapen optreden vooral na vermoeienis der oogen en met de
visioenen bijvoorbeeld door opium te voorschijn geroepen. In
't laatste geval reageeren de hersenen op de prikkels door 't oog
geleverd en beelden de flikkeringen tot een reeks voorstellingen
uit.
Bij geen enkel zintuig is de werking als droom prikkel totaal uitgesloten. Ieder weet, dat een huidgewaarwording, speciaal koude,
tot droomen aanleiding geeft; ook acustische prikkels oefenen
hun invloed uit, we droomen van muziek; storingen van 't slijmvlies van den mond of spijsvertering geven zeer onaangename
droomen. Ook de eigen-hartslag kan een droom veroorzaken van
inbrekers die met zware stappen heen en weer loopen. We
bemerken wel dat Havelock Ellis heel anders, veel nuchterder
interpreteert dan Freud. Zoo schrijft hij droomen over moord,
naderenden dood, aan storingen in de spijsvertering of aan huidprikkels toe, en kan volgens hem een ongemakkelijke houding
van hoofd en nek oorzaak zijn van een droom dat iemand gestorven is.
Nuchter is hij ook wat betreft de poging tot verklaring van de
vliegdroomen. In deze droomen voelen we ons inderdaad van
de aarde opgeheven, bewegen ons door de lucht, strijken over
menschenhoofden heen, als vogels in glijdende vlucht. Freud
beweert, dat het vliegen de brug is tot vervulling van een wensch,
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ook is er in gezien een excursie van het astraallichaam, Stanley
Hall meent er een herinnering aan de oerzee in te speuren.
Een heel logische verklaring is deze: de oorzaak is gelegen in 't
rhythmisch op en neergaan der ademhalingsspieren, onder invloed van een of andere verborgen onbeduidende oppressie der
innervatie. De verandering die de ademhaling in den slaap
ondergaat kan op zichzelf oorzaak zijn, dat deze bewegingen in
den droom in vliegbewegingen worden omgezet. Eveneens spelen
de huidgewaarwordingen een rol. We krijgen den indruk van
vrij te zweven door hyperaesthesie in de deelen van 't lichaam
waarop wij rusten.
We hebben bij 't bespreken van de diverse beschouwingen
kunnen constateeren, allereerst dat het droomleven zelf ingewikkeld is en vervolgens dat de verklaringen tamelijk sterk uiteenloopen. Toch is de bewering niet al te gewaagd, dat we naar
een combinatie moeten zoeken. In elke interpretatie ligt een
element van waarheid, het gevaar is altijd eenzijdig alles uit één
gezichtspunt te willen bezien. Het zieleleven is vol raadselen, van
den diepsten kern weten wij zoo goed als niets. Wie zal precies
uitmaken wat in den droom gevolg is van uitwendige of inwendige
prikkels. Verdrongen inhouden dringen zich over den drempel,
maar evenzeer het beleefde van jaren geleden kan regelmatig
terugkeeren. Zeer de vraag is of het sexueele overheerschend
moet worden genoemd zooals Freud eenzijdig wil, en of de
meeste symbolen in die richting wijzen. De begeerten zijn toch
niet de inhoud zonder meer van het menschelijk zieleleven. We
kunnen niet bij een animale ziel blijven staan, daarachter bevindt
zich een kern, de persoonlijkheid, die nog andere relaties heeft
dan met de natuur alleen. Ook in deze materie geeft de godsdienstige overtuiging een geheel anderen kijk. De psycholoog
die niet met God rekent, ziet den mensch met zijn psyche als
deel van het natuurlijk geheel. Diepere beschouwing geeft ons
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de bijbel, die leert dat het leven gedragen wordt door een
Wezen, dat van dat leven het middelpunt is. God beweegt zijn
schepping, God beweegt ook den mensch. In de diepte van
onze ziel zijn begeerten die uiting zoeken, maar volstrekt niet
alleen door verdringing behoeven te zwijgen. Het echt-christelijke
is de heiliging, een doordringing van het zieleleven door een
hooger beginsel, of liever het inwerken van den Heiligen Persoon
van Christus.
Godsdienst in subjectieven zin is niet een constructie van den
menschelijken geest, niet een geprojecteerde wensch zonder
inhoud. Godsdienst is, in welken primitieven vorm ook een
levensbesef aangaande den Schepper, aan wien de mensch krachtens de Schepping gebonden is. Het sexueele moge een groote
plaats innemen, de wil tot macht moge een oerdrang zijn, deze
beide drijfkrachten zijn donker geworden door de scheiding van
het Goddelijk wezen. De emancipatie van den mensch, het
eten van den boom der kennis heeft aan de begeerten een zondig
karakter gegeven. Niet minder groot blijft de kracht in 't zieleleven door het bewegen van God, den Alomtegenwoordige. De
menschelijke ziel draagt in de persoonlijkheid toch het kenmerk
van een scheppende daad, de immanente God doordringt met
zijn Geest het lichaam, maar evenzeer de geestelijke persoonlijkheid. Als we een poging wagen om de droomen in den Bijbel
vermeld te behandelen, betreden wij het terrein van het zuiver
religieuze. Verschillende droomen in de H. Schrift genoemd zijn
van verstrekkende beteekenis. Jozef gaat naar Egypte om een
groot volk in stand te houden, maar had het niet kunnen
doen zonder de droomen van den Egyptischen koning. De wijzen
uit het Oosten gaan niet naar Herodes op Goddelijk bevel, opdat
het kindeke Jezus gespaard zal worden. In de oostersche sfeer
spreekt of openbaart de Geest Gods zich in den droom, om een
mededeeling te doen van meest-wereldhistorische waarde.
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De gegevens die de psychologie ons verschaft zijn niet voldoende
ter verklaring van het godsdienstig leven in 't algemeen, evenmin van de godsdienstige droomen. In de droombeelden ligt
natuurlijk het gewoon menschelijke, maar de bedoeling der
droomen is niet te putten uit het scheppend vermogen van den
geest. Wie aanvaardt dat God Geest is, welke Geest in iedere ziel,
bijzonder in het geweten spreekt, moet toch ook aannemen dat
diezelfde God in symbolen kan spreken des nachts, als alle
afleiding die de buitenwereld geeft verdwenen is. Hoe dichter de
mensch bij God leeft en hoe meer hij zich overdag met de
eeuwige dingen bezighoudt des te grooter zal de kans zijn in
het droomleven iets daarvan te ontdekken. Ik weet wel, wij
moeten voorzichtig zijn, wij menschen kunnen ons ook op godsdienstig terrein veel suggereeren, hallucinaties behoeven nog
geen geestelijken achtergrond te hebben, een religieuze droom
behoeft nog geen voorspelling van Gods zijde in te houden, maar
de mogelijkheid mag niet worden ontkend, dat God een mensch
wil leiden in een levendigen droom, die in den nacht geboren
meer indruk maakt, dan een waarschuwing opgevangen in den
wisselenden stroom van het bewuste leven.
DROOMEN VAN ABRAHAM EN ABIMELECH.

In Genesis XV wordt een benauwde droom van den grooten
aartsvader meegedeeld. Volgens Vs. 7-11 sluit Abraham in een
visioen een plechtige overeenkomst met God op de wijze, gelijk
oudtijds placht te geschieden. Offerdieren werden in tweeën
gehouwen en degenen die het verbond sloten, gingen tusschen
de stukken door. Zij hoorden dan bij elkaar als deze helften,
maar braken zij het verbond, dan zou het hun vergaan als het
offerdier. De stukken werden niet verbrand, maar aan de vogels
overgelaten. Deze weet Abraham te verdrijven. Inmiddels gaat
de zon onder en een diepe slaap valt op Abraham en met de slaap
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schrik en groote duisternis, die doet denken aan het verdwijnende
aardsche licht door het dalen van de zon.
De aartsvader heeft zijn ziel geconcentreerd op de toekomst in
verband met de hoogste geestelijke dingen, is dus in gespannen
verwachting. Hij is bang kinderloos te sterven, twijfelt aan Gods
beloften, het lange wachten maakt hem moedeloos. De groote
wensch is nog niet vervuld geworden, er is angst met betrekking
tot de vervulling. God belooft hem nog eens weer een nakomelingschap en gebiedt hem het ceremonieel te bereiden. Weer
moet Abraham wachten, de vogels verjagende, in nerveuze spanning. In dien toestand valt hij in slaap, wellicht door het lange
wachten en de heftige gemoedsbeweging. De zon gaat onder,
ook in zijn ziel, het licht van Gods beloften wordt verdrongen
door het donker van zijn twijfel en angst. De zoogenaamde
secundaire functie was bij deze groote figuur, die alles opofferde
aan één doel zeer zeker overheerschend. Hij kan moeilijk heenkomen over datgene wat hem jaren bezighoudt. Schrik en duisternis zijn dus te begrijpen, evenzeer het licht dat doorbreekt in
de stem Gods. Hij droomt van zijn volk dat verdrukt zal worden
en toch in 't land der belofte zal komen. In 't zieleleven liggen de
motieven voor 't grijpen om dezen droom toe te lichten in
verband met 't visioen dat hij wakende aanschouwde, hoewel
natuurlijk de opwekker van dit alles is het Goddelijk wezen, tot
Wien Abraham als vriend in nauwe betrekking staat. Het voorspellend element is niet alleen wensch die vervulling zoekt, maar
die inderdaad ook vervuld wordt. Zeer duidelijk is de wachtende
grijsaard zich bewust, dat niet hij, maar een ander in zijn droom
heeft getuigd, namelijk God die in zijn leven een bijzondere
plaats innam.
Genesis XX : 3-7 verhaalt den droom van den filistijnschen
vorst Abimelech. Evenals in Genesis 12 : 4 geeft Abraham, wat
hem niet bepaald tot eer strekt, zijn echtgenoote ook voor zijn
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zuster uit. Abimelech laat haar in zijn harem opnemen en is van
plan haar te huwen. Blijkbaar is geen rekening gehouden in
dit verhaal met den ouderdom van Sara vermeld in Genesis
18 vers 11. De schrijver van dit verhaal deelt mede dat God voor
Abraham in de bres springt en wel door Abimelech in een droom
te waarschuwen. Aan 't eind van 't hoofdstuk is sprake van een
ziekte, waarmee Abimelech en de vrouwen van zijn harem
geslagen waren. Uit het verhaal blijkt dat er gevaar gedreigd
heeft, zelfs vóór de geboorte van Izak, ten opzichte van de vervuIling van Gods belofte, door eigen schuld van Abraham.
Abraham's verdediging is zeer zwak, hij meende dat er geen
godsvrucht was en zegt dat Sara zijn zuster is.
In verband met de plaag zal Abimelech wel gedroomd hebben.
God dreigde hem in den droom met den dood omdat hij een
getrouwde vrouw tot zich had genomen. Abimelech verontschuldigde zich met zich op zijn onkunde omtrent haar gehuwden staat te beroepen, daar immers Abraham zelf gezegd
had, dat zij zijne zuster was. God gelastte hem Sara aan
Abraham over te geven "opdat hij voor u bidde dat gij in 't
leven blijft."
Allereerst blijkt uit dezen droom dat het "heidendom" heusch
nog niet zoo achterlijk is en de filistijn Abimelech nog wel iets
begrijpt van het Goddelijk wezen. Deze droom is eigenlijk meer
een samenspraak tusschen God en Abimelech en wordt door den
koning inderdaad als ontwijfelbare Godsspraak opgevat. Zeer
veel is uit de omstandigheden te verklaren. De plaag in zijn harem
is door hem in verband gebracht met de vreemde vrouw Sara,
mogelijk is ook 't vermoeden in zijn ziel geweest d~t Abraham tot
Sara in andere relatie stond dan van broeder tot zuster. Eigenlijk
zouden we dan te maken hebben met een probleem dat in den
droom tot oplossing komt en ook hier weer door klaarheid die
God geeft. Abimelech is van het Goddelijk element stellig over-
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tuigd en den volgenden morgen maakt hij onmiddellijk de zaak
in orde.
DROOMEN VAN JAKOB EN LABAN.

Gen. 28 vs. 12-15. Gen. 31. vs. 11--13, 24.
De droom van Jakob vertoont in vergelijking met dien van
Abraham veel meer het karakter van een eigenlijken droom.
Trachten we ons in de omstandigheden, gemoedsstemming en
denkwijze van Jakob te verplaatsen, Hij heeft zijn broeder Ezau
en zijn vader Izak bedrogen. Deze streken zijn niet goed te
praten. De drang moge een geestelijk karakter dragen, de daden
die dienen moeten om den drang te verwerkelijken zijn beneden
critiek. Zij die gelooven moeten God niet willen vooruitloop en
en allerminst een zegen willen koop en voor linzenmoes, noch
minder dien door bedrog afhandig willen maken. Het raadsel
van den eerstgeborene niet te zijn en toch het eerstgeboorterecht
te zullen ontvangen behoefde Jakob niet op te lossen, daar zou
God voor zorgen. Abraham liep God vooruit door Hagar te
nemen, Jakob liep God vooruit door te bedriegen. Het conflict
kon bij Jakob niet uitblijven, de handelingen met Ezau en zijn
vader, waren misdaden tegen den God die trouw beloofd had.
Als hij eenzaam wegtrekt naar zijn oom Laban, grijpt groote
angst hem aan. Door eigen schuld moet hij vluchten, en de
vraag rijst of God wel bij hem zal blijven of er een plek zal zijn
in de eenzaamheid waar hij God zal kunnen vinden, naar de
voorstelling der aartsvaders. Ver van huis voelt hij zich alleen
met Hem, die nip.t anders kon doen dan zijn daden veroordeelen.
Zou er zegen kunnen rusten op zijn onwaardig doen, kon hij de
eerstgeborene blijven die in bokkenvellen als caricatuur van
geestelijk mensch den zegen had ontvangen. Hij vond zich een
dwaas, onwaardig een groot ideaal te verwezenlijken, klein
tegenover den Almachtige.

178

Moe van het denken, gefolterd door het conflict, gescheiden van
zijn moeder, zocht hij rust in den slaap. Hij kiest zich een steen
als kussen, wikkelt zich in 't opperkleed en gaat rusten onder
den open hemel. We zouden een angstdroom verwachten, ontwaken met een schrik, het tegenovergestelde gebeurt. De diep
verborgen wensch en 't geloof dat God vergeeft en genadig is
wordt in een droom openbaar, onmiskenbaar door het inwerken
van Gods Geest. Hij droomde, dat er een ladder stond op de
aarde, welks opperste aan den hemel reikte. Langs den ladder
klommen en daalden de engelen Gods. Aan het boveneinde
stond God zelf. De zich openbarende God verzekert hem trouw
in de ontroerende woorden: "En zie Ik ben met u en Ik zal u
behoeden overal, waarheen gij trekken zult en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten totdat Ik zal
gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb."
Het markante is nu dat Jakob weet dat de wenschvervulling geen
ijdel beeld is. De zekerheid die het optreden Gods verschaft is
onverklaarbaar langs psychologischen weg, hier moet een spreken
Gods in 't droombeeld worden aanvaard. De indruk die de droom
bij Jakob teweeg brengt is heel sterk. Hij beschouwde dezen
droom als verschijning Gods, immers hij getuigt: God is aan
deze plaats en ik heb het niet geweten.
Ongetwijfeld was de toestand van zijn zieleleven van dien aard,
dat we van een praedispositie kunnen spreken. Het conflict behoefde een oplossing, welke de bedrieger zelf niet kon geven. God,
die naar hem toekwam in de ziel in slaaptoestand, gaf uitkomst
en loste het conflict in bevredigenden zin op. Het menschvormige in de droomvoorstelling is geen bezwaar om verschijning
van God-Geest te accepteeren, niemand immers kan zich het
geestelijke op abstracte wijze voor den geest stellen.
In Gen. 31 : 10 en 11 en vs. 24 wordt nog een droom van Jakob
en één van Laban meegedeeld.
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In den droom van Jakob, waarin de Engel Gods spreekt, ligt
eigenlijk niet veel buitengewoons. Het is zeer begrijpelijk dat
Jakob er op bedacht was van zijn oom heen te gaan, en dat hij
voortdurend peinsde over 't probleem hoe zulks 't best kon geschieden met gezin en vee. Logisch dus dat hij ook in den slaap
met deze dingen bezig was en er van droomde. Hij krijgt het
bevel van een engel om terug te keeren tot het land zijner
vaderen, hoewel even later weer sprake is van den God van
Bethel, die met hem spreekt. Het verhaal geeft echt het beeld
van een droom, er zit iets verwards in. Voor Jakob is de Godsverschijning reëel geweest, het vertrek durft hij na den droom te
aanvaarden.
De droom past geheel in de sfeer van J akob's leven, omgeven
door een kudde die besprongen wordt, ziet hij zich als de herder
die gezegend is door 't gebruiken van een list. Hij is nu rijk
genoeg om heen te gaan. Het Bethel-complex komt weer boven,
geen wonder, daar dit in zijn leven alles beheerschend is geworden.
In Gen. 3I : 24 wordt meegedeeld dat God ook tot Laban den
Syriër kwam in een droom des nachts en tot hem zeide: "Wacht
u, dat gij met Jakob spreekt, noch goed, noch kwaad."
Moeilijk is ook deze droom niet te verklaren. Laban is boos op
zijn schoonzoon, als de vlucht wordt geboodschapt. Hij jaagt
hem achterna niet bepaald met vredelievende bedoelingen, mede
vertoornd over de gestolen teraphim. Ook deze heerschzuchtige
man had een geweten, en wel eens even zal zijn eigen gedrag
hem gehinderd hebben. Hij gaat twijfelen wat hij met Jakob
zal doen. In den droom is hij met 't geval bezig, ook met den
God van Jakob krijgt hij het te kwaad en voor dien Beschermer
is hij bang. Laban onder den indruk van de werkelijkheid der
Godsverschijning doet Jakob geen leed.
In het boek der Koningen en in 't priesterlijk boek der Kronieken
180

wordt ons de bekende droom van Salomo meegedeeld (I Kon.
3 vs 5-1 5 en 2 Kron.Ivs 7-12). Wat Salomo droomde kwam
zeer zeker voor een deel voort uit de omstandigheden waarin hij
verkeerde, uit z'n ziele stemming en zijn overleggingen. De
droom draagt een eigenaardig karakter, een gesprek tusschen
God en den jongen koning. Het is een moeilijk te beantwoorden
vraag of in den droom de woorden zoo logisch gerangschikt
waren als staat opgeteekend. In ieder geval domineert weer
dezelfde gedachte als bij alle bijbelsche droomen, de zekerheid
van vervulling, de beantwoording aan de werkelijkheid staat of
valt met geloof aan de mogelijkheid van openbaring Gods. De
droom van Salomo is toch meer dan product van hoog opgewekte zielestemming, uiting van een wensch. Dat zijn ziel te
Gibeon in de goede stemming was ten opzichte van het religieuze
blijkt uit de godsdienstige verrichtingen dagen achtereen. Keil
maakt in zijn commentaar terecht de opmerking dat bij ontstentenis van de ark, het instrument dat getuigde van Gods tegenwoordigheid, een openbaring in een droomgezicht plaats vindt.
Het offer van Salomo is uiting van zijn begeeren om den Goddelijken bijstand voor zijn regeering in te roepen. In den droom
komt God tot hem met een uitnoodiging: "begeer wat Ik u
geven zal." In het antwoord, slapende gegeven, stralen edele
neigingen door en diep afhankelijkheidsgevoel. Hier klinkt iets
anders dan wil tot macht of sexueel begeeren, de jonge koning
vraagt om doorzicht, practische wijsheid. Deze zal hij ontvangen
en bovendien rijkdom en eer, geluk in aardschen zin, mits hij
standvastig bleef in het dienen van God.
Wakker geworden is Salomo overtuigd van de waarheid, de
droom is voor hem geen zinsbegoocheling, hij is er zeker van
dat God heeft gevraagd en beloofd. Onmiddellijk volgt het
verhaal van de rechtspraak als om aan te toonen dat Salomo
ontving wat hem in den droom verzekerd was. Zijn begeerte
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naar wijsheid verraadt inzicht in de moeilijkheden van het
koningschap, hij wil koning zijn in den geest van zijn vader,
een opvoeder van zijn volk. Jammer dat ook hij uit 't goede
spoor trad en lagere begeerten het meer edele gingen overwoekeren.
De behandelde droomen worden ons in den Bijbel meegedeeld
als openbaringen van Gods zijde. Zij dragen een spontaan
karakter in tegenstelling met vele droomen die buiten Israël
uitgelokt werden, zoogenaamde incubatie orakels. Dit uitlokken
geschiedde door zich in een heiligdom te slapen te leggen met
de bedoeling in den droom een godsspraak te ontvangen. De
droomen van Jozef, Farao, schenker en bakker dragen meer het
grillige karakter van den gewonen droom, de verklaring is alleen
mogelijk door hem die van Godswege met de gave der uitlegging
is toegerust. Genoemde droomen hebben een beeldrijken inhoud.
Het karakter van den Oosterling verlieze men niet uit het oog.
Zijn verbeelding is levendiger dan de onze, beeldspraak is in
de dagelijksche omgangstaal al overvloedig te constateeren. God
sluit zich altijd bij het menschelijke aan, bij voorstellingen en
begrippen een bepaald type eigen.
De droomen van Jozef worden beheerscht door het zoogenaamde
Ego-complex. Daaronder verstaan we het complex dat het
dichtst aan de oppervlakte van ons bewustzijn zich bevindt. Het
is ongetwijfeld sterker dan het sexueele complex, het wordt in
Genesis aangewezen als oorsprong van de zonde. De overdrijving
van het Ik-gevoel, zoekende naar God-gelijkheid heeft de menschelijke natuur scheef gezet. De mensch wil meer zijn dan hij
is en ook dan hij behoeft te zijn. De leidende gedachte in Jozef's
droomen is besef van groote voortreffelijkheid boven zijn minderwaardige broeders. In gemaskerden vorm uit zich deze gedachte in den droom. In de taal der psychologie zouden we
kunnen zeggen: Jozef probeerde het grootheidscomplex, meer182

waardigheidsgevoel te verdringen. In symbolisch gewaad komt
het toch in droomen te voorschijn. Zijn eerste droom, Genesis
37 vs 5-8 heeft beelden aan den graanoogst ontleend, Jozef's
schoof bleef staan, de schoven van zijn broeders vielen ter aarde,
alsof ze zich voor de zijne bogen. De tweede droom is zeer zonderling, hij zag zon, maan en elf sterren zich voor hem buigen.
Het omvallen van de schoven in den eersten droom is begrijpelijk,
het buigen van zon, maan en sterren is niet voor te stellen. Al
spreekt het Ik-gevoel van Jozef in deze droomen duidelijk, toch
is de goddelijke factor onmiskenbaar, het voorspellend element
moet hem in z'n moeilijk leven tot troost geweest zijn.
In Genesis 40 vers 8 v.v. worden de droomen medegedeeld van
den overste der schenkers en den overste der bakkers. Duidelijk
vinden we in de droomen verwerkt gedachten uit 't dagelijksch
leven. Beide gevangenen stonden onder verdenking van een
aanslag op het leven des konings. Het rechterlijk onderzoek liep
ten einde, met spanning en angst werd de uitslag tegemoet
gezien. In de droomen van de verdachten komt het zuivere en
bezoedelde geweten scherp naar voren. De werkelijk onschuldige
schenker, met een zuiver geweten heeft een geruststellende, de
schuldige bakker, die z'n schuld heeft ontkend en den schenker
onschuldig liet lijden, heeft een angst-verwekkenden droom. De
schenker droomde weer bij den koning te zijn, hij aanschouwde
een wijnstok, die was als bottende, zijn bloesem ging open, de
trossen brachten rijke druiven voort. Een echte droom, in
enkele oogenblikken het afspelen van een langdurig proces.
Voorts nam de schenker de druiven en perste die uit in des konings beker. Jozef geeft de verklaring na uitdrukkelijk te hebben
betoogd dat de uitlegging een gave Gods is, hem door den
Almachtige geschonken. Resoluut geeft Jozef de verklaring, de
schenker zal na drie dagen in zijn ambt worden hersteld. Zoo
zeker is Jozef van zijn zaak, dat hij bij voorbaat zich aanbeveelt
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in de herinnering van den schenker als deze bevrijd zal zijn.
De bakker heeft nog den moed om zijn droom mee te deelen; hij
droeg drie broodkorven op 't hoofd, waarvan de bovenste gevuld
was met voedsel voor den koning, doch de vogelen hadden het
uit den korf weggepikt. Even rond is Jozef's interpretatie: over
drie dagen zou de bakker sterven. Letterlijk is de verklaring van
Jozef vervuld, na drie dagen werd de schenker in eer hersteld,
de bakker opgehangen. Treffend dat in 't milieu van Egypte, de
uitlegging door Jozef aan goddelijke ingeving wordt toegeschreven. De droom van den schenker is immers een schakel in
de keten van de heilshistorie. De in eer herstelde zal na lang
vergeten, Jozef aanbevelen bij den Pharao.
De alleenheerscher over Egypte had zekeren nacht gedroomd,
specifiek Egyptische droomen met betrekking tot landbouw en
veeteelt en de rivier de Nijl, waarvan de jaarlijksche overstroomingen beslissend zijn voor 't leven der Egyptenaren. Misschien
dat de stand van de rivier den koning had beziggehouden en in
den droom de overdenkingen werden voortgezet.
De droomen van den Farao zijn als 't ware sprekende hieroglyphen. De koning stond aan den oever van den Nijl, zag zeven
koeien opkomen uit de rivier, vet van vleesch en schoon van
gedaante. Daarna kwamen zeven magere koeien op, leelijk van
gestalte. De magere koeien vielen op de vette aan, verslonden ze
en bleven even mager. De koning ontwaakte, sliep weer in en
droomde met andere beelden denzelfden droom. Uit één zwaren
halm zag hij zeven korenaren opschieten, vol geladen, terwijl
direct daarna uit denzelfden halm zeven andere aren opbotten,
zonder korrels. De dunne aren verzwolgen de volle aren. De
samenhang van de droomen verontrustte den ontwaakten Farao.
De Egyptische droomuitleggers waagden zich niet aan een interpretatie, door bemiddeling van den schenker wordt Jozef geroepen, die nadrukkelijk betoogt dat God alleen de wijsheid

184

om uit te leggen kan schenken. Zonder aarzelen geeft Jozef de
uitleg, zeven jaren overvloed en zeven jaren hongersnood. Farao's
droomen hooren in het Godsplan met de wereld. Een groot volk
moet bewaard blijven, de Christus moet verschijnen. Merkwaardig hoe telkens het Godsplan in gevaar dreigt te zijn en
telkens weer de situatie door God wordt gered. Om te redden
gebruikt God droom en uitlegger. Ik zou geen kans zien deze
droomen uit het zieleleven te verklaren, al moet natuurlijk
worden erkend dat de beelding zuiver menschelijk is van constructie. Bewijs dat het goddelijke en menschelijke nauw verwant en vereenigd is, waardoor het moeilijk is de juiste grenzen
precies aan te wijzen.
Uit 't milieu van Babel zijn ons ook enkele droomen in den Bijbel
bewaard, naast de droomen uit Egyptische sfeer. Het apocalyptisch boek Daniël vermeldt droomen van Nebukadnesar en
Daniël.
Op zekeren nacht in 't tweede jaar zijner regeering, had Nebukadnesar een droom die hem zeer verschrikte. Na het ontwaken
waren sommige beelden nog levendig, andere waren verdwenen,
orde en samenhang was de koning vergeten. De koning is in de
war, hetgeen makkelijk is te begrijpen als we bedenken welk
gewicht de Babyloniërs aan droomen toekenden. De droomuitleggers moeten droom en uitlegging te kennen geven, de koning
vindt dat deze menschen die zeggen in contact te staan met de
goden, het voor hem onbekende maar bekend moeten maken.
Hun antwoord is dat alleen de goden, wier woning bij het vleesch
niet is, in staat zijn aan zijn opdracht te voldoen. De woedende
despoot geeft bevel om alle wijzen van Babel uit te roeien, waaronder ook Daniël en zijn vrienden zijn begrepen, die mede in de
orde der wichelaars waren opgenomen. God bewaart Daniël,
toch al kundig in gezichten en droomen (hoofdstuk I vers 17),
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door hem den droom van Nebukadnesar mee te deelen. Eerlijk
deelt Daniël den koning mede, dat er een God in den hemel is
die verborgenheden openbaart.
Nebukadnesar's ziel vervuld met drang naar heerschappij, was
door God meegenomen naar verre verten. Hij zag een groot beeld
met een hoofd van goud, borst en armen van zilver, buik en dijen
van koper. De schenkelen waren van ijzer, de voeten ten deele
van ijzer, ten deele van leem. Een los gescheurde steen viel
tegen het beeld aan, verbrijzelde het mengsel van ijzer en leem,
zoodat het geheele beeld viel, als stof verdween en de steen uitgroeide tot een hoogen berg. Bedoeld zijn in dezen droom
wereldrijken en het koninkrijk Gods. Daniël's droom in hoofdstuk 7 vermeld toont overeenkomst met dien van Nebukadnezar.
In dezen droom bevindt de apocalypticus zich aan den oever
der zee. Uit de woelige oceaan stijgen vier dieren op, een leeuw,
een beer, een luipaard en een monster met ijzeren tanden en
tien hoornen. Daarna ziet hij in den hemel den Onvergankelijke
van dagen, majestueus van gedaante, door geesten omringd. Na
het dooden van het monster verschijnt een wezen, een Zoon des
menschen gelijk, wiens heerschappij is tot in eeuwigheid.
De apocal ypticus vraagt in den droom aan een der hemellingen
uitlegging. De vier dieren zijn vier koningen die uit de aarde
zullen opstaan, de hoornen van het monster duiden ook koningen
aan. Ten slotte verschijnt een koning wiens heerschappij geen
einde zal nemen. Treffende overeenkomst met Nebukadnezar's
droom. Bij hem meer de uitwendige, bij Daniël meer de inwendige zijde der wereldrijken, die meest worden aangeduid als het
Babylonische, Medo-Perzische, Macedonische en Romeinsche
rijk. Treffend is de opmerking van Prof. Gunning, dat het romeinsche rijk voortduurt tot op dezen dag en mij dunkt onze tijd
levert al een zeer duidelijk bewijs van het ontwaken van den
geest van het oude Rome. Het vijfde rijk is het Godsrijk door
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Christus op aarde uitgedragen. Frappant blijft dat de nietjoodsche N ebukadnesar een droom heeft gehad, waarvan hij de
draagwijdte niet heeft kunnen beseffen, maar waarin hem toch
duidelijk is gemaakt, dat alle heerschappij relatief is en wereldrijken alleen maar beteekenis hebben in verband met den steen,
die alles zal vermorzelen. De openbaring Gods is evenzeer in
de heidenwereld, alleen de geloovige is in staat de openbaring
op de juiste wijze te waardeeren.
Minder moeite dan deze ingewikkelde droomen geeft ons de
droom van Nebukadnesar in Daniël IV meegedeeld. Dit stuk
moet voor een edict van den koning worden gehouden, terwijl
de inhoud dient om God te verheerlijken. Blijkbaar heeft de
droom van het beeld hem nog niet tot bekeering gebracht.
Nebukadnezar toch wendt zich eerst tot de babylonische droomuitleggers. Ten laatste komt Daniël er aan te pas, aan wien
Nebukadnezar zijn droom meedeelt. Hij zag een boom tot in
den hemel reiken, met schoon loof en vele vruchten, frisch en
krachtig. Een wachter als bode van de sterren komt naar babylonische voorstelling neder en roept: "Houwt den boom af, maar
laat den stam zijns wortels in de aarde." De droom is grillig en
verward, het beeld van een boom gaat over in dat van een mensch.
Daniël is diep ontroerd als hij den droom verneemt. Met den
boom is de koning bedoeld, deze zal van de menschen verstooten
worden als waanzinnige, lijdende aan insania Zoanthropica, zich
houdend voor een dier. In een benauwden droom is Nebukadnezar de verbijstering van zinnen aangekondigd, voor een deel
wel te verklaren uit stijgenden hoogmoed, toch als waarschuwing
alleen te zien in 't licht van een conflict met God. Trouwens
alle zonde is conflict met God, en wie zal zeggen in hoeveel
droomen een goddelijke waarschuwing voor ons menschen ligt
opgesloten.
In het Nieuwe Testament worden weinig droomen vermeld.
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Sinds eeuwen was de heilige orakel-taal niet vernomen, bij 't
begin van 't nieuwe tijdperk ontwaakt weer de geest der profetie.
De droomen in het nieuwe verbond genoemd staan in nauw verband met het plan Gods, kenmerk ook van de droomen in het
Oude Testament. Het plan Gods is redding van deze wereld
door de Menschwording van Zijn Zoon. Die menschwording
zal zijn uit de Joden, hoewel de heidenwereld zal meewerken,
daar Christus verschijnt voor alle volkeren. De profeten ontvangen in bewusten staat, enkelingen krijgen mededeelingen in
droomen. Zeker vindt de mensch zich zelf in den droom terug,
maar geen psycholoog mag uit 't oog verliezen dat in ieder zieleleven zich de alomtegenwoordige God bevindt. Ook God wordt
verdrongen, maar niet gedood, in 't geweten blijft Hij zich openbaren. Gemaskeerd treedt 't religieuze even goed over den
drempel als 't sexueele of de wil tot macht.
De droom van Jozef (Mattheus I vers 20 en 2I) is de oplossing
van een pijnlijk probleem. Deze fijne bescheiden man, die zeldzaam begreep welke plaats hem was toegewezen koesterde twijfel
omtrent de eerbaarheid van Maria. Na innerlijken strijd is hij
voornemens haar heimelijk te verlaten, Maria heeft blijkbaar
niets meegedeeld. Zijn besluit om weg te gaan is genomen met
een bezwaard hart. Maar hij wil Maria sparen en haar niet te
schande maken. Met 't hart vol zorgen en een hoofd vol gedachten
slaapt Jozef in. Zelf kon hij 't probleem niet oplossen, niet opklimmen tot de bevruchting door den Heiligen Geest. Daarom
is noodig niet alleen voor hem, maar voor ons allen het licht
Gods. In den droom krijgt hij mededeeling dat het ontvangene
in Maria van den Heiligen Geest is. Jozef moet van het goddelijke
in dezen droom overtuigd zijn geweest, hij aanvaardt het feit
met blijdschap en ziet van het heimelijk verlaten af.
De droom van de wijzen is een ingrijpen Gods, een bescherming
van het kind Jezus. Mogelijk is argwaan in hun harten opgerezen
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tegen den persoon van Herodes, heel duidelijk wordt in den
droom kenbaar gemaakt niet naar Herodes terug te keeren. De
geheele geboortegeschiedenis is doorweven met het suprahistorische. Zoo min als 't raadsel van de ster is opgelost, zoo
min zijn de droomen van Jozef en de wijzen langs psychologischen weg te verklaren. Het spreken Gods vormt de kern, hoe
de beelding ook geweest moge zijn. Nemen we dien kern weg, dan
blijft hun droom een spel der verbeelding en ontbreekt de
noodzaak om te gehoorzamen. Nemen we aan dat het meegedeelde geloofwaardig is, dan moet ook worden aanvaard, dat
God in den slaap een droom kan scheppen, een associatie van
gedachten en beeldenreeks, die niet uit 't verleden of aanleg van
den mensch is te verklaren. Er is dan klaarblijkelijk een spreken
Gods op menschvormige wijze, een contact met God in de ziel,
die in slaaptoestand verkeert.
In nauw verband met den droom der wijzen staat die, welke
dien zelfden nacht aan Jozef te beurt viel, waarin hem bevolen
werd de wijk te nemen naar Egypte. Jozef en Maria zullen wel
iets vermoed hebben van hetgeen broedde. Onrust dus in hun
ziel, geduldig wachten op een aanwijzing Gods. Een engel verschijnt in den droom en beveelt om naar Egypte te gaan. Ter
juister tijd heeft 't vertrek plaats, de Bethlehemsche kinderen
worden vermoord, 't kind Jezus is in veiligheid. Alweer Gods
eigen zorg voor zijn plan.
Ten slotte de droom in Mattheus XXVII vs 19 vermeld, gedroomd door de huisvrouw van Pilatus, in de oudheid Claudia
Procula genoemd. Ignatius zou van dezen droom hebben beweerd, dat de duivel oorzaak was met 't oogmerk om daardoor
het borgtochtelijk lijden en sterven van Christus te beletten en
te verijdelen. Deze droom is gemakkelijk uit het zieleleven te
verklaren. Ongetwijfeld was de vrouw met belangstelling voor
den persoon van Jezus vervuld. Het gebeurde in den nacht heeft
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haar verontrust. Het rumoer buiten in den vroegen morgen
heeft haar doen ontwaken, waarop mogelijk een insluimering
volgde. In 't morgenuur werd Jezus voorwerp van haar droomen.
In haar droom vloeien verbeelding en werkelijkheid dooreen. Zij
ziet Hem veroordeeld, de rechters door de goden getroffen.
Nieuwe volkskreten doen haar met schrik ontwaken. Ze denkt
aan haar man en laat hem waarschuwen. Al is deze droom niet
bepaald vertolking van het Godsplan, 't is merkwaardig dat een
heidensche vrouw het pleit voert voor den Rechtvaardige, die
door de Zijnen wordt verworpen. Christus had haar meer geboeid dan hoogepriester en sanhedrin.
En hiermede is het terrein geenszins afgesloten. Ouden zullen
droomen droomen, jongelingen zullen gezichten zien. Verleden
en toekomst worden gedragen door den Eeuwige, als God 't noodig
oordeelt kunnen de geloovigen ook in den droom ervaren wat
het willen Gods inhoudt. In ieder geval laten we ons wachten
voor eenzijdige interpretatie. De verzondigde ziel draagt gemaskeerd het zondige uit, maar ook het bewogen worden door
den Eeuwige.
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SCHAAMTEGEVOEL

•

Het schaamtegevoel, heeft men gezegd, is het geweten van het
lichaam.
Indien dat waar is - en ik meen, dat de bepaling juist is - dan
dringt zich dus bij de behandeling van het schaamtegevoel aanstonds dezelfde vraag naar voren als wanneer wij spreken over
het geweten, deze n.l.: hebben wij hier te doen met een primair
of met een secundair gegeven, m.a.w.: is het schaamtegevoel
aangeboren of aangeleerd, hebben wij het als een aanleg medegebracht in de wereld, of is het louter een product van opvoeding
en conventie?
Zij, die de laatste vraag bevestigend beantwoorden, nemen dus
aan de mogelijkheid van een samenleving, een maatschappij,
waarin dit gevoel ten eenenmale ontbreken zou, waarin alle
dingen, die nu "in de heimelijkheid" geschieden, in het openbaar
zouden plaats hebben, zonder dat iemand zich daaraan ook maar
in het minst zou stooten; waarin alles, waarover men nu zwijgt,
of alleen in vertrouwden, althans slechts in beperkten kring
spreekt, in het openbaar zou worden behandeld, met ronde
woorden, zou worden gezegd, zonder dat iemand zich daaraan
ook maar eenigermate zou ergeren.
Men bedenke wel, hoever dit gaat.
De schaamte, het schaamtegevoel is, voor zoover wij weten,
althans in den zin, waarin wij die woorden gebruiken, bij de
dieren afwezig, hoewel er, vooral bij het vrouwelijk dier, ongetwijfeld teekenen zijn, die eraan herinneren. Alle vitale verrichtingen hebben bij het dier in elk geval plaats in het openbaar,
zonderdat het daarbij iets toont te bezitten van wat wij bij den
mensch schaamte noemen. Het zoekt niet de afzondering, de
eenzaamheid, om aan zijn natuurlijke behoeften te voldoen;
integendeel, zonder zich om iets of iemand te bekommeren, ook
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stellig niet om de wezens, met welke het op gelijken rang staat,
gaat het in al die dingen zijn natuurlijken gang.
Men meent zich dus een samenleving te kunnen denken, waarin
aan een vrouw, een meisje nooit meer het rood der schaamte in
het gezicht zou stijgen, waarin zonder een zweem van aarzeling
ook de grofste dingen in het publiek gedaan en besproken zouden
kunnen worden, ja, waarin het woord "grof" en andere woorden
die ongeveer hetzelfde aanduiden, geen recht van bestaan meer
zouden hebben, daar immers alles geoorloofd zou zijn en niets
verboden van wat nu door de conventie der maatschappij alleen
belet wordt naar buiten te komen.
Retoumons à la nature, heeft Rousseau geestdriftig uitgeroepen
in een tijd, toen de Europeesche maatschappij, de Fransche in
het bijzonder, van conventie aan elkaar hing. De grond brandde
al bijna onder de voeten, straks zou de vulkaan losbarsten. Het
hof der Bourbons ging voor in de baldadigste uitspattingen en de
hoogere standen volgden, maar alles werd nog bedekt door een
zekeren sluier van goed fatsoen en godsdienst.
Toen kwam Rousseau op de bekende wandeling naar Vincennes,
waar hij den gevangen gezetten Diderot ging opzoeken, op een
zeer heeten zomerdag in het jaar 1749 de prijsvraag onder de
oogen uitgeschreven door de academie van Dijon, en opgenomen
in het blad de Mercure de France: of de vooruitgang van kunsten en wetenschappen had medegeholpen om de zeden te verreinen of te bederven.
Dat die prijsvraag werd gesteld, was bewijs genoeg, dat men
voelde met moeilijke kwesties te zitten en dat men zocht naar
een oplossing.
Rousseau heeft bij het lezen van die vraag op zijn wijze een
soort openbaring gehad. Hij schrijft: ik zag een ander heelal en
ik werd een ander mensch.
Hij kreeg een hevige hartklopping, viel neder onder een boom,
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doorleefde in den tijd van een half uur, wat men anders nog niet
in een jaar doormaakt, en toen hij opstond, was de voorkant
van zijn vest nat van tranen.
Van dit oogenblik af ontstaat de leus: retournons à la nature! die
straks van mond tot mond gaande, de leus van den dag werd.
Wij weten, tot hoevele teleurstellingen dit aanleiding heeft gegeven. Weg met beschaving, weg met conventie, heette 't, terug
tot het zalige natuurleven der "onbeschaafde" volken, waar men
zulke dingen niet kent, en in heerlijken natuurstaat leeft.
In wilde vreugd heeft men schepen uitgerust, en is men er op uitgegaan om dit natuurleven te gaan medeleven. Het meerendeel
van degenen die vol enthousiasme uitgetrokken waren, konden
niet terugkeeren om de genoten heerlijkheid voor de Europeesche maatschappij uit te jubelen, want de wilden hadden
hen gedood. En, naar ik meen, zijn er ook getuigenissen gehoord van dezen aard, dat de grootste schurken van Europa nog
engelen waren vergeleken bij de barbaren, die men daar in
de onbekende verten had aangetroffen.
Een feit is, dat Rousseau toen de "natuur" ontdekt heeft, niet
alleen het woord, maar ook de zaak, die er door wordt aangeduid.
Maar wat hij niet wist, en nooit ontdekt heeft, dat is, dat deze
wereld een gevallen wereld is, en de "natuur" dus ook een gevallen natuur, aan de zonde onderworpen en tot in haar diepste
lagen, in al haar deelen en onderdeelen door de zonde bedorven,
verkankerd en verwoest.
In hooge mate psychopaat, ook, gelijk hij onbeschaamd in zijn
veelgelezen "confessions" bekent, geboren masochist, als kind
een wellustig welgevallen hebbende in lichamelijke kastijding
door een vrouw, heeft hij natuurlijk op hoogst eenzijdige wijze
de maatschappij en het menschelijk leven bezien en de samenleving naar zijn onpraktische inzichten willen hervormen. Men
kan hem wel als de voornaamste oorzaak beschouwen van het
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losbarsten der Fransche revolutie, die hij niet beleefd heeft, en
waarvan hij, toen zij eenmaal haar verwoestingen aanrichtte, een
hartgrondige afschuw zou gehad hebben.
Zeker is, dat door den orkaan, die toen over Frankrijk getrokken
is, heel wat onnatuur en conventie weggevaagd is, en vele wantoestanden zijn verwijderd.
Maar ondanks die grondige schoonmaak, die radikale opruiming
van veel, dat niet kon blijven bestaan - is er in den grond
niets veranderd.
De menschen zijn dezelfden gebleven. De menschelijke aanleg is
gebleven, die hij was, en - het schaamtegevoel is ook gebleven,
ondanks al de schaamtelooze stukken, die tijdens de Fransche
revolutie zijn uitgehaald.
Als Maria Antoinette door de "helden" der revolutie tot in haar
diepste vrouwelijke gevoelens is gekwetst en voor de rechtbank
van haar beulen openlijk beschuldigd wordt van onzedelijke gedragingen met haar zoontje, zwijgt zij eerst verontwaardigd, en
zegt dan met het koninklijk gebaar, dat zij ondanks alles behouden
had: ik beroep mij, op alle hier aanwezige moeders, dat zoo iets
een moeder onmogelijk zou zijn. Als zij op het laatst door algemeene verzwakking en uitputting, lijdt aan voortdurend bloedverlies, wil zij, den morgen, dat zij naar de strafplaats zal worden
gevoerd, nog eerst veranderen van onderkleeding. Het eenmaal
gegeven bevel verbiedt, dat zij ooit maar een oogenblik buiten
het oog zou zijn van haar mannelijke bewakers, en dan gaat het
dochtertje van den cipier, dat medelijden met de koningin heeft,
voor haar staan, en zóó moet zij, zooveel zij kan, tusschen bed
en muur in, aan het bespiedend oog onttrokken, zich verschoonen. Het afgelegde kleedingstuk vouwt zij nog in elkander en
verbergt het zoo goed mogelijk achter een soort van kachelpijp,
daarna treedt zij weer naar het midden van de cel.
Ieder voelt, dat hier door de beulen een misdrijf gepleegd is, niet
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tegen de uitwendige conventioneele zeden en gewoonten, maar
tegen de ingeschapen natuur der vrouw, en dat de koningin, die
door haar lichtvaardig leven zeker een belangrijk aandeel heeft
gehad in het uitbreken der revolutie, zich in de laatste oogenblikken groot getoond heeft, groot ook als vrouw, die haar
vrouweneer tot 't laatst toe wist te bewaren.
Dugas, in een artikel in de "Revue philosophique" van 19°3,
onderscheidt "pudeur" en "honte".
Hoe hij het onderscheid aanvoelt, moge blijken uit het volgend
citaat:
"Dans la barbarie primitive, qui peut toujours refleurir en dont
nous avons de beaux restes, la femme est une proie, un objet
de convoitise brutale; elle se défend, comme l'animal traqué,
avec la plus sauvage énergie, contre les pires violences. La
pudeur est faite de peur, de colère, de honte, d'indignation et
de dégoût."
"Pudeur" = eerbaarheid, eerbare schaamte, schaamachtigheid
als gevolg van kuischheid, vrouwelijke beschroomdheid, zedigheid.
In het woord "honte" komt meer de schande naar voren, die er
ook door uitgedrukt wordt, als de Franschman bijv. zegt:
c'est une honte!
Andere talen, o.a. het Grieksch, kennen eveneens deze onderscheiding.
Van deze "pudeur" zegt ook Dugas in bovengenoemd artikel:.
De eerste vraag, die hier gesteld moet worden naar aanleiding
van de "pudeur", is die of zij aangeboren of verworven is. Men
moet daar wel den zin en de strekking van begrijpen. Wanneer
men vraagt, of de pudeur natuurlijk of aangeleerd is, wil men in
werkelijkheid weten en beslist men tegelijkertijd ook, of dit
gevoel wettig is en op goede gronden rust, dan wel of het valsch
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en waardeloos is, voor wie zich plaatst op het werkelijk menschelijk standpunt, voor wie zich verheft boven de vooroordeelen en
bijgeloovigheden van de maatschappij en zich, althans in gedachten, vrijmaakt van de tyrannie der gewoonte en der zeden.
Onder den schijn van te strijden over een feit, strijdt men dus
eigenlijk over een rechtskwestie."
Hij beschouwt verder deze "pudeur" - ik blijf nu het fransche
woord maar gebruiken - in verband met de menschelijke liefde
en ontkent, dat zij enkel produkt zou zijn van opvoeding, mode
en conventie. Ook het feit, dat zij afwezig is bij de meeste kinderen en evenzoo bij vele wilden, beschouwt hij, evenals W.
James, niet als beslissend voor de oplossing der vraag. Als de
"pudeur" samenhangt, zooals hij meent, met het sexueel instinkt, dan mag opgemerkt worden, dat dit bij het kind nog niet
is ontwaakt en bij de wilden zou eerst moeten worden uitgemaakt, of deze afwezigheid van schaamtegevoel het gevolg was
van natuurlijken aanleg of van ontaarding en verdierlijking.
Darwin in zijn werk: "The expression ofthe emotion in man and
animaIs", heeft een geheel hoofdstuk over het "blozen". Als
de oorzaken daarvan noemt hij op: shyness, shame and modesty,
the essential element in all being self-attention.
Hij komt tot de conclusie: het is niet de eenvoudige daad van
nadenken over onze eigen verschijning, maar het denken over
wat anderen van ons denken, dat ons een kleur in het gelaat
brengt!
In volkomen eenzaamheid zou de meest gevoelige persoon geheel
onverschillig zijn over zijn voorkomen.
Blaam en afkeuring voelen wij sterker dan goedkeuring; en bijgevolg doen afkeurende opmerkingen of belachelijkmaking, hetzij
over ons voorkomen of ons gedrag, ons eerder blozen dan lof en
goedkeuring.
Van ethische motieven bemerkt men bij Darwin niets.
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Wroeging, berouw, spijt, schaamte en het geweten zijn bij hem
eigenlijk een reactie of vergelding van de sociale instinkten tegen
de egoïstische, wanneer de mensch deze in bepaalde gevallen
ingewilligd heeft.
Terecht merkt Bavinck (Bijbelsche en religieuse psychologie) op:
"Hierbij blijft echter geheel onverklaard, waarom de mensch de
sociale instinkten behoorde te volgen, en de egoïstische had moeten onderdrukken."
Reeds vóór Darwin hadden anderen deze soort van schaamtegevoel toegeschreven aan het instinkt van zelfbehoud en egoïsme,
o.a. Diderot.
En nu is 't wel merkwaardig, dat Adler in zijn boek "Menschenkennis" eigenlijk met andere woorden hetzelfde zegt.
In de laatste hoofdstukken behandelt hij de affekten, die hij verdeelt in scheidende en verbindende affekten. Hij noemt de affekten: versterkingen der verschijnselen, die hij eerst karaktertrekken heeft genoemd.
"Het zijn," zegt hij, "momenteele uitingen van het psychisch
orgaan, plotselinge ontladingen onder den druk van een ons
bekenden of onbekenden dwang. Evenals de karaktertrekken zijn
ze gericht op een doel. Hun doel is een verandering teweeg te
brengen, welke de situatie van een mensch gunstiger maakt.
Bij menschen, die zich onzeker voelen, of ze hun doel, overwicht, wel kunnen bereiken, ziet men vaak dat ze dit doel niet
prijs geven, doch het des te heviger met behulp van affekten,
najagen. Het is een methode van een door 'n gevoel van onvermogen geprikkeld menseh, die, in een onbeheerschte opwelling, al
zijne krachten bijeen raapt, om zich op de manier van wilde volken
zijn werkelijk of vermeend recht, zijn voorrang te verzekeren.
Sommige affekten, zooals toorn, smart, angst, scheiden de menschen van elkander, andere, zooals vreugde en medelijden,
hebben een verbindende uitwerking."
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Hij bespreekt aan het einde de schaamte, die hij een zoowel
verbindend als scheidend affekt acht te zijn. Ook de schaamte is,
volgens hem, "een produkt van gemeenschapsgevoel; de menschelijke samenleving zou zonder dit affekt onmogelijk zijn.
Schaamte treedt in, wanneer door een ingrijpen in de psychische
sfeer van een mensch de waarde der eigen persoonlijkheid dreigt
te dalen, en vooral wanneer iets van de persoonlijke waardigheid
verloren dreigt te gaan. Dit affekt heeft zeer sterke lichamelijke
uitingen, bestaande in verwijding der perifere bloedvaten,
waardoor een overvloed van bloed toestroomt; vooral aan het
gelaat is dit te bemerken. Er bestaan menschen, die ook op hun
borst rood worden.
Het gebaar der schaamte is een zich los maken van de omgeving,
een zich terugtrekken, gepaard met een ontstemming, welke aan
neiging tot vluchten doet denken. Het zich afkeeren, de neergeslagen oogen zijn vluchtbewegingen, welke duidelijk het scheidende in dit affekt openbaren.
Bij dit karakter van vlucht en scheiding sluit zich ook het misbruik aan. Sommige menschen blozen opvallend gauw, en het
blijkt, dat zij in hun verhoudingen tot hun medemenschen over
het algemeen het scheidende sterker accentueeren, dan het verbindende. Hun schaamrood-worden is een middel, om zich aan
de samenleving te onttrekken."
Ten slotte geef ik hier nog even het woord aan Ribot (in: la psychologie des sentiments ). Volgens hem bestaat de "pudeur"
uit twee deelen: het zelf gevoel (self-feeling) en de vrees en hij
citeert o.a. Montegazza, die deze bepaling heeft: de pudeur is de
physieke eerbied tegenover ons zelf.
Daarna haalt hij naast de theorie van Darwin andere verklaringen
aan (van Mosse en Wundt) over het blozen en spreekt vervolgens
over verschillende concentrische bewegingen van zelfverweer,
die men opmerken kan, bij menschen, die zich schamen.
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Ook hij bespreekt de kwestie: aangeboren of aangeleerd, enneigt
in zijn oordeel meer tot het laatste.
Onderzoekingen bij de wilde volken, waar somtijds man en
vrouw beiden geheel ongekleed zijn, enkele malen alleen de man
een kleine lichaamsbedekking draagt, acht hij onvoldoende om
de bovengestelde vraag op te lossen.
Men voelt, dat hier eveneens alle diepere, ethische motieven
ontbreken.
Wie het christelijk levensbeginsel is toegedaan, erkent wel het
bestanddeel van waarheid, dat in de boven aangegeven beschouwingen is te vinden. Maar tegelijk moet hij toch, krachtens zijn
beginsel, die beschouwingen afwijzen, ook juist, om wat zij over
het schaamtegevoel en de kuischheid beweren en.... verzuimen
te beweren.
Kuischheid - of zoo men wil - zedigheid, en schaamtegevoel
zijn ten nauwste verwant, en beide - dus ook het schaamtegevoel - hebben vooral betrekking op het sexueele leven.
Er is in ieder mensch iets van het dierlijke, ja, zelfs een groot deel
van het menschelijk leven wordt daardoor voortdurend beïnvloed.
Nu heeft men terecht het schaamtegevoel ook genoemd: de onoverwinnelijke tegenzin en vrees, dat datgene, wat in ons tot
het dierlijk-zinnelijke, tot de animale zijde van het menschelijk
wezen behoort, naar buiten komt en aan anderen getoond wordt.
Dus stelt het schaamtegevoel zich instinktmatig te weer tegen
de ontblooting van die deelen van het menschelijk lichaam, die
dienst doen als zetel en werktuig der animale functies (welke dus
betrekking hebben op secretie en voortteling). En deze natuurlijke afkeer heeft ook betrekking op alles, wat daarvan in woord
en beeld aan de publieke markt gebracht wordt.
De kuischheid zou men ook kunnen noemen: het schaamtegevoel,
dat de mensch heeft tegenover zich zelf, de zelfbewaring tegen
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alle gedachten, gebaren en handelingen, waardoor de genoemde
functies prikkeling tot bevrediging van lagere lusten zouden
worden, het ingeschapen besef, dat het zieleleven oneindig
hooger staat dan het lichamelijke.
Prof. Groenewegen (in den bundel Paedagogische en ethische
vragen op het gebied van het zedelijke) zegt o.a.:
"Bij de vrouwen openbaart zich het schaamtegevoel in zedigheid.
Dit is een ouderwetsch woord en gij glimlacht er misschien om.
Weet gij een ander woord, het is mij goed; ik sta niet op het
woord, maar op de zaak. Zedigheid, dat is het bewust schaamtegevoel om het lagere nooit een hoogere plaats te geven dan het
toekomt, maar het te bedekken en niet voor anderen te maken
tot een prikkel. Vrouwen, die dit verliezen, staan dicht bij het
bordeeL"
In de geschiedenis is telkens gebleken dat, wanneer een volk in
decadenten toestand verkeerde, de naaktcultuur in onbeschaamden vorm op den voorgrond trad, zoodat men ook wel mocht
zeggen, dat het laatstgenoemde profetie was van zedelijk en
tevens politiek en maatschappelijk verval. Indertijd bijv. toen
Rome ten ondergang neigde, vertoonden zich de tooneelspeelsters naakt op de planken. Dit zou niet gebeurd zijn, als niet de
maatschappelijke zeden zóó diep gezonken waren, dat het
publiek daartegen geen bezwaar maakte.
Kenmerkend is ook zonder twijfel, dat wanneer onder wetenschappelijk ongeschoolden de woorden "zedelijk" en "onzedelijk" gebruikt worden, men daarbij in negen-en-negentig van
de honderd gevallen zal denken aan kuischheid en onkuischheid.
En mag deze gewoonte wetenschappelijk niet door den beugel
kunnen, er zit toch weer iets moois in, dat zich ook in niet
bepaald christelijken kring als van zelf een maatstaf gevormd
heeft van wat goed en niet goed is op het gebied van eerbaarheid,
en dat 't maar niet alleen een kwestie van fatsoen is, als men het
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afkeurt, wanneer de mensch een slaaf is van zijn zinnelijke lusten,
dat men met weerzin zich afkeert van iemand die het hoogere
liefdeleven bij zich zou laten verdringen door zijn lagere driften.
Alles heeft in de laatste decenniën medegeholpen, om het kuischheids- en schaamtegevoel op te bergen op den rommelzolder,
waarheen al zooveel waardevolle bezittingen van de voorouders
door het tegenwoordige geslacht zijn verwezen.
Het realisme en het naturalisme hebben het hunne ertoe bijgedragen in de kunst, die bij voorkeur het platte, grove, lage en
zinnelijke heeft naar voren geschoven en er zeer bijzonder de
aandacht voor heeft gevraagd, natuurlijk alleen onder het motto
"kunst", maar waarbij men zich toch altijd moest afvragen of
de kunst dan geen andere voorwerpen kon vinden, dan alleen
die, welke met het lagere, zinnelijke leven contact hielden.
Freud en zijn school hebben meegeholpen om den sluier weg te
trekken, die in onderwijs, in conversatie en intiem verkeer nog
altijd lag gespreid over het sexueele leven. En al wie met hen
niet dadelijk accoord ging, werd beschuldigd van pruderie, indien
niet van erger.
Dan is er de strijd voor de emancipatie van de vrouw, gepaard
gaande met de algemeene bevordering van het natuurleven, in
den vorm van zwemsport, zonnebaden, enz. enz.
Al deze dingen mogen oorspronkelijk goed bedoeld zijn, maar
men behoeft zijn oogen niet eens heel wijd open te zetten, om
te zien, tot hoeveel excessen dit reeds heeft geleid.
Van tijd tot tijd gaat hier en daar eens een deur open, en hooren
en zien wij dingen, waarvan wij toch nog even opschrikken, al
zijn wij reeds aan veel gewoon geraakt. En dàt er nog velen zijn,
die daarvan kunnen schrikken, mag als een bewijs beschouwd
worden, niet van het hardnekkig voortbestaan van oude vooroordeelen, maar dat "het zedelijke" nog een woord is, waaraan
een bestaande werkelijkheid beantwoordt.
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Wij kunnen ons nog altijd niet voorstellen dat er 'n tijd zal komen, waarin niemand 't meer aanstootelijk zou vinden, als een
vrouw alle schaamte verloren had, waarin ieder 't heel gewoon
zou vinden, dat zij zich zooveel mogelijk, zoowel in kleeding als
in gedragingen, aan den man gelijk zou maken, of die kleeding
tot een uiterst minimum zou beperken; een tijd ook, waarin een
vrouw zich aan een man onbeschaamd zou opdringen, terwijl 't
misschien nu juist haar zedigheid, haar beschroomdheid is, die
den man 't meest tot haar aantrekt.
Wij gelooven dat er nog altijd velen zullen overblijven, die dergelijke ontaarding van het echt vrouwelijke, van datgene, wat de
vrouw juist tot "vrouw" maakt, in den besten zin des woordsinstinktmatig zullen afwijzen.
Nog eenmaal, dat doen zij werkelijk niet uit gewoonte of fatsoen,
maar krachtens een ingeschapen besef, dat er in deze wereld nog
altijd zoo iets bestaat als een verschil tusschen wat behoort en
niet behoort, tusschen zedelijk schoon en niet schoon. Dus ook
tusschen eerbaarheid, kieschheid, fijngevoeligheid in het onderling verkeer van mannen en vrouwen en wat daar zoo driest en
brutaal tegenover wordt gesteld.
Als wij ons vervolgens om voorlichting tot den bijbel wenden,
willen wij ons vooral bezighouden met het schaamtegevoel in
den zin zooals wij dit boven bespraken.
Bavinck (in zijn bovengenoemd werk) noemt buiten de natuurbasis van ons bestaan nog allerlei andere dingen op, waarover
men zich schamen kan, welke in den bijbel worden genoemd:
smadelijke bejegening Num. 12: 14, verlating door God
Ps. 44 : 10, een kwade vrouw Spr. 12 : 4; een luien zoon Spr.
10: 5. De rentmeester, die zich schaamt te gaan bedelen
Luc. 16: 3. Petrus schaamt zich voor zijn meester Matth.
26 : 69 v. Paulus schaa!lJ.t zich het evangelie niet Rom. I : 16,
enz. enz. Men behoeft hiervoor Trommius maar op te slaan.
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En ik denk hier ook aan het psychologisch zoo fijne stukje van
H. Pierson over Jezus en de overspelige vrouw, waar Jezus zich
vooroverbuigt en in het zand schrijft, zijn gelaatsuitdrukking
verbergende. "Om zich te schamen", zegt Bavinck verder,
"moet men mensch zijn, eenig besef van zijn menschelijke
waardigheid hebben. Het doet er nu niet toe, dat die waardigheid dikwerf gesteld wordt in wat juist haar tegendeel is, dat er
dus veel valsche schaamte is, zooals bij Petrus, die zijn Meester,
verloochende. Maar schaamte veronderstelt altijd een besef van
eer, van hoogheid en waardigheid; en als dat besef dan door
eenig voorval of door eenige daad gekwetst wordt, wreekt het
zich in schaamtegevoel, dat dus steeds uit een conflict, uit eene
tweespalt geboren wordt."
Merkwaardig is het bijbelsch bericht van Gen. 2 en 3 ook in dit
verband.
"Adam en zijn vrouw waren beiden naakt en zij schaamden zich
niet. En hun oogen werden geopend, en zij zagen, dat zij naakt
waren, en vlechtten zich schorten. En op de vraag des Heeren:
Waar zijt gij? antwoordt Adam: ik hoorde uw stem in den hof
en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En Hij
zeide: Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt?"
Terecht is er gezegd: "In de opeenvolging dezer woorden ligt
de gansche beteekenis van 's menschen oorspronkelijke reinheid
en van haar verlies."
Er is bij den eersten mensch oorspronkelijk een heilige schaam~
teloosheid.
"Schaamte is de eerste en onmiddellijkste uiting van het schuldgevoel, men zou ook kunnen zeggen: de wording van het geweten. De schaamte zegt den mensch, dat hij door de zonde zijn
eigen waardigheid gekwetst, en tevens de heerschappij over zijn
driften en hartstochten verloren heeft; om welke beide redenen
de een zich niet meer onbedekt aan den ander durft te laten zien.
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Dus trekt de schaamte zekere grenzen, als een heilzame wet om
der zonde wil". (Gunning).
Door de zonde is het evenwicht verstoord, de normaliteit verbroken. Het goddelijk licht doorstroomde vroeger den menseh,
zonder eenig beletsel te ontmoeten. Nu stuit het voortaan op een
sterken weerstand. En de menseh, pijnlijk het verlies zijner
onschuld gevoelende, toont het besef van dit verlies door zijn
schaamte.
Opmerkelijk is ook, dat het gevoel van schaamte voor elkander
gepaard gaat met schaamte en vrees voor God, zoodat zij vluchten en zich verbergen voor zijn aangezicht.
Zeer schoon en waar zegt Bavinck: "de wereld der harmonie
maakt voor die der tegenstellingen plaats, en daarvan is de
schaamte een bewijs". En Gunning wederom: "Eerst beheerschte
de geest het lichaam en alzoo ook de natuur, volkomen en ongedwongen. Weldra wordt 's menschen val nu daarin openbaar,
dat hij kleeding behoeft."
Zonder kleeding kan hij nu verder niet leven en het dragen van
kleeding krijgt niet alleen een natuurlijke, maar ook een ethische
beteekenis.
Zoo zelfs, dat waar gesproken wordt van de grootste genade, die
ons is toegezegd, dit alzoo wordt uitgedrukt: wij zuchten ook in
dezen, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is,
overkleed te worden, zoo wij ook bekleed en niet naakt zullen
gevonden worden.
Zoo wordt dan ook onder Israël de grootste beteekenis gehecht
aan het kleed als iets, dat met het menschelijk wezen ten nauwste
samenhangt.
En als Jezus naakt uitgetogen aan het kruis hangt, wordt er ook
de vervulling van een profetie in gezien, "dat zij Zijn kleederen
onder zich hebben verdeeld, en over zijn kleeding het lot hebben
geworpen."
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De uitspraken van Christus zelf en voorts vooral van Paulus
berusten op een zeer hooge opvatting van het innig verband
tusschen lichaam en ziel en getuigen van de noodzakelijkheid
der heerschappij van den geest over het vleesch. Maar ook spreekt,
wat Paulus I Cor. 6 : 19,20 zegt, van de hooge waardeering van
het lichamelijke leven: "of weet gij niet, dat ulieder lichaam een
tempel is des Heiligen Geestes" ? en: "gij zijt duur gekocht: zoo
verheerlijkt dan God in uw lichaam en uw geest, welke Godes
zijn."
De roomsche kerk - en niet alleen de roomsche kerk - heeft
uit I Cor. 6 en andere plaatsen in de H. Schrift, argumenten
meenen te vinden voor strenge ascese, zoo o. a. voor het celibaat.
Maar zoowel de H. Schrift als de levenspraktijk spreken heel wat
duidelijker voor de waarheid van het woord van Hebr. 13 : 4:
het huwelijk is rein onder allen en het bed onbevlekt.
Terecht heeft de school van Freud gewezen op het zoo vaak
voorkomend samengaan van strenge ascese met sexueele neu•
rosen, en op de eigenaardige manier, waarop zich de natuur
wreekt bij sommige "heiligen", bij wie het normale sexueele
leven in zijn gewone uitingen belemmerd, zich openbaart als
sadisme of masochisme.
Laat mij nu hier nog wijzen op een belangrijk onderdeel van de
tegenwoordige opvoeding, dat de vroegere eigenlijk niet kende,
of ten minste negeerde: de sexueele voorlichting. Hierbij is het
schaamtegevoel een belangrijke factor.
Zeer naar waarheid zegt Prof. Kohnstamm (Schepper en Schepping, Persoonlijkheid in wording) hierover het volgende:
"De echte schaamte wordt geboren uit het diepe besef van heiligheid, van intimiteit en innig persoonlijk leven, dat zich in de
sexueele sfeer voltrekt. Evenzeer als de ziel schroomt haar diepste roerselen, bijv. die van het gebedsleven, aan onbevoegden
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prijs te geven, evenzeer onttrekt zich al wat met het geslachtsleven het nauwste samenhangt aan openbaarheid. Dat is een
teeken van den adel van de sexueele sfeer, niet van haar verachtelijkheid of zonde. Het is paedagogisch ten eenen male
verkeerd kinderen in den waan te brengen, dat het niet spreken
over geslachtelijke organen in gezelschap uitvloeisel van hun
"viesheid" zou zijn, een gedachte die voor het kind voor de hand
ligt reeds om den nauwen lichamelijken samenhang met urineloozing en defaecatie. Evenzeer is het een ernstige fout het
schaamtegevoel, dat reeds in den kinderleeftijd opkomt, maar zich
in de beginnende puberteit sterk ontwikkelt, niet te ontzien. En
daarom kan ook een te veel aan voorlichting, hoe goed ook bedoeld, afbrekend werken in stede van opbouwend. Veel veelvuldiger echter werkt de te groote geheimzinnigheid, waarmede
ouders en opvoeders de sexueele sfeer omgeven, noodlottig.
Juist daarom is vertrouwen en steun van ouderen van zoo groot
belang, daarom ook is het van zoo groot gewicht dat niet de
gedachte opkomt, alsof ouderen het spreken over de sexueele
sfeer ontwijken, omdat deze in zichzelf waardeloos is en zondig.
Natuurlijk komt het hier niet aan op een veelheid van woorden;
een kort gesprek kan richting gevend zijn voor vele jaren, ja voor
geheel een leven".
Foerster (Sexualethik und Sexualpädagogik, Eine neue Begründung alter Wahrheiten.) is zeer huiverig voor "sexueele
voorlichting". Hij spreekt in genoemd boek over: "de bewarende beteekenis van het schaamtegevoel", en acht de
strenge en aanhoudende oefening van het wilsleven in de schoolopvoeding van veel grooter beteekenis dan directe sexueele
voorlichting, die hij in het klasse-onderricht bepaald afkeurt.
Zelf uitgenoodigd over de sexueele vraag voor een klas van oudere
leerlingen te spreken, heeft hij 't steeds gelaten bij voorzichtige
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zinspelingen en er de voorkeur aan gegeven aan te dringen op
het beoefenen der "wilsgymnastiek". Wie meent, dat hierover
voor kinderen in het publiek gesproken mag worden, zegt hij,
ziet over het hoofd, dat het schaamtegevoel de grootste bewarende
kracht is op sexueel gebied.
Hij citeert Wolfram von Eschenbach, die het schaamtegevoel
noemt: "het vaste slot om alle goede zeden", en Fr. Th. Vischer,
die zegt: "geheimzinnigheid op dit gebied is nog geen huichelarij.
Een volk vergaat, als het schaamtegevoel uitsterft."
Ik kan de verdere lezing van dit boek en speciaal dit hoofdstuk
zeer aanbevelen aan allen, die met opvoeding belast zijn.
Ik wil er alleen nog het volgende uit aanhalen:
"Alle groote paedadogen uit het verleden hebben steeds zeer
aanbevolen het versterken van het schaamtegevoel bij de jeugd.
Zij wisten, dat de hoofdzaak in alle sexueele paedagogiek niet is,
dat men de gedachten zooveel mogelijk naar het sexueele heenleidt, maar juist het tegenovergestelde. Zij wisten, dat het
verstand, dat men gebruiken wil om de sexueele driften af te
dammen, door de aanraking met deze sfeer tot een slavin der
zinnelijke neigingen wordt gemaakt. Daarom berustte hun
arbeid minder op een speciale en directe sexueele ethiek dan op
het aankweeken van godsdienstige voorstellingen, die den mensch
niet alleen boven de zinnelijkheid, maar ook boven de gansche
wereld der zinnen uitheffen en hem in zijn geestelijke bestemming door verheven voorbeelden, symbolen en waarheden
bevestigen. "
Foerster geeft in de geciteerde woorden een voortreffelijke uitwerking van Paulus' voorschrift: overwin het kwade door het goede.
Een zenuwarts noemt het tegenwoordig zoo in zwang zijnde exhibitionisme "een geestelijke epidemie", en ik geloof dat hij
gelijk heeft.
Ik meen, dat men hard bezig is met allerlei pogingen om het
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kwade te bestrijden door een ander kwaad. En dit moet toch
uitloopen op mislukking.
"Geeft idealen aan onze jeugdl" roept iemand uit, die gaarne
tot verbetering der bestaande wantoestanden wil meehelpen.
Ik zou dezen raad gewijzigd willen overnemen. Aldus: Geeft aan
onze jeugd Christus I
Ik zeg dit waarlijk niet, om iets vrooms, iets plechtigs te zeggen.
Ik ben heusch niet blind voor de moeilijke problemen, waarvoor
de tegenwoordige toestanden ons plaatsen, ook tegenover de
jeugd.
Maar ik kan 't niet anders zien en zeggen, dan zoo I
Alle andere middelen falen toch I
De wereld holt naar den afgrond.
Alle moeders, die nog echte moeders zijn, houden haar ooren
dicht, als haar dochters thuis komen en vertellen wat er "in de
klas" alzoo besproken is.
En zooals 't dien moeders gaat, gaat 't allen, die van goeden zin
en wille zijn, en die iets voelen van innerlijke ontferming met die
millioenen, die verdwaald zijn en in het moeras zijn terecht
gekomen.
Geeft de jeugd idealen I
Er is maar één ideaal. En dat ideaal is tevens werkelijkheid geworden: ·Christus. En wie met Hem door het geloof werkelijk
verbonden is, weet ook wat schaamte is, schaamte over alles wat
hij van zijn leven aan Hem onttrokken heeft, omdat Hij alleen
dat leven kan wederbrengen tot normaliteit.
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