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VOORBERICHT.
Wat deze Studiën willen naar opzet en doel, dat trachtte ik uiteen
te zetten in het Voorwerk voor het eerste deel.
Daar vindt men tevens een en ander omtrent de verdeeling der
stof. En men treft er de mededeeling aan, dat elk der deelen op
zich-zelf een geheel vormt en dan ook afzonderlijk verkrijgbaar is.
Hier behoef ik dus alleen te spreken over dit tweede deel. Het
onderzoekt, welke roeping de kerk heeft in het sociale leven.
Nu groote uitbreiding van de stof mogelijk was, doordat zij toch
een apart boek zou beslaan, heb ik deze kans gretig aangenomen.
De taak der kerk schijnt mij in onze dagen van buitengemeen gewicht. Doch zij is tegelijk van zeer teederen aard. Hier kan heel
licht schade gedaan worden en hier wordt regelmatig schade gedaan
door exclamaties, door uitingen van dilettanten, door best-gemeende
maar naïeve frasen. En het ergste is, dat hierdoor de kerk en het
evangelie zoo onbillijk, zoo ongerechtvaardigd worden gesmaad.
Dan dreigt inderdaad het gevaar, dat de echte vrienden van kerk
en evangelie deze grootheden zullen willen terugtrekken uit de
wereld en opnieuw haar zullen besluiten in de binnenkamer, om ze
althans veilig te stellen tegen zooveler onverantwoordelijk spel.
Dit gevaar moet bezworen worden.
Maar beide de fraseurs en de mystieken hebben het gemakkelijker
dan wie het zware probleem aanvatten, dat met den tweeklank
,,kerk en wereld" is gegeven.
'k Heb het niettemin gewaagd; zij het ook, dat ik slechts één
onderdeel van dit breed terrein ging onderzoeken.
Maar op dit stuk terrein groeide de stof dan weder buiten mate.
Wat ik in de volgende bladzijden behandel, besloeg in den vierden
druk iets meer dan honderd bladzijden; breng ik het artikel in
rekening over „het gezag der kerk," dat vroeger verschenen is in
Sociologie en Christendom en dat hier nu als hoofdstuk III een
plaats vond, dan klimt dat aantal tot honderd-dertig. Doch ook dan
wijst het boek, dat men nu in de hand houdt, met zijn driehonderddertig bladzij den een wel zeer groote uitbreiding aan.
Toch vlei ik mij, dat de eenheid niet teloor gegaan is ; ja ik hoop,
dat men integendeel een gesloten geheel voor zich ziet. Wie de titels
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der acht hoofdstukken leest, ontvangt reeds een eersten indruk van
wat deze bladen bieden.
Bij de bewerking heb ik gedacht aan dezelfde lezers, die mij tot
aan den zesden druk zoo vriendelijk en zoo trouw gevolgd hebben.
Zij verstaan onmiddellijk, dat „het sociale" in drieën uiteenvalt:
de kerk, de maatschappij, de staat. En wanneer de taak moet worden
nagespeurd, die hier wenkt tegenover het sociale leven, dan willen
zij niet, dat in zulk een onderzoek de kerk wordt voorbijgegaan.
Integdl:zhfnouteakvbdins.
Maar nu dit deel in zekeren zin een afzonderlijk boek wordt, heb
ik toch ook aan nog een nieuwen lezer-kring gedacht. Mik ik al te
hoog met mijn begeerte, dat men dit boek óók als onderdeel van een
„Practische Theologie" aanvaarde?
Slechts 'n onderdeel; ik weet het. Eén onderdeel en wellicht niet
eenmaal het voornaamste. Maar dan toch een deel, dat minder dan
de overige de belangstelling tot zich trok en dat op die belangstelling niettemin alle recht heeft.
Mag ik hopen, dat predikanten en candidaten dit boek ter hand
zullen nemen? En evangelisten wellicht? En zoovelen, die door de
evangeliebediening in een onmiddellijke maar zeer eigenaardige aanraking komen met de sociale vragen?
Daar ga mijn boek. God zegene het ; 'k zal danken, als 't iets
goeds mag doen.
Utrecht, December 1923.
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HOOFDSTUK I.
DE KERK EN DE SOCIALE VRAGEN.

1. Wie zich begeeft tot een onderzoek naar de taak,
die der kerk toekomt tegenover de sociale vragen, zal wel
doen met elk der beide termen nauwkeurig te omschrijven.
Wat bedoelt hij neet „kerk", wat met „sociaal" ?
De zaak is, dat elk der aanduidingen minstens tweeërlei
zin kan hebben en dat dus de kans op dooreenwarring en
dies misverstand wel zeer groot is.
Een omstandigheid, die op geestelijk terrein tot dubbele
omzichtigheid maant. Want terwijl misverstand altoos
prikkelt en pijn doet, veroorzaakt het hier bovendien onbillijke verwijten jegens Kerk of Christendom en doet het
schade aan den naam van het heilig Evangelie.
Dit niet alleen.
Het is wel bekend, hoeveel bekoring er in ligt om voor
een wijle de rol van boetgezant op zich te nemen en hoe
uiterst gemakkelijk men optreden kan als aanklager van
de kerk. Het geschiedt dan ook regelmatig met plaatsing
van vele frasen en of f ering van veel ernst.
Alweder : altoos pijnlijk ; doch in verband met het
geestelijke gesteld : onwaardig.
Bedoelen wij door met deze opmerking aantevangen om
van meet af de kerk veilig te stellen tegen ieder verwijt?
Omanstodevrchulignbjdeat
hebben, als soms een ernstig verwijt de kerk zou gaan
treffen en zij met klem in gebreke zou worden gesteld?
Allerminst.
Christelijk Sociale Studiën. II.
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Het vervolg van onze studie zal overvloedig bewijzen,
dat wij voor de fouten en tekortkomingen der kerk allerminst blind zijn, dat wij scherpe woorden op het hart
hebben. Maar in de sfeer van het heilige is niets zoo
verwerpelijk als theater-ernst. Zij is bovendien het vlakke
tegendeel van ernst.
Wij vragen, dat in gansch dit verband zoowel misverstand als klink-klank zooveel doenlijk worden geweerd.
Laat ons aanstonds weten, waarover het wèl gaat, waarover niet.
De kerk !
Wij denken in dit hoofdstuk aan de georganiseerde
kerken en aan haar ambtelijk optreden.
Dus niet aan de christenheid, aan de christelijke kerk,
aan de gemeente des Heeren, aan het lichaam van Christus
op aarde.
Er is reden om dit nadrukkelijk te zeggen, wijl het
omgekeerde even goed of nog veel eerder zich zou doen
verwachten.
Immers zal het gaan over het sociale leven. Dààr zal
de invloed der kerk moeten worden nagespeurd. Welnu :
wat ligt meer voor de hand dan het vermoeden, dat hier
aan de geestelijke doorwerking van het Evangelie, aan den
door-werkenden invloed van Gods Geest wordt gedacht ?
Het komt in de menschen-samenleving vooral aan op de
ziel, op de gezindheid, op de geesteshouding ; veel meer dan
op de onmiddellijke en telkens ietwat op zich-zelf staande
daad. Hier is het terrein van de sfeer, van de „mentaliteit."
Dit is tegelijk het terrein van den Geest, dus van de Gemeente des Heeren. Hier worden wij binnengevoerd in
de wereld, waarin Gods krachten werken. En deze werken
nog anders dan enkel langs de banen van organisatie en
ambt en regeling ; zij werken bij voorkeur in die niet

,
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omlijnde maar uiterst wezenlijke wereld, waarin ons de
belijdenis binnenvoert : „Ik geloof ééne heilige algemeene
christelijke kerk ; de gemeenschap der heiligen."
Welnu, wij zullen later 1) zeer opzettelijk aandacht
wij den aan deze kracht ; aan de banen, waarlangs zij werkt
en den zegen, die van haar mag worden verwacht. Doch
voorloopig letten wij slechts op de organisaties der
christenheid, die als geordende kerken vóór ons treden.
Het gaat over de officieele verrichtingen van de
ambtelijke organen.
Dat daarbij de predikant dikwerf op den voorgrond
staan zal en aan hem extra aandacht zal worden gewijd,
ligt in den aard der dingen gegeven. Doch men vreeze
bij ons niet voor „dominocratische" beschouwingen noch
verwachte men een pleit vóór de „dominees-kerk". Wij
zullen denken aan al de ambten en aan de officieele verrichtingen van eiken kerkelijken kring.
Wie het begrip „kerk" aldus aanvat en tot het vraagstuk van deze zijde nadert, hij loopt een kwade kans:
de kans, dat zijn betoog verdort ; wijl het staan blijft bij
het organisatorische en geordende en voorgeschrevene,
wijl het diepst-levende vergeten wordt. Maar het is
allerminst noodig, dat dit diepste wordt ter zij gelaten.
En overigens brengt de bedoelde aanvat naast gevaar een
voortreffelijk voordeel : nu zal het over zeer waarneembare en nauwkeurige en belijnde dingen gaan. Uitgesloten
is nu, dat men zich verliest in de wijde verten van het
vage geestelijke ; of dat men zich tot de nimmer vindbare
gemeente richt.
Critiek en voorslag tot herstel worden nu beide
precieser ; kunnen het worden althans.
1

) Zie beneden, hfdst. VI en VII.
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Aldus de kerk : omlijnd en afgegrensd.
Daarnaast : sociaal!
Wat zullen wij verstaan onder sociale vragen, sociale
taak en diergelijke?
Volgens onaantastbaar spraakgebruik is alles sociaal,
wat niet individueel is ; zoodat het „sociale" omtrent
alles kan omvatten.
Aan dit wijde en dies vage denken wij geen oogenblik.
Het is ook hier ons om het grijpbare en aanwijsbare te
doen. Veel, dat van uitnemend „sociaal" belang is, blijft
hier volkomen rusten ; wij noemen de rijke grootheid van
huwelijk, gezinsverhouding, opvoeding. En overig blijft
het nieuwe vraagstuk, dat in de negentiende eeuw is
opgestaan door de industrialiseering van het voortbrengings-proces : de geboorte van den vierden stand en het
geheel der vragen, dat daarmede gegeven is.
Wij hebben elders 1) over dit alles uitvoerig gehandeld
en volstaan thans met deze weinige woorden, die een
eigen en over-rijke wereld omsluiten.
Hoe zal de kerk tegenover dit gansche maatschappelijke
vraagstuk staan?
2. Het antwoord op deze vraag is in elk geval van
beteekenis ; in elk geval en nog geheel afgezien van zijn
inhoud. Want het gaat over de kerk. En dus over een
macht in het volksleven!
Wij weten zeer wel, dat alom het omgekeerde verteld
wordt ; dat de doorsneê-man over de kerk den schouder
ophaalt ; dat courant en gesprek zoo luchtig-weg herinneren, hoe onbeduidend de kerk is.
Doch wij weten evenzeer, hoe oppervlakkig en ondoor1

) Zie deze S t u d i ë n s deel I hf d st. III en V I I.
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dacht en onbezonken en met-de-feiten-in-strijd gansch
deze voorstelling is.
Indien morgen aan den dag de kerk uit het volksleven
wierd verwijderd onmiddellijk zou gezien worden, wat
kolossale plaats zij ingenomen had en hoe ledig alles door
haar verdwijning was geworden. Zooals op het oude
statige stadsplein het kerkgebouw niet extra meer opvalt,
nu het sinds eeuwen daar staat ; doch een onvermoedgroote en wijd-gapende ruimte zou er aan den ochtend
liggen, als in den nacht een vlammen-zee het trotsch
gevaarte had doen in elkander storten.
Daar zijn de kerken met haar arbeid.
Noem niets anders dan het alledaagsche, dat bij iedere
kerk altoos gevonden wordt ; ook bij de eenvoudigste en
die nooit nieuwe middelen aangrijpt doch rustig voortschrijdt langs het plat-getreden pad.
Hier is het.
De prediking, allen Zondag weder. Voor tientallen of
honderdtallen in kleine gemeenten ; voor honderd- en
duizendtallen in groote gemeenten. Alles, wat er noodig
is, is er : het lokaal, de inrichting, de spreker, de helpers,
de bekendmaking.
Welke organisatie ter wereld beschikt over zulk een
regelmatig-werkende inrichting om altijd weêr de velen
te bereiken?
Het godsdienstonderwijs. De jongeren en de opgroeiende
jeugd ; jonge menschen uit alle standen en tot hun 18de,
19de jaar zij komen week aan week, jaar uit jaar in.
En men kan rustig en naar goed-uitgewerkt plan met
hen handelen over de stof, die men koos.
Waar elders is zulk een gelegenheid en zijn zulke
getallen?
Het bezoek aan huis. Ieder acht het volkomen natuurlijk,
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dat de predikant met het intieme gezinsleven medeleeft.
Zijn bezoek wordt nimmer onbescheiden geacht. Bij
vreugden en in zorgen kan hij zijn woord spreken ; over
aardsche en geestelijke dingen wordt hij geraadpleegd;
over de opvoeding der kinderen en den maatschappij-gang
dervolwasnpkthijmed.Hszlfnaturijk,
dat hij binnenkomt, wanneer hij daarvoor geen enkele aanleiding heeft dan deze dat bij het huisbezoek het volgend
gezin aan de beurt was omdat het vorige was bezocht.
Ieder ziet zonder meer de kansen, die dit alles biedt.
Het vereenigingsleven. Jongens en meisjes, knapen en
ouderen, moeders en mannen komen regelmatig samen.
Bijbelonderzoek en behandeling van allerlei dagelijksche
levensvragen, werken tot bestrijding van zedelijken misstand en tot helpen in den zedelijken strijd is aan de
orde van den dag. In rustigen arbeid, in een gelijkmatig
werkenden kring.
Het diaconale. De dienst der barmhartigheid aan
weezen en weduwen, aan zieken en ouden, aan die tobben
midden in den krachtigen mannen-leeftijd... hij is er,
zonder dat iemand daarvoor extra zich inspant ; het
gareel is gegeven ; jaar uit jaar in is het gereed.
Wat wij noemen is niet alles ; het gewone kerkelijke
leven omvat gewoonlijk veel meer. Wij wijzen slechts het
minimum aan en vragen : waar ter wereld men zulk een
„instrumentarium" gereed vindt voor geestelijk-zedelijkmaatschappelijk werk als dààr, waar een eenvoudige
kerkgemeente georganiseerd is?!
En dus : welk een invloed kan daar geoefend worden.
En dus : van hoe overwegend belang is het, of die kerk
haar kans begrijpt, haar taak vervult.
Wie de kerk „een macht in het volksleven" noemt, hij
overdrijft niet maar zegt alledaagsche dingen.
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Kent men het verhaal van Smijtegelt's invloed ? Hier
is inderdaad niet de regel doch de uitzondering aan het
woord. Maar niettemin wordt hier helder aangewezen,
wat de macht der kerk hier alleen nog maar : de macht
van het gepredikte woord kan beduiden.
Tijdens Smijtegelt's predikantschap te Middelburg
weigert de gemeente om belasting te betalen ; de regenten
roepen de hulp in van den populairen predikant. Hij
zegt haar toe en schenkt haar. Niet door te dreigen ; niet
zóó, dat hij de slaafsche dienaar der onkerksche regenten
wordt. Maar hij zegt in de openbare prediking en in
tegenwoordigheid van de ditmaal ter kerk verschenen
regenten openhartig wat hij van het gedrag zijner stedelijke overheid oordeelt. En... weigert dan den zegen te
geven aan de schare, die haar schuldigen plicht jegens
de overheid niet vervult. Met de uitwerking, dat de gemeente dit niet draagt, zich stilzwijgend bereid toont de
belasting te voldoen, den zegen ontvangt en 's anderen
daags het achterstallige aanzuivert 1 ) .
Het voorbeeld staat op zich zelf ; toch is de kern van
het verhaalde niet zoo zeldzaam als de buitenstaander
zou vermoeden.
Wat een kerk kan doen, die haar organisatie en haar
innerlijke kracht in dienst stelt van de volksziel, dat
wordt met name in Amerika dikwerf allerduidelijkst
getoond.
De „drooglegging"
men staat hier zeker tegenover
een zeer grootsche sociaal-economische beweging, als het
openbare leven van een honderd-millioen-volk alcoholvrij wordt gemaakt
zij is volgens het woord van
1) Zie het uitvoerig verhaal door N. C. KIST in Archief voor
kerkelijke geschiedenis. Leiden VIII, 1837; bl. 455-458.
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vriend en vij and vooral aan de kerken te danken 1 ) .
Het beeld van den Christus in het hooggebergte tusschen
de beide Andes-republieken van Zuid-Amerika getuigt
van de kracht der kerk tot wering van den oorlog en
tot dóór-zetting van de arbitrage-gedachte 2) .
In de geweldige staking, die voor enkele jaren de
gansche metaal-industrie over zee ontwrichte, sprak de
kerk van Amerika haar beslissend woord vol diep sociaal
gevoel 3) .
En men behoeft zich niet te beperken tot deze bijzonderheden. Er gaat een groote volk-beheerschende invloed van
gindsche kerken uit 4) , die zij oefenen door daad en door
woord 5) .
Ja waarlijk, wie zich inleeft in wat kerken kunnen,
voor hem gaat een lokkend vergezicht open. Hoeveel
misstanden zullen worden weggeruimd, hoeveel andere
zullen worden geminderd, hoeveel zegen zal worden gespreid, wanneer de kerken wakker zijn en opstaan als
één eenig man om zich te verzetten tegen wat vloekt
met Gods eer.
De wereld zal sidderen, wanneer de groote kracht van
de kerken mobiel is.

1) Zie mijn Wat Amerika ons leert. Utrecht 1922.
2) Een afbeelding van den „Christus van Andes" bevindt zich
in het Vredespaleis te 's Gravenhage.
3) Zie T h e Stee 1-s t r i k e 1919. An interchurch-movement
report. New York 1920.
4) Zie AD. KELLER, D y n a m i s. Formen und KrAfte des
amerikanischen Protestantismus. Tubingen 1922. Voorts m ij n artt.
in Stemmen des Tijds X, I bl. 193-207, 389-401.
5) Beneden zal ook uit Amerika's kerken nog meer worden medegedeeld.
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Nu siddert de wereld niet, want er slaapt veel van de
kracht van de kerken.
Het is geen gunstig teeken, dat de wereld weinig
ongerust is over wat binnen de kerken wordt gepredikt
en gehandeld. Het is een bewijs, dat zij er weinig hinder
van ondervindt ; het wekt het vermoeden, dat woord en
daad van de kerken niet al te gevaarlijk zijn voor de
ongerechtigheden en de misstanden.
Wanneer een kerk zich begeeft op politieke banen, dan
slaat velen de schrik om het hart ; want zij beseffen, hoe
geweldige macht de kerk kan oefenen, als zij haar
werkingen stelt in dienst van een politieke partij . Moeten
dan zij , die iets hoogers begeeren dan partij-formatie en
partij-politiek, niet met dubbelen ernst begeeren, dat
voor dat hoogere de kerken zich op de bres zullen stellen?
Zou Gods eer niet worden bevorderd, als de kerken
stonden voor het goed recht van Zijn wet en Zijn wil,
zoo vaak de onderlinge verstandhouding der menschen
moet worden geregeld of veranderd of hersteld?
3. In onze dagen heeft het gezegde meer kracht nog
dan te voren.
Altoos
het is waar
vraagt de samenleving een
zedelijken inslag en een zedelijken ondergrond.
Zij vraagt ongetwijfeld om mèèr. Daar zijn de vragen
der practijk op het terrein van de politieke, de sociale,
de economische dingen ; practisch en dus van onmiddellijk
belang. Doch deze vragen
zoo gaat straks wel duidelijk
blijken
zijn niet het terrein der kerk. Zij heeft enkel,
maar dan ook zeer krachtig, met den zedelijken ondergrond van doen.
En deze is altoos van gewicht.
Doch in onze dagen meer dan te voren.
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De maand November 1918, die de maand van den
wapenstilstand na den grooten oorlog was, zag de massa
der arbeiders van het front en uit het leger in alle landen
wederkeeren naar hun maatschappelijk werk. De millioenen keerden anders weder dan zij waren uitgetrokken.
In hoeverre het revolutie-jaar 1918 in beteekenis gelijk
isanhetrvolu-j1789,zapsntielv
jaren in de historie kunnen blijken. Doch thans reeds
staat vast, dat de arbeidersmassa toen nieuw inzicht had
in de plaats, die haar toekomt in het productie-leven, van
nieuwe rechten zich bewust werd, nieuwe eischen stelde,
een nieuwe positie verkreeg.
Dit tezamen beduidt echter vooral : een nieuwe verantwoordelijkheid en dus behoefte aan nieuwe zedelijke krachten, ten einde aan de nieuwe roeping te kunnen voldoen.
Maar op 1918 volgde 1921, het jaar van de ongekende
en over gansch de wereld zich uitbreidende economische
inzinking. Het stelde de arbeiderswereld voor de zware
taak om haar eischen te verminderen, om het juiste
standpunt te bepalen tegenover den uiterst ingewikkelden
toestand. Hetgeen opnieuw een zedelijke kracht van
meer dan gewone spanning onderstelt.
Thans is dus wel zeer sterk aan de orde datgene, wat
juist het eigen en eigenaardige domein der kerk is : de
aankweeking der zedelijke krachten van uit de geestelijke
werkelijkheid, waaruit zij leeft en waaromtrent zij
onafgebroken haar getuigenis opheft.
Dit klemt dan nog te meer, indien een andere geestelijke
macht, die in de arbeiderswereld werken wil, voor deze
taak van hoogste opvoeding zich niet-berekend en ongeschikt betoont.
Wij denken aan het socialisme als zedelijke macht. Niet
dus aan zijn politiek of economisch program ; doch aan
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zijn cultuur-bedoelen en aan zijn wereldbeschouwing en
aan zijn zedelijke drij f veeren.
Dit heeft juist in dezen zwaren tijd gefaald.
Men kent het gevleugeld woord, dat de arbeidswereld
niet kan worden gesocialiseerd zonder gesocialiseerde
arbeiders, d.i. arbeiders met gemeenschapszin en zelfverloochening en toewijding.
Doch bij dien klank behoeven wij niet te blijven staan.
Zeer klare, breedere getuigenissen verzekeren hetzelfde.
En dan niet getuigenissen uit kerkelijken of officieelchristelijken of conservatieven hoek waaraan men
allicht weinig waarde hechten zou. Maar aldus klinkt
het van onverdacht-socialistische zijde.
Daar teekent een arbeider het proces, dat zijn ziel
heeft doorgemaakt, toen hij neerzat in de stilte van zijn
gevangenis-cel. Een mensch kan
zoo is het toen hem
als volle ware mensch niet leven
openbaar geworden
zonder de kracht der liefde, allereerst der liefde Gods.
Want wij moeten worden uitgebeurd boven het dorre der
machinale wereld, boven het holle van socialistische
frasen, boven het haat-zaaiende van de klassenstrijd-leer.
Alleen het Evangelie bergt in zich de krachten, die daartoe
van noode zijn. Het brood des levens is onmisbaar ; men
spare ons steenen voor brood. „Ich bete an die Macht
der Liebe" 1 ) .
Daar teekent een studeerende hetzelfde ; al grijpt het
niet even onmiddellijk uit de onmiddellijke levenservaring,
zijn betoog is even veelzeggend. Dit : het voeren van den
klassenstrijd brengt in de harten een gevoel van de
verdeeldheid, van de tegenstellingen ; het is onvermijdbaar
1
Zie FR. W. FOERSTER, Die Macht der L i ebe in Neue
Wege 1921, S. 365-372.
)
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doch het kan het blijvende niet wezen. Verscherping van
den klassenblik gaat niet immer met moreele ontwikkeling
gepaard. Zal het proletariaat de leiding kunnen overnemen,
dan moet het zijn uitgeheven boven de sfeer van bitterheid en klassenbewustzijn. Dan behoeft het godsdienstige
en zedelijke kracht 1 ) .
Aldus de onverdachte getuigenissen.
Zal de kerk er naar hooren en met innerlijk ontroeren
nu ontwaren, dat gewacht wordt op hetgeen zij heeft
te brengen?
Men ziet, hoe wij de zaak aanvatten.
Wij vragen niet, dat de kerk in dezen tijd „sociaal
gaat doen", omdat zij daardoor wint aan invloed, ietwat
belangwekkend wordt, meer menschen trekt. Dit is alles
al te laag. Maar de kerk moet toonen, dat zij in staat is,
„de teekenen der tij den te onderscheiden" 2) en haar
vernieuwde roeping aftelezen uit de nieuwe omstandigheden, waarin wij leven.
Zoo zij om Gods wil in haar nieuwe roeping gaat, zal
zij als gezegende vrucht ook meer vertrouwen oogsten en
meer heiligen invloed kunnen oefenen op de schare om
haar heen.
Doch dit is onbedoelde vrucht ; het doel ligt hooger.
4. Tenzij natuurlijk, dat de kerken hier geen taak
hebben hoegenaamd.
Want dit is nog niet uitgemaakt. Van minstens twee
zijden wordt integendeel die taak geloochend.
De één acht het terrein der kerk en dat der sociale
1) Zie G. W. MELCHERS, Staat en Kerk in De socialistische
Gids 1922; bl. 1146.
2) Zie Matth. XXI : 3.
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vragen volkomen verschillend en gescheiden. De ander
acht, dat de tijd voor de kerken voorbij is.
wij luisteren naar de beide stemmen.
Heeft de kerk iets met het sociale van doen?
Men kan aanwijzen, dat het geestelijke staat buiten en
tegenover het sociale. Het geestelijke in intiemen zin en
voor den enkele : hemel naast aarde, ziel naast lichaam,
eeuwigheid naast tijd. Dan is de verbinding van
„christelijk" en „sociaal" uitgesloten 9.
Geldt dit, dan is er voor de kerken zeker geen taak.
Maar zelfs, indien dit niet geldt, blijft het mogelijk,
dat de kerk hier afzijdig staan moet.
Ook al zou de Christen in zijn geloof persoonlijk een
gave bezitten, die richtsnoer kan en moet wezen voor
ons aardsche bestaan, dan zou daarnaast toch zeer goed
zijn te handhaven, dat desondanks de kerken een louter
geestelijke taak hebben en enkel op geestelijk gebied
haar invloed mag worden gezocht en gezien.
Zoo dringen zich hier met nadruk de bezwaren weder
naar voren, dat het geestelijke niet mag worden bezoedeld
door de stof, dat het hoog boven de stof moet verheffen,
dat het zich richt tot ons allerinnerlijkst zielebestaan.
Laten althans de kerken zich houden buiten de aanraking
met de maatschappij-vragen ; laten althans de kerken
onze ziel niet ook weêr bezig houden met de stof ; laat
er althans één terrein wezen, waar wij louter in het
geestelijke ademen!
De beantwoording van deze bezwaren is reeds te geven
met één woord : de gevraagde scheiding tusschen „aardsch"
1 ) In het eerste deel van deze Studiën is dit onderwerp uitvoerig behandeld ; men zie vooral hfdst. I en II ; voorts hetgeen
aldaar over Luther en Calvijn gezegd is.
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en „geestelijk" is onmogelijk. Doch waar het de kerken
betreft, is nog veel meer te zeggen.
Eerst dit, dat de kerken niet buiten het maatschappelijk
vraagstuk kunnen blijven, omdat ze midden in de.
maatschappij staan.
De maatschappij is een organisatie van menschen met
regeling van hun onderlinge verhoudingen, rechten, plichten. De kerken zijn organisaties van diezelfde menschen
met regeling van hun onderlinge verhoudingen, rechten,
roeping. Nu kunnen zij immers niet buiten elkaar
omgaan!
Zeker heeft elk een eigen terrein en zijn niet op beide
terreinen de rechten en plichten dezelfde. Maar daarom
gaan ze nog niet voort naast elkaar, als twee evenwijdige
lijnen, zonder ontmoetingspunt. Dit zou slechts dan
mogelijk wezen, als de maatschappij den mensch enkel zag
voor zijn leven hier op aarde en de kerk den mensch enkel
zag voor zijn leven achter het graf. Maar die tweeheid
bestaat niet ; dus is de scheiding ook hier onmogelijk en
kunnen ook de kerken niet buiten de aanraking met het
maatschappelijk leven zich houden.
Een tweede komt hierbij ; zoo eenvoudig, dat men het
nauwlijks noemen durft, en toch van belang : de menschen,
die uit de kerken komen, komen terug in het maatschappelijk leven. En zij doen daar iets ; zij handelen. En zij
passen dus toe of passen niet toe, wat zij in die kerken
hebben beleden, gezongen, gebeden, gehoord. Maar het
publiek verwacht, dat zij het toepassen. En het ziet in
de daden-hier de toepassing van het ginds beledene,
gezongene, gebedene, gehoorde. En het meet naar de
toepassing-hier het gebeurde-ginds af.
Zoodat, wie in dezen zin de kerk buiten de maatschappelijke vragen laat, dat hij in zijn maatschappelijk doen
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niets openbaart van zijn zieleleven, de kerk er niet buiten
laat maar terdege er haar in betrekt, haar smaden doet
en meteen smaden doet het Evangelie, dat in haar wordt
beleden.
Voorts komt de kerk door woord en daad voortdurend
in aanraking met de maatschappelijke kwesties.
Door haar daden natuurlijk ; door haar zorg voor behoeftigen, haar regeling van godsdienstige plechtigheden, de
inrichting van haar eeredienst ; zij neemt daardoor zelfs
vortduenbsligarocevn.Mait
minder door haar woord; door prediking en onderwijs.
Zelfs dan nog, als deze geheel van het maatschappelijk
leven zwij gen en zich angstvallig hoeden voor alle aanraking daarmeê.
Er is een bediening van het Evangelie, waarbij dit
enkel betrekking heeft op „de ziel" : schuldvergeving,
reiniging door den Heiligen Geest, de redding van het
verderf, de verwachting van het hemelleven en de voorbereiding daartoe in de stille binnenkamer.
Deze bediening, zonder eenigen twijfel noodzakelijk en
beslist onmisbaar, is toch naar onze overtuiging onvoldoende. Maar wie haar wel voldoende acht, spreekt zich
daarmede zeer klaar uit over de dingen, waarover hij
zwijgt. Want dan zegt de kerk, dat het Evangelie en de
maatschappelijke dingen buiten elkander staan ; een
prediking, die allicht, hoewel onbedoeld, zeer schadelijke
vruchten van lijdelijkheid in maatschappelijk opzicht zal
kweeken, die in elk geval iets zegt.
En wie de bedoelde Evangelie-bediening onvoldoende
acht, wil natuurlijk terdege, dat de kerk door haar woord
in aanraking kome met de maatschappelijke vragen. Men
denke zich in in de innerlijke ontwikkeling van een man
als Tommy Fallot, om ten dezen een klaar beeld voor den
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geest te krijgen 9. Hem is het eigenlijk om evangelisatie
te doen : breng het evangelie tot de massa, opdat de massa
tot het evangelie kome. Maar breng het dan „sociaal." Niet
doordat men iets toevoegt aan het Evangelie maar doordat
men het Evangelie volkomen en alzijdig brengt ; ook doordat men leert letten op het gewicht, dat de maatschappelijke omgeving en toestand en zorg heeft voor de ontplooiing van het geestelijk leven 2
En dan leze men zijn fijn betoog 3 ) , dat met name bij
het huisbezoek de predikant niet volstaan kan met zijn
dogme : „ik werk voor de ziel", als hij staat tegenover
vragen van een arbeidsconflict, van verzekeringswezen,
van huwelijkswetgeving.
„De kerk er buiten" dat kan niet.
Dat kan ten vierde ook hierom niet, omdat de kerken
er nu eenmaal zijn en omdat ieder, die werkt, ergens op
haar stuit. Wie meent, dat hij een „sociale" roeping heeft,
vindt bij zijn „aardsche" werken telkens de kerk op zijn
) .

weg.Zijhftposnvled.Zijwrktmêof
tegen ; in elk geval doet zij iets.
En eigenlijk voelt men dat ook wel. Men kan de kerk bestrijden ; men kan ook haar liefhebben en medewerken aan
haar verwakkering. Men kan haar niet negeeren. Haast
niemand doet het ook ; en wie het doet, komt bedrogen
uit. De kerk is voor socialen arbeid nooit niets ; bf zij is
een hulp af zij is een sta-in-den-weg.
Wie meent, een meer „geestelijke" roeping te hebben,
vindt natuurlijk op zijn weg al spoedig de kerken. Maar
1) Zie mijn De christelijk-sociale beweging
Frankrij k. Utrecht 1914.
2) „La question sociale c'est la question du milieu".
3) Zie zijn Christianisme social; p. 97-127.

in
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hij bespeurt meteen al spoedig, dat het sociaal juiste of
onjuiste handelen der kerken haar geestelijken invloed
versterkt of belemmert. De kringen, die het sociaal het
moeilijkst hebben, hebben hun afkeer van het Evangelie ten
deele verkregen door het on-sociaal gedrag van de kerken.
Wie, die ooit de zielen heeft gezocht en dat poogde te
doen met wat breeden blik, heeft niet juist in dit opzicht
de bezwaren, aan den Evangeliearbeid verbonden, zien
oprijzen stapels hoog?!
De kerken kunnen buiten het sociale niet blijven.
Met dit alles is intusschen niet het tegendeel verzekerd ;
niet dit : dat de sfeer der kerk met die van het sociale
samenvalt. Want deze opvatting is oppervlakkig en dus
ware de aldus verkregen oplossing der moeilijkheden te
goedkoop.
Zoodra men in de sfeer van het sociale, den socialen
arbeid, met name de arbeidersbeweging binnentreedt,
moet men gevoelen, dat hier andere krachten werken dan
die den toon bepalen in de kerk.
De kerk wordt gedragen door de ééne groote gedachte
der genade, der nederbuigende goedheid Gods en dus aan
de zijde der menschen door ootmoed, zwakheid, kleinheid.
De sociale arbeid vergt bewustheid van kracht, eischen
van recht, organiseeren met macht. De knielende tegenover
den staande ; het gebogen hoofd tegenover den fieren blik.
Van deze tegenstelling zal de kerk zich bewust moeten
wezen ; naar haar oplossing zal zij moeten zoeken 1 ) . Het
zal met groote klaarheid voor den geest haar moeten
staan, dat buigen voor God niet met zich brengt buigen
voor menschen ; dat de van God afhankelijke, die niets
1 ) Zie H. EHRENBERG, Evangelisches Laienbiichlein.
I Tubingen 1922.
Christelijk Sociale Studiën. II.
2
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dan genade verwacht, tegelijk onder de menschen zijn
aanspraak op recht kan handhaven ; dat de zwakke niet
zwak blijft doch machtig wordt 1 ) . Andererzijds zal zij
moeten zien, dat karakter-vastheid niet beteekent : onverzettelijkheid en durvend zich door alles henen slaan;
omdatGvneZijokmdneatschppelijken strijd soms vraagt, dat zij afzien van wat zij
kunnen maar niet mogen. Met de van God verkregen
karakter-kracht, die David deed weigeren, wat lag in zijn
onmiddellijk bereik en wat in het voordeel was van hem
en zijn mannen, omdat God het verbood 2
Hier botsen de Evangelie-eisch en de organisatie-eisch,
hier botsen kerk en sociale arbeid wel dikwerf met
elkander. Maar een reden, om de twee grootheden te
scheiden, is daarmede allerminst gegeven. Alleen wordt
het aldus onmisbaar om met ernst naar de zuivere
verhouding en de onderlinge verwantschap te zoeken.
) .

5. Dit alles zou niet van noode wezen, wanneer men
zeggen moest, dat aan de kerken nog slechts een tijdelijk
bestanivrzkdofhetmins,adjv
haar invloed-oefenen welhaast voorbij zal zijn.
Moet men dit inderdaad zeggen?
Zoo ja, dan is het zeker beter, allen gedachtenarbeid
en alle overige krachts-inspanning te wijden aan iets, dat
de toekomst voor zich heeft. Dan is in de lijn der historie
en in de lijn van vooruitgang tevens, wie over de kerk
heenstapt, haar vooruit ijlt en zich nu reeds geeft aan
de nieuwe, straks toch komende dingen.
Heeft de kerk haar tijd gehad?
1) Zie II Cor. XII : 10.
2) Zie I Sam. XXIV : 7.
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Het is beweerd van twee zijden, die overigens niets
met elkander gemeen hebben.
Ter eener zij de staat dan de kring, die meent, dat het
gansche Christendom afgedaan heeft en dus zeker zijn
dragste,k.
Ontkend mag niet worden, dat hier het aantal krimpt.
Er is meer dan vroeger belangstelling in geestelijke
dingen. Ten eerste zóó, dat het algemeen religieuse meer
vrienden telt dan voorheen en dat leven in materialisme
voor al meerderen ondoenlijk blijkt 1) . Bovendien is er
meer vraag naar positief geestelijk leven, naar hetgeen
God in zijn Evangelie ons geschonken heeft.
gelijk het altoos gaat met de groote
Natuurlijk
eerst in de kringen der meergeestesbewegingen
ontwikkelden. Dáár is het „wetenschappelijke" ongeloof
ontstaan en vandaar is het doorgesijpeld in alle lagen van
het volk. Dáár begint nu de geestelijke honger zich weêr te
doen gelden ; en ook dit dringt langzaam-aan al verder door.
Zoo zal allicht het aantal van die welbewust hooghartig
het Evangelie belachen of het meêwarig aanzien, gaandeweg krimpen.
Maar de kring is er nog : en veel talrijker is hij nog
dan de kerkschen het meestal dóór-voelen 2 ) . Men weet
er niet, waarom iemand zich nog warm maakt over het
Christendom en hoe iemand lust kan hebben om te vorschen
naar de positie van 'n kerk, 'n kerk.
Ter anderer zijde staat dan echter de kring, die de kerk
vergeet niet omdat het Christendom afgedaan heeft doch
) Een en ander hierover in mijn Het ge lo of aan God in
mijn B u i t e as- deXstuw;voralbz.65-0Vtsin
k e r k el ij k e R e l i g i e. Groningen. 1920.
'2 ) Meer hierover beneden, in hfdst. VI, VII.
1
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juist omgekeerd : omdat het Christendom zoozeer de bezielende kracht van alle levenskringen is geworden, dat
nu die verscheiden levenskringen tegelijk drager van het
christelijk leven zijn en er voor de kerk als een eigen
kring om dit Christendom te dragen geen reden meer is
van bestaan.
Zoo heeft voor vele jaren Richard Rothe reeds gesproken I).
Hij bedoelt niet, dat de kerk moet verdwijnen ; als
„Cultusgemeinde" kan zij blijven bestaan, maar zij stelle
zich dan ook met haar eeredienst tevreden. Het kerkelijke
stadium in de ontwikkeling van het Christendom is voorbij ;
de christelijke geest openbaart zich telkens in niet-kerkelijke banen. En niet de kerk, maar het gansche georganiseerde menschelijke leven is voor het Christendom het
orgaan. Zoo moeten niet van de groote levensgebieden
sommige stukken „kerkelijk" en „christelijk" worden
georganiseerd, waardoor onvermijdelijk de overige stukken
als on-kerkelijk en on-christelijk worden gestempeld, straks
ook behandeld ; maar de geest van het Evangelie moet alles
overal doordringen en dus straks alles christelijk doen zijn.
In later jaren is Rothe's woord met nadruk en geestdrift
in herinnering gebracht op Duitsche congressen, die de
vraag verhandelden, wat de taak der kerk in het sociale
leven is.
De predikant Dorries 2 ) vroeg, dat de kerken zich bepalen zouden tot den eeredienst en het godsdienstig onder1 ) Zie R. ROTHE,
E t h i k. 2 Wittemberg Koelling 1871. V. S.
396 ff.
1 ) Zie Pfr. DiiKKIES, Erziehungspflicht der Kirchengemeinden gegeniiber sozialen Misstanden in
Verhandlungen des XII Evang. Sozialen Kongresses. Giittingen,
1901; S. 10-36.
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richt het laatste is reeds een reuzentaak maar zouden
blijven buiten het gansche politieke en sociale leven, waaromtrent reeds Luther zoo zuiver heeft gezien en gezegd :
„Das gehort aufs Rathaus". Hier vinden staat en burgerlijke gemeenten hun taak ; daarnaast particuliere vereenigingen ; maar niet de kerken, noch speciaal „christelijke"
kringen. Het is Roomsch, om het gansche leven kerkelijk
gebonden te houden ; het is Reformatorisch, om voor eiken
kring te erkennen eigen zelfstandigheid en eigen taak.
Weinig jaren later drukte de predikant Traub zich nog
sterker uit ; er mogen geen aparte „christelijke" terreinen
wezen en... „wie thans der kerk een dienst wil doen, die
werke niet voor de kerk, maar werke in de wereld" 1 ) .
Het volgend jaar wees Naumann er met nadruk op, dat
de staat al meer de terreinen vermeestert en de kerk voor
de beschavings-stroomingen van onzen tijd al minder
beduidt 2) .
En in 1922 heeft Ragaz zijn hoogleeraars-ambt te
Ziirich neêrgelegd ; waarom ? Hij was theoloog en had o.m.
de Practische Theologie te doceeren, d.i. : hij moest opleiden
voor het predikambt. Doch hij gelooft niet meer aan de
kerk en haar kansen
3) .
Nog veel verder gaat Lhotzky 4 ) .
Volgens hem zijn Christendom en kerk een tegenstelling.
In de vormen van kerkelijk leven en kerkelijk ambtsverrichten verkwijnt en verkommert de christelijke geest.
1) Zie de Verhandlungen des XX Evang. Sozialen Kongresses.
Gottingen 1909; S. 130-133.
2) Zie FR. NAUMANN, Staat u n d K i r c h e in Patria. Bucher
fur Kultur and Freiheit X. Berlijn 1910.
3) Zie Neue W eg e, Juli-Aug. 1922.
4) Zie HEINRICH LHOTZKY, Religion oder Reich Gotten. Leipzig,
1904.
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De kerk zoekt zich-zelf te handhaven en is met organisatie
tevreden ; maar zij bespeurt intusschen niet, dat zij bezig
is aan het uitwendige en het bijkomstige, dat zij het wezenlijke en eigenlijke vergeet, dus verliest. En wij zullen
moeten kiezen : óf de kerk óf het leven met God.
Hoe zullen wij oordeelen over dit alles 1 ) ?
Lhotzky brengt zeker ernstige waarschuwingen. Ook
noodzakelijke waarschuwingen. Het gevaar dreigt alien
dag, dat wij ons zullen beijveren voor de organisatie, ons
vermeien in den vorm, ons zetten tot de verdediging van
het ambtsgezag ; en intusschen niet eenmaal bespeuren,
dat de geest mijlen ver weg is en dat wij zoogenaamd ter
wille van den geest des Evangelies of de heilgoederen des
Evangelies bezig zijn te handelen in directen strijd met
dat Evangelie en te redeneeren in directen strijd met dien
geest.
Dat kan. En het gebeurt voortdurend. In allerlei kringen.
Ook in allerlei kerken.
Wat Lhotzky zegt, is ernstig. En noodzakelijk.
Maar het is eenzij dig.
Wat hij vreest, zijn voor-de-hand-liggende maar toch
bijkomstige fouten, niet onvermijdelijk voortkomend uit
het wezen van de zaak. Er is een ordenen van de kerk
en een instandhouden van die ordening denkbaar, zonder
dat daaraan wezen en leven wordt opgeofferd, ook zonder
dat daarvoor wezen en leven vergeten wordt.
Zulk een ordenen is mogelijk.
En noodzakelijk tevens. Het geestelijke behoeft in deze
wereld een vorm, waarin het zich openbaart en waarmede
het werkt.
1 ) In KARL BARTH, der R ë m e r b r i e f. München 1923, S.
314-409 zeer nuchtere en vrij bizarre ideeën over de kerk.
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Anders staat het met Rothe.
Hier is niet de eenzijdigheid, doch voor het minst een
hevig optimisme aan het woord. Stel, dat straks het
Christendom alles zal hebben doorzuurd en dan de christelijke geest, het christelijk leven woont in al de levensverhoudingen en werkt dáárdoor, zoodat er plaats noch
taak blijft voor een kerk is dat oogenblik nu reeds
aangebroken ? Zijn staat en maatschappij, zijn school en
huisgezin, zijn arbeids-regeling en personeel-verhouding
in de industrie zóózeer doordrongen van hetgeen God ons
in zijn Woord heeft gegeven, dat de bewaring daarvan,
de doorwerking daarvan nu van zelf komt en rustig kan
worden overgelaten?
Thans reeds ? Wie bevestigend antwoordt, is inderdaad
hevig optimist.
Doch bovendien : hier spreekt de inconsequentie.
Want ook Rothe wil de kerk niet zien verdwijnen ; gezamenlijke eere-dienst blijft noodig. Volgens Dorries bovendien voortdurend onderwijs. Volgens Traub bovendien het
aankweeken van gemeenschapszin.
Er blijft alzoo een taak voor de kerk. En de kerk zelf
blijve dus. Maar dan staat meteen de vraag óp naar de
positie, die zij zoodra zij er is heeft intenemen te
midden van het geheele bonte menschenbestaan. Dan is de
vraag niet : taak of géén taak ; maar : grooter of kleiner
taak.
Het is uiterst merkwaardig, dat dit juist in Duitschland
almeer wordt gevoeld.
Het kerkelijk leven der Protestanten draagt er het
stempel van Luther, die aan de kerk alleen Woord en
Sacrament toebetrouwd achtte en bij voorbeeld de verzorging der behoeftigen geheel overliet aan den staat. Zoo
gansch anders dan in de gereformeerde opvatting, die
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aanstonds voor de kerk een eigen terrein naast dat van
den staat reserveerde en in den uitbouw der ambten den
weg vond om een groot deel van het leven mede te
schragen en te leiden.
Maar thans komt in de door Luther gestempelde streken
het besef op, dat noch de kerk noch het volk wezenlijk
gebaat zijn tenzij de kerk in dat volk een veel breeder
plaats verkrijgt. Men herhaalt niet meer : „das gehort
aufs Rathaus" en gaat vermoeden, dat men het nimmer
had moeten zeggen.
Tegenover Rothe en zijn volgers staat de school van
Sulze 1 ) .
Deze vraagt een kerk, die haar daden toont in het
leven ; die daartoe in staat is doordat de leden der kerk
in allerlei ambt zijn werkzaam gesteld. Hij heeft steun
gevonden bij meer dan een schrijver 2 En de door hem
gezaaide gedachten hebben een vollen oogst gevonden in
de „Conferenties voor Gemeente-arbeid", waarvan de
eerste in 1910 te Braunschweig werd gehouden.
Een sterk afbuigen naar de gereformeerde opvatting
wordt daar waargenomen ; er is -- zoo gevoelt men het
almeer een taak niet alleen voor de Christenen maar
ook voor kerkelijke personen en voor de kerk als zoo) .

1) Zie DR E. SULZE, Die Evangelische Gemeinde.
Die Reform der evangelischen
L a n d e s k i r c h e n. Berlin 1906. Bij DR W. G. HARRENSTEIN,

Gotha 1891. Dezelfde,

Het arbeidsterrein der kerk in de groote steden,
diss. V. U. Kampen 1913, blz. 29-47 een uiteenzetting van Sulze's
streven en een vergelijking met dat van Wichern.
2) Zie DR M. SCHIAN, Die evangelische Kirchgem eind e. 2 Giessen 1908. A. BONUS, Die K i r c h e. Frankfurt
1909. DR P. DREWS, Die Kirche and der Arbeiters t an d. Gottingen 1909.
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danig tegenover en midden in het maatschappelijk leven.
Merkwaardig inderdaad, omdat hier de ontwikkeling van
het leven zelf en de ontmoeting met de feiten heeft
weggevoerd van een overtuiging, die zich theoretisch en
principieel zeer wel verdedigen liet.
De kerken hebben en houden inderdaad in deze wereld
een taak. Wat Duitschland in de laatste jaren gaandeweg
leerde zien, dat is eigenlijk de les der gansche historie 1 ) .
En het is opvallend, al is het niet verbazend, dat ook ten
onzent dit besef blijkt levendig te zijn in kringen, die tot
heden daarvoor wel geheel ontoegankelijk schenen.
Wij denken aan de uiteenzetting van een sociaal-democraat in een socialistisch tijdschrift w Hij kent de kerken
als draagster van het historisch gewordene, het conservatieve, de verouderde denkvormen. Doch hij vraagt, dat
men zich hierop niet blind ture : de kerken zijn mèèr. Zij
zijn ook de verzorgsters van het innerlijk leven.
Men hoore 3
) .

) :

Tot nog toe zijn de kerken, hoeveel bezwaren men van eigen

standpunt tegen leer en practijk van andere kerken moge inbrengen, de e e n i g e instellingen, die dat deel der opvoeding
als haar taak behartigen... Denkt men de kerken weg, dan
weet ik geen instellingen, die op zoo breede schaal en met
zooveel invloed voor dit doel werken.

Men voelt zeker onmiddellijk de waarde en de kracht
van zulk een getuigenis.
Allerwege klinkt een stem, die minstens ons dringt om,
1) Men denke aan de breede studie van DR E. TROELTSCH, D i e
Soziallehren der christlichen Kirchen and
G r u p p e n. Tubingen 1912.
2) Namelijk G. W. MELCHERS, Kerk en St a at in De Socialistische Gids 1922, vooral blz. 1138, 1145 v.v.
3) Aldaar blz. 1150.
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als wij aan het sociale leven denken en aan alles, wat
dit met zich brengt, ons het bestaan der kerk te herinneren
en te vorschen naar haar taak.
6.
Terwij 1 zulk een onderzoek voert tot de vele
bijzondere vragen, die achtereenvolgens in nieuwe hoof dstukken aan de orde komen, moge thans nog één algemeene
opmerking worden gemaakt.
Zij is deze : dat de kerk bij het vorschen naar haar
taak zich wachte voor het gevaar van conservatisme en
voor het gevaar om zich tot hoedster van het behoud te
laten maken zonder meer.
Dit gevaar is aanwezig : de gebondenheid aan God voert
schier onvermijdelijk tot conserveeren. En de ultra-radicalen, die de leus ophieven : „Ni Dieu ni maitre", hebben
zielkundig zuiver gezien.
Buigen-voor-God sluit de aller-innigste afhankelijkheid
in zich ; de afhankelijke treedt niet in eigen nieuwen weg,
doch hij wacht af. Wie opziet tot den Schepper, Die alleen
het nieuwe maken kan, weet zelf zich gebonden aan het
gegevene en gewordene. Hier vindt de historie en de
traditie haar plaats, hier oefenen zij haar bekoring.
Het is zielkundig volkomen verklaarbaar, dat de wereld
der kerkschen de wereld is, waarin men vooral aan de
gewoonte hecht, aan de altoos-betreden paden en waarin
iedere nieuwe maatregel, iedere nieuwe opvatting, ieder
nieuw gebruik als zoodanig verdacht zijn.
Hoe groot is hier het gevaar voor conservatisme-zondermeer bbk op sociaal terrein.
Men vergete echter niet, dat met dit alles hoogstens de
• helft is gezegd : godsdienst in het algemeen en christendom
met name bergt tegelijk een zeer revolutioneerend element
in zich.
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Wie den levenden God kent, vraagt naar Hem alleen
en wijkt voor mensch noch menschenmacht 1 ) . Naar echtgoddelijken maatstaf gemeten is al het aardsche klein en
van tweede-rangs-waarde : God is gebieder. De prediking
van de „wedergeboorte" bergt den eisch van de diepstradicale en meest-intieme omzetting in zich -') . De leer,
dat men Gode meer moet gehoorzamen dan den menschen,
brengt in al het historisch-gewordene en regelmatig-verloopende een element in, dat alles los maakt 3 ) .
Zoo is het op de hoogtepunten van het godsdienstig
leven ook altoos gevoeld.
Daniël in Babel bidt ondanks het bevel van den koning;
want de koning staat ónder God 4 ) . En al zal wie God
boven-aan stelt, daardoor den schijn op zich laden van een
revolutionair te zijn en staatsgevaarlijk te wezen, hij zal
volharden in zijn doen. Want God gaat boven den staat.
Als het christendom binnenkomt in Rome, de classieke
stad der breede verdraagzaamheid op het terrein der
godsdiensten, dan breekt vervolging los en doet zich het
zonderling schouwspel voor van een staat, die alles kan
verdragen en toch dit ééne niet verdraagt. Maar dit ééne
weigert dan ook, den keizer te eeren, als dat eerbewijzen
in strijd zou brengen met Gods wil. Opnieuw : God boven
den staat.
De kennis van God bergt alzoo tweeërlei element : het
vernieuwende naast het conserveerende. Maar te ontkennen valt niet, dat als regel het laatste de overhand heeft ;
1) Van hieruit moet het streven van H.
worden gewaardeerd.
2) Zie Joh. III : 3.
3) Zie Hand. V : 29.
4) Zie Dan. VI : 6.

KUTTER

en de zijnen
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reden te meer voor de kerk om zich te hoeden voor het
gevaar, dat haar dreigt.
Men kent het woord van Edward Gibbon : „Elke godsdienst is voor elke overheid gelijkelijk bruikbaar" 1 ) . De
gedachte is menigwerf verkondigd in de theorie èn toegepast in de practijk.
„Men kan"
zoo heeft reeds de heidensche oudheid
„men kan eer een stad in de lucht
het verkondigd 2 )
bouwen dan een staat grondvesten en het geloof aan de
goden wegnemen". En bij de stichting der NederlandschGereformeerde gemeente te Londen verklaarde koning
Eduard VI van Engeland 3 ) : „Zonder reine en zuivere
religie kan het politieke regiment niet lang staan blijven".
Ieder ziet aanstonds welke botsing hier dreigt, als de
officieele vertegenwoordiging van den godsdienst niet
zonder meer de overheid steunt. Dààr ligt het pijnlijke

en meteen het belangwekkende van wat wij zooeven
noemden : de positie van het christendom in het Romeinsche rijk. Schenen niet de christenen de staats-orde aan
te tasten? 4) .
De kerk zal zeker nimmer in staat zijn haar taak hier

1) Bij F. D. MAURICE, De zedelijke grondslag der
m a a t s c h a p p ij. Nijmegen 1890 ; blz. 286. Het verband handelt
over de ontbindende factoren, die tot den ondergang van het Romeinsche rijk hebben gevoerd.
2) Aangehaald bij J. B. VAN DIJK, F é l i C. de L a m e n n a i s.
Leiden z.j. [1911] ; blz. 13.
3) Aangehaald bij DR A. A. VAN SCHELVEN, De N eder 1 a n dsche Vluchtelingenkerken. 's Gravenhage 1908; blz. 67.
4) Daarover uitvoerig met veel geschiedkundig en zielkundig
materiaal DR J. DE ZWAAN, Imperialisme van den oudchristelij ken geest. Haarlem 1919; blz. 193-227: „Christendom, Staat en Maatschappij".
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zuiver te zien, zoo zij niet klaar onderscheidt tusschen
het leven-uit-God als doel of als middel.
Indien God om God wordt gezocht, dan mag het
conserveerende als vrucht van godsdienst rustig warden
aanvaard, wijl dan tevens de kracht leeft, die dit conserveerende voor verstarring en eenzijdigheid bewaart.
Doch zoo niet-godsdienstige machthebbers in staat of
maatschappij met verstandigen zaken-blik den godsdienst
in het volk bevorderen, wijl hij zulk een uitnemend middel
is voor hun doel... dan moet de kerk zich wachten voor
het verachtelijk bedrijf om van deze mannen steun te
ontvangen of aan deze mannen steun te bieden.
Deze scheiding tusschen middel en doel is volkomen
voldoende om de zuivere gedragslijn te vinden. Wij zouden
niet gaarne beweren, dat die gedragslijn steeds gevonden
en gevolgd is.
Men denke aan de formule, die „troon en altaar" in
onmiddellijk verband stelt met elkaar 1) . En men grijpe
in de geschiedenis der gereformeerde-hervormde kerk ten
onzent.
In de Gereformeerde Geloofsbelijdenis art. XXXVI heet
het o.m.:
een ieder is schuldig, zich den overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbiedinge toetedragen en hun
gehoorzaam te zijn.

Er is geen woord te veel gezegd in deze woorden. Maar
als zij plaatsing vinden in een „geloof s"-belijdenis, dan
kunnen zij tot zeer bedenkelijke toepassing leiden.
Zoo legden onder de republiek in Zeeland en Groningen
1 ) Eenige historische, niet-afgesloten onderzoekingen over deze
formule door DR M. RADE in Die Christliche Welt; 1900 Sp. 762,
1902 Sp. 1123.
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de predikanten een eed van trouw aan de overheid af 1 ) .
Zoo werd in 1611 een Rotterdamsch predikant afgezet
niet omdat zijn „leer" onzuiver was, doch omdat hij het
wettig gezag had bespot en tegengesproken, hoewel hij dit
in leer en leven had moeten verdedigen 2 ) . En de Synode
van Dordrecht heeft in 1619 de grens van het geoorloofde
toch zeker overschreden en allerminst die mannenkracht
getoond, die past aan wie staat voor Gods aangezicht,
toen zij den smaak volgde van de commissarissen-politiek
en de overheid gunstig zocht te stemmen, door in art.
XXVIII van haar kerkorde optenemen 3
) :

...zoo zijn alle predikanten, ouderlingen en diakenen schuldig,
de gansche gemeente vlij telijk en oprechtelijk in te scherpen
de gehoorzaamheid, liefde en eerbiedinge, die zij den magistraten
schuldig zijn. En zullen alle kerkelijke personen met hun goed
exempel in dezen de gemeente voorgaan, en door behoorlijk respect en correspondentie de gunst der overheden tot de kerken
zoeken te verwekken en te behouden.

In het begin der negentiende eeuw werd de zaak nog
niet anders gezien.
Lodewijk Napoleon steunde de maatregelen, waardoor
men „den godsdienst hoogst belangrijk voor en een vasten

1) Zie DRH.G.KLEYN, Algemeene kerk en plaatselijke
g e m e e li t e. Dordrecht 1888 ; blz. 175 v.v. De eed is opgenomen
achter de Zeeuwsche en in de Groningsche kerkorde.
2) De predikant Gezel werd 24 Oct. 1611 door de Rotterdamsche
vroedschap afgezet. Zie H. C. ROGGE, J o h. W. W t e n b o g a e r t.
Amsterdam 1875 ; II blz. 175.
3) Zie daarover ongunstig geoordeeld door de gereformeerde
schrijvers DR L.H. WAGENAAR,Van strijd en overwinning.
Utrecht 1909 ; blz. 381 en DR H. KAAJAN, D e g r o o t e s y n o d e
van D o r d r e c h t. Amsterdam 1918 ; blz. 186.
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steun van den staat zou doen worden" 1 ) . De grondwet
van 1814 droeg in art. 140 aan de regeering de zorg
voor het onderwijs op :
ter bevordering van godsdienst als een vasten steun van den
staat en ter uitbreiding van kennis.

Toen de commissaris Janssen in 1814 voor de vraag
stond, hoe de betaling der predikantstractementen het
best te regelen ware, overwoog hij 2 ) , dat het 't best zou
zijn, de betaling geheel uit 's lands kas te doen. Immers:
ook de aard der zaak bracht mede, dat de bezoldigde zich
moest verbonden achten aan den bezoldiger 3 ).

Even ver als de Dordtsche kerkorde van 1619 gaat te
dezer zake het Algemeen Reglement der Nederlandsche
Hervormde Kerk. Het is in zijn oudste lezing ontworpen
door „eenige bijzondere verlichte leeraren der Hervormde
Gemeenten" 4 ) en noemt thans nog in art. XI als taak
van de leden der kerkelijke besturen:
de bewaring van orde en eendracht, de aankweeking van liefde
voor koning en vaderland.

De woorden staan na een opsomming, die goed-geestehike en goed-kerkelijke onderwerpen behelst, en zij staan
1) Zie IJPEY en DERMOUT, Geschiedenis der Ned. Herv.
K e r k. Breda 1827; IV blz. 386.
2) Zie IJPEY en DERMOUT, a. w. IV blz. 613.
3) Het is wel duidelijk, dat na een eeuw de zaak geheel anders
wordt ervaren. De predikanten en pastoors van verschillende kerken,
wier tractementen volgens art. 172 (vroeger 171) der Grondwet ten
deele uit 's lands kas worden betaald, zijn tegenover de regeering
in ieder opzicht volkomen zelfstandig.
4) Zie IJPEY en DERMOUT, a. w. IV bl. 653.
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er volkomen vreemdsoortig. Zij zijn der kerk onwaardig 1 ) .
Dit alles is niet slechts theorie. Het kan plotseling
practisch worden en actueel.
Slechts met schrik kan men aan het geval denken, dat
een predikant wegens republikeinsche gevoelens zou
worden aangeklaagd en op grond van die gevoelens kerkelijk zou worden bemoeilijkt, terwijl men hem ongemoeid
laat al ontbreekt in zijn prediking Gods genade in
Christus volkomen. Zal dan de kerk zeggen, dat de
handhaving van haar eigen leer minder haar ter harte
gaat dan de kwestie : monarchie-republiek? 2 ) Zal de
politieke orde haar het hoogste wezen ? 3 )
Dan smaadt zij zich-zelve.
Elders is de vraag reeds actueel geworden.
Wij denken aan Zuid-Afrika en de vraag, die daar
gerezen is inzake opstand en kerkelijke tucht.
In het Formulier voor het H. Avondmaal namelijk
worden van den heiligen disch geweerd :
allen, die tweedracht, secten en muiterijen in kerkelijke en
wereldlijke regeeringen begeeren aanterichten ; allen, die hun
ouders en overheden ongehoorzaam zijn.

Het is dezelfde conserveerende houding, die wij reeds
telkens vonden. En de woorden roepen de zelfde botsing
wakker tusschen het natuurlijke, vanzelfsprekende, voor1) In het concept Algemeen Reglement voor de Nederlandsche
Hervormde Kerk, dat ter formuleering en uitwerking van de „reorganisatie"-begeerte in 1905 mede door schrijver dezes bij de
Synode is ingediend, ontbraken deze woorden dan ook geheel.
2) In Algemeen Reglement art. XI wordt ook „de handhaving
van de leer . der kerk" geëischt.
3) Iets daarover in de Handelingen der Hervormde Synode; 1915
blz. 496-507 naar aanleiding van het optreden van den predikant
B. de Ligt.
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treffelijke daarin èn tusschen het slaafs zich binden aan
het gewordene 1 ) . Maar in Zuid-Afrika werden zij pijnlijkactueel, toen een deel van het volk zich in den grooten
oorlog niet aan Engeland's zij wilde scharen. De Synode
der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika heeft zich toen
in haar zittingen van Maart 1916
met de vragen
beziggehouden 2 ) : of rebellie zonde is ? wat „ongehoorzaam
aan ouders en overheden" zegt over een politiek geschil?
De vergadering heeft bij die gelegenheid het recht van
opstand en verzet in theorie erkend, maar over den opstand
van 1914 geen oordeel uitgesproken en dus de zaak-inkwestie onbeslist gelaten met een beroep op ieders eigen
geweten 3 ) .
Het geval bewijst, hoe netelig de vraag is en hoe noodzakelijk het is voor de kerken, om zich ernstig rekenschap
te geven van het vraagstuk in zijn geheelen omvang.
Hetgeen wij aanvoerden, ligt op politiek en niet op
sociaal terrein. Wij kozen aldus, omdat juist op het
politieke erf de kwestie zich beide in theorie en in practijk
heeft voorgedaan. Doch het is duidelijk, dat ten principale
voor de kerk de zaak politiek niet anders staat dan sociaal.
Zij heeft ook sociaal een conserveerende taak. Doch zij
heeft ook daar de roeping om met alle macht zich te
verzetten tegen het slavin-worden onder de toongevers op
sociaal-economisch gebied.
1) Voor de theoretische vraag, hoever het recht van opstand gaat
volgens christelijke overtuiging, zie MR T. DE JONG, Over de
rechtsldmona che.isVURotrdam 1914.
2) Zie J. C. RULLMANN in Geref. Theol. Tijdschrift; „Kroniek",
Juni 1916.
3) Zie Rom. XIV : 5: „Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten
volle verzekerd".
Christelijk Sociale Studiën. II.
3
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En indien zij haar taak in het sociale leven van Gods
wege en om Gods wil zal kunnen vervullen, dan zal het
onafwijsbaar zijn, dat zij zich haar volle vrijheid voorbehoudt om in woord en in daad te beslissen naar hetgeen
God haar zegt, afgezien van de gunst of ongunst der
menschen.
De jongste levensbeschrijver van Marx 1 ) spreekt ergens
over de positie, die Hegel innam na de Juli-revolutie van
1830. Die positie was wankel ; want zoo meent de
schrijver 2 ) :
hij had bij al zijn verheerlijking van den beambten-staat niets
gedaan om den godsdienst voor het volk te behouden ; wat nu
eenmaal het begin en het einde, de Alpha en Omega der feodale
overlevering was.

Hij had niet ingezien, dat zijn taak was : „dem Volke
die Religion zu erhalten" 3) .
Van zulk een opvatting moet de kerk zich mijlen ver
verwijderd houden. Reeds om de practische overweging,
die wie sociaal zich bindt aan het behoud, zijn geestelijke
taak onder de massa niet zal kunnen vervullen. Maar
meer nog : omdat haar God en zijn Evangelie alleen ten
doel mag wezen, omdat haar staat en maatschappi j
nimerzjagdnsult.
Het is te doen om God en dan om den zegen, die uit
den dienst van God spruit. Het is niet te doen om
welkome „vruchten van den godsdienst", terwijl God met
zijn heil en zijn eisch ergens zij-af staat te wachten.
1) Zie FRANZ MEHRING, Karl Mar x. Geschichte seines Lebens.
Leipzig 3 1920. In 1921 is te Rotterdam een Nederlandsche vertaling
verschenen.
2) Aldaar, S. 15.
3) Aldaar, S. 20. Een zeer pijnlijke uiting in dien zelfden trant
van JHR J. A. C. A. VAN NISPEN TOT ZEVENAAR in de Kamer ; zie
Handelingen Tweede Kamer 1 Juli 1857, blz. 985 v.v.

HOOFDSTUK II.
WOORD EN DAAD DER KERK.

7. Thans moeten wij komen tot een omschrijving van
de taak der kerk.
Wij beginnen met een stelling, die in weinig woorden
aangeeft, wat wij wel of niet de taak der kerk achten op
sociaal terrein.
De kerk moet de beginselen prediken !
Deze prediken. En dan natuurlijk deze toepassen op
haar eigen kerkelijk erf. Doch meer niet. Niet ingrijpen
in de practijk van het leven.
De opmerking ligt voor de hand, dat dit wel wat heel
weinig is. Zoo aanstonds herhalen wij haar om dan
tevens haar waarheidsgehalte te toetsen.
Doch één aanwijzing ga aan iedere opmerking vooraf.
Deze namelijk.
Het is met de kerk een wonderlijk ding. Menigeen acht
haar een waardeloozen sta-in-den-weg. 't Wordt regelmatig gezegd in een verband, dat tevens een verwijt
inhoudt:ekrmswlazijnet!
Menig ander acht haar aanmatigend en wijst haar terug
naar het intieme ziels-terrein. Zij moest zich geen oordeel
of gezag of invloed aanmatigen op het gebied der sociale
of der politieke dingen. Immers hebben daar andere
organen een taak !
Nu luistert de kerk naar de beide stemmen, ontdekt
waarheidselementen daarin, rekent daar mede en bakent
zich dan een eigen welomlijnd terrein af... daar komen
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de bezwaren weder opzetten. Nu doet zij niet niets ; nu
vraagt zij ook niet alles voor zich-zelf ; nu laat zij het veld
voor anderen vrij. Daar klinkt de hoon, dat zij niet
aanpakt. Opeens vergeet men den eisch van zooeven:
ruimte voor de maatschappelijke en politieke organen.
Thans heet het ieder maal, als de kerk haar taak niet
uitbreidt tot alles, dat zij voor dat andere geen hart heeft,
dat dit andere haar koud laat.
Tegenover dit alles zij aanstonds met nadruk gesteld :
de taak der kerk omvat niet alles.
Intusschen kon toch de beperking, die wij aanbrachten,
als onaanvaardbaar worden gezien, wijl zij wel al te
weinig overlaat voor de kerk : „slechts" beginselen prediken.
Maar dit oordeel is oppervlakkig ; beginselen geven den
doorslag. Op den bodem aller vragen ligt het geloof,
achter de practijk de theorie, onder de toegepaste economie
het beginsel.
Zoo is men 1 ) in het midden van de achttiende eeuw
gaan dwepen met den goeden mensch. „Zonde" werd een
ouderwetsch begrip ; niet de zelfzucht maar de naastenliefde zou eigenlijk schuilen in onze borst. Of wij echter
„zondaren" zijn ja dan neen, van nature egoïstisch dan
altruïstisch, dit beslist ook over de vraag, of het „laissezfaire, laissez-aller" mag worden aanvaard. Het oud-Libèralisme, dat deze leuze ophief, en het tegenwoordig
Socialisme zijn als stelsel slechts mogelijk, waar optimistisch wordt gedacht over het menschenhart.
Behoeven wij een „bijzondere openbaring" of vinden
wij door eigen nadenken de richtlijnen voor het leven?
Ziedaar enkele beginselvragen, als men wil „theolo1

) Veel meer hierover in deze S t u d i ë n, deel I 6, hoofdstuk IV:
„Socialewtnshprdbecouwing".
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gische" vragen, die beslissend zijn voor de gewone
practijk.
Bovendien zullen geen werkelijk goede daden komen
zonder een vuurhaard, die voortdurend warmte verspreidt.
Men vrage niet steeds aan de kerk, dat zij iets „doe" ;
zij is noch de staat noch de maatschappij. Maar ook : zij
doet reeds zeer veel, zoo zij voor de zuiverhouding en
verbreiding der beginselen zorgt.
Geen sociale wetten noch sociale maatregelen baten,
zoo niet het volksgeweten is opgevoed 1) . Het blijkt onder
ons bij de Drankwet, de Ongevallenwet enz. Geen inspectie,
hoe goed geregeld en hoe ook al verder uitgebreid ; geen
straf-bedreigen, hoe streng geformuleerd en hoe scherp
toegepast, kan het gemis aan een volksovertuiging vergoeden.
Het blijkt in de heidenwereld, waar de missie vóór de
beschaving moet gaan en waar de invoering van Europeesche beschaving zonder het Christendom mislukt.
Het blijkt overal, waar men de prediking van de vrijheid
aandurft en waar dan door gebrek aan beginselen-voelen
de bandeloosheid de vrijheid vervangt en straks de dwang
de bandeloosheid moet vervangen.
En het volksgeweten wordt alleen gewekt en gevormd
en gevoed door de prediking van het Evangelie.
Het is wel zonderling, dat deze nuchtere waarheid zoo
vaak wordt vergeten door vooruitstrevenden, die spreken
van „s 1 e c h t s beginselen prediken" en bang zijn voor
„eeuwige Prinzipien-reiterei". En dat zij zoo vaak wordt
vergeten door conservatieve Christenen, die enkel vragen
naar oogenblikkelijke opbouwing en zielestichting ; die
zelfs deze beginselen niet gepredikt willen hebben, ter1

) Daarover uitvoeriger in Studiën 6 I, bl. 36 v.v.
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wij 1 zij toch ook Gods verheerlijking op aarde begeeren.
Alleen moet er ernstig voor worden gewaakt, dat niet
het prediken van de beginselen en de beginselvastheid een
mooie naam worde voor de leelijke zaak van louter-conservatief zijn. Dat men vooral niets „doet", altoos zich verzet
tegen elke toepassing. En dat men
zoo langs geen
anderen weg de toepassing te weren zal wezen
zich
met hartstocht op de beginselen werpt, altoos eerst weder
een toetsing aan de beginselen vraagt.
Ook de kerken kunnen vallen iri dat gevaar. Zij bewerken
dan stagnatie ja ; maar tevens te grooter afkeer van de
kerk, van de Heilige Schrift, van het geloof bij allen, die
vooruit willen. Een conservatisme, dat zich dekt met kerk
of bijbel of geloof, is dubbel verwerpelijk 1) . En niet ieder
zou in staat zijn, de zaak te onderscheiden van het daarom-gewikkelde kleed.
Niet alleen is het mogelijk, dat zij vallen in dit gevaar ;
doch het is zeer waarschijnlijk.
De christelijke kerk toch is iets anders dan de christelijke
geest ; zij is er de belichaming, de practische toepassing
van. Maar heel licht gaat dan een stuk ideaal te loor
midden tusschen deze practijk en leeft de kerk zich in de
bestaande toestanden in zonder altijd wêer het protest op
te heffen tegen hetgeen strijdt met het ideaal 2 ) .
En geschiedt dit niet, daalt zij niet tot het practisch-zijn
in het practische leven, stijgt zij hoog op om als profetesse
het ideaal te verkondigen, de beginselen uitteroepen, dan
kan zij heel licht het werkelijk-werken storen, omdat zij
1) Over het gevaar, dat de kerk het conservatisme zonder meer
zou dienen, zie boven, hfdst. I, blz. 26 v.v.
2) Voortreffelijke uiteenzettingen daaromtrent in W. RAUSCHENBUSCH, Christianity and the social crisis. New-York,
Mac Millan 1907.
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zoo gemakkelijk haar eischen kan stellen en al het bestaande veroordeelen, wijl zij zich toch niet zal behoeven
optemaken tot het zelf-toepassen van hetgeen zij aan
anderen voorhoudt. Maar zoo zou haar hooge streven de
verlamming beduiden van alle reëele pogingen.
Derhalve : de verkondiging der beginselen ! Maar met
vermijding van deze dubbele kwade kans.
8. Welke beginselen?
Hier volgen er eenige, die gepredikt worden moeten.
W ij h e b b en een God! Niemand achte de prediking
daarvan dwaas of voor 't minst overtollig.
Er staat in het eerste gebod, dat wij geen andere goden
hebben zullen „voor Gods aangezicht" 1) . Maar het is dan
ook noodig, beslist voor Gods aangezicht te staan en Hem
te zien en van Hem zeker te wezen, zullen wij in staat
zijn, „geen andere goden te dienen." Dan alleen kunnen
wij het nalaten, menschen te dienen, menschen naar de
pogen te zien, het recht een weinig te buigen ; dan alleen
kunnen wij gaan recht-door ook in het maatschappelijk
levnrtouwzdeanklig.
De dogma's zijn misschien wel in orde in een kerk. Maar
het ongeluk is, dat zij zoo dikwerf niet dan dogma's zijn,
levenloos, niet in ons opgenomen, feitelijk inhoudloos,
omdat wij de realiteit niet zien. „Een God hebben", niet
als klank maar waarachtig, dat is van groote drijfkracht
voor het maatschappelijk bestaan.
Van dien God is deze aarde! Hij heeft haar
geschapen 2 ) en „zij is des Heeren, mitsgaders hare volheid 3 ) . Maar dan moet van die aarde alles voor God
1) Zie Exod. XX : 3.
2) Zie Gen. I : 1.
3) Zie Psalm XXIV : 1.
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worden opgeëischt. Dan is er geen deel, dat niet behoeft
te hooren naar Zijn wetten, dat niet behoeft te leven tot
Zijn eer. En er is geen „eigendom" op aarde, die niet
beperkt is door God als den al-eigenaar.
Hiermede wordt bezit tot een functie en een roeping ;
gansch anders dan wanneer het bron van genot of sier of
machtvertoon is 1).
Er is een opstanding der dooden! Hiervan
wordt zeker vermoed, dat het onpractisch is voor het
gewone leven op aarde ; dat het enkel geschikt is als twistpunt voor theologen in de studeerkamer ; of zich leent voor
een getuigenis in de gemeente op den Paaschmorgen. Wat
hebben wij voor ons leven van hier en van nu te doen met
de gedachte aan dat wazige en ongrijpbare, dat eerst in
de verre verte opkomt voor sommiger blik ! ?
Maar het tegendeel is waar. De prediking van de opstanding der dooden is van groote sociale beduidenis.
Het zijn de Grieken, die ons verhaald hebben van een
menschenziel, stammend van buiten deze aarde en die
nu hier op aarde is ingekerkerd in een lichaam, belemmerd
wordt daardoor. Straks zal zij uit dit lichaam vluchten
en dan pas vrij zich ontplooien, in de onsterfelijkheid
achter het graf. Dan kan dus dit lichaam verwaarloosd
worden, dan moet het menigmaal worden gepijnigd en
onderdrukt ; dan doet er de toestand des lichaams niet
toe ; dan doet er de gansche aarde niet toe. Als maar
eenmaal de ziel zal vermogen, zich te ontplooien.
Wij begrijpen als Christenen deze beschouwing heel

1 ) Over het onderwerp zie J. H. FICHTE, System der E t h i k.
1853. II § § 93-97. DR J. Th. BEYSENS. Hoofdstukken uit
d e b ij zondere E t h i e k. I Eigendomsrecht. Bussum 1917.
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wel, omdat op dit punt de meeste Christenen heidensch
denken.
Maar het Evangelie boodschapt de opstanding der
dooden ; niet ijle onsterfelijkheid zoo maar. Gods doel is
pas bereikt, als Zijne verlosten in nieuwe lichamelijkheid
toeven op de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont.
Maar dan is het lichaam ook geen kerker voor de ziel,
doch een werktuig en een instrument voor den Heiligen
Geest. Dan komt het terdege aan ook op ons lichaam.
De aardsche toestanden zijn van belang.
Dit volgt onmiddellijk uit het zooeven gezegde. Dan wordt
niet enkel gelet op de ziel, maar op de ziel in het lichaam.
Dan kunnen aardsche omstandigheden een „aanstoot" zijn,
die moet worden „weggeruimd uit den weg van het volk".
Dan wordt duidelijk, dat Israël in Egypte Gods troostwoord niet hoorde „van wege de benauwdheid des geestes
en de harde dienstbaarheid" 1 ) . Dan is het gebed van
Agur verklaard, die voor rijkdom en armoê beide begeerde
gespaard te blijven 2 ) .
De aardsche toestand heeft invloed op de ziel ! Het is
een overtuiging met zeer wij de sociale strekking. En het
is een waarheids-element in het historisch-materialisme,
dat in de prediking wel zelden tot zijn recht komt.
Wij leven niet bij brood alleen. De keerzijde van het zooeven gezegde 3 ) en die evenmin mag
worden gemist. Sociaal-voordeelige toestand beduidt
noch zielevrede noch geestelijke kracht ; hij waarborgt die
al evenmin. Het lichamelijke heeft beduidenis doch slechts
een beduidenis van den tweeden rang.
1) I Cor. VI : 20. Jes. LVII : 14. Exod. VI : 8.
2) Zie Spr. XXX : 8, 9.
3) Zie Matth. IV : 4.
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Er is schuldverzoening. Wie de prediking
van Golgotha beluisterd heeft, heeft vernomen van onmeetbare liefde Gods en wonder Heilands-erbarmen. Doch
hij heeft mèèr gehoord ! Het kruis en de schuldverzoening
prediken Gods onkreukbaar recht. D.i.: het is niet louter
te doen om zachtheid, teerheid, liefde ; het heilig recht
vraagt zijn plaats.
Elk ziet zonder nader aanwijzing in, wat voor den
socialen arbeid de onlosmakelijke samenvoeging van genade met recht beteekent.
Wij hebben een Heiland! Welken? Een, die
met ontferming bewogen omging onder de schare. Een,
die als de Meester toch de voeten Zijner discipelen wiesch;
en, hoewel de Heer, aan de voeten Zijner jongeren knielde.
Een, die voor ons in den dood is gegaan.
Hier is de aanwijzing van de echte levenskracht,
waardoor wij pas in staat worden gesteld onszelven te
verliezen. De aanwijzing van de levenswet : niet gediend
worden, maar dienen ; niet voor onszelven, maar voor den
naaste bestaan. De aanwijzing van het levensdoel : niet
eigen streeling of genot als het eigenlijk in de diepte
bedoelde, maar de verheerlijking van den Vader en de
zegen over de anderen. De onontwijkbare toepassing
van dit geestelijk beginsel op het maatschappelijk leven
ligt klaar voor oogen.
W ij behoor en b ij e e n. Er is solidariteit tusschen
de menschen : „als één lid lijdt, lijden al de leden mede" 1) .
Wij staan hier tegenover een feit 2) , maar ook tegenover

1 ) I Cor. XII : 26.
9 Zie de lichte en de sombere zijde der solidariteit in Exod.
XX : 5, 6.

43
een beginsel ; een beginsel, dat groote drijfkracht kan
oefenen, doch dat ook sluimeren kan. Het is de taak der
gemeente, om in haar gansche kerkelijke leven het beginsel
der solidariteit tot uiting, tot openbaring te brengen 1 ),
om zoodoende de gedachte alom te wekken. En het is
de taak der christelijk-sociale beweging, om natespeuren,
welke toepassing dit beginsel vraagt in het practische
leven. Maar vooraf moet het woord der kerk deze overtuiging der samenhoorigheid hebben gekweekt.
Er zijn nog meer beginselen te noemen ! Maar reeds zoo
gevoelt men al wel, dat het niet aangaat, van „slechts"
beginselen prediken te gewagen. Het is noch onnoodig
noch onpractisch te achten. Indien maar gevoeld wordt,
dat het geloof zijn consequentie medebrengt.
Men kan hier zelfs nog iets dieper graven en iets
breeder grijpen ; de gevolgtrekking zal dezelfde wezen.
Er zijn namelijk vragen, die niet onmiddellijk „sociaal"
zijn, maar die van algemeener strekking niettemin ook
in het sociale leven den doorslag geven moeten. Vragen,
die met een beginsel in onlosmakelijk verband staan ; wier
beantwoording telkens over een gedrag of een houding

beslist.
Ook deze moeten in de prediking worden behandeld.
En ook zij zullen dus de kweeking van het christelijksociaal besef moeten ten gevolge hebben.
Wij geven een paar voorbeelden.
Wat is principieel de verhouding tusschen individu en
gemeenschap ? Wat die tusschen vrijheid en gezag ? Is
1 ) Zie DR F. MAHLING, Die soziale Bedeutung der
christlichen Gemeinde and die daraus sich ergebenden F o l g e r u n g e n. In He f te der freien Kirchlich-Sozialen
Konferenz, 1910. Vergel. mijn De christelij k- sociale
Beweging in Frankrijk. Utrecht 1914.
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de wet een kracht tot inperking, tot opvoeding, tot vernieuwing ? Wat volgt uit de menschwaardigheid van den
mensch als schepsel Gods?
Ieder breidt hier gemakkelijk de lijst der vragen uit.
Maar een onderzoeking op deze terreinen voert naar
zooveel rijkdom heen, dat hier niemand zal durven spreken
van „slechts beginselen".
9. Nu geschiedt, als vanzelf spreekt, deze prediking
door de kerken op tweeërlei wijze. Aan den eenen kant
door de openbare verkondiging en het onderwijs. Maar
ter anderer zijde evenzeer door wat op haar eigen erf
de kerk „doet" in haar kerkelijke handelingen, die de
consequenties van het verkondigde moeten vertoonen en
allerminst met dat verkondigde vloeken mogen.
Ook bij de kerk moeten woord en daad elkaar dekken.
Meer dan dat : indien zij elkaar niet dekken, ontstaat er
niet een betreurenswaardige tweeheid. Er blijft een eenheid ; de daad wordt tot het echte woord en het dadenlooze
woord wordt tot een frase, die heenvliegt.
Eerst dan het wo or d der kerk in Evangelie-verkondiging en onderwijs.
Er moet sociaal gepredikt worden !
Als wij nu maar weten, wat hiermede wordt gevraagd.
Beteekent het, dat de preekstoel zich zal uitlaten over
allerlei stoffelijke, practische, organisatorische vragen?
Aldus b.v., dat de kerk 1 ) moet opkomen tegen de hooge
tractementen der burgerlijke ambtenaren en het hongerloon der arbeiders ; tegen de inrichting van het onderwijs,
waardoor aan de gegoeden méér, aan de ongegoeden
1 ) Aldus W. BAx in de Kerkelijke Courant van 15 Augustus 1902,
naar aanleidig van een artikel : Christendom en S o c i a1 i s m e in de Stemmen voor Waarheid en Vrede, Juli 1902.
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minder dan het noodige wordt gegeven ; tegen het nietverstrekken van voedsel aan arme schoolkinderen ; tegen
de kieswet, die kiesrecht van geld afhankelijk maakt;
tegen de hooge tractementen op Java. Of alzoo, dat
uitgemaakt moet worden, hoelang de normale werkdag
moet duren : 8 uur, 10 uur, 11 uur ; hoeveel loon de
arbeider minstens moet verdienen. Of dat gekozen wordt
tusschen staatspensioen en verzekering. Dat de kwestie
van prijszetting door de overheid besproken wordt 1) .
Dat bij een preek over „Geef ons heden ons dagelijksch
brood" niet slechts wordt aangedrongen op aansluiting aan
de vakorganisatie, maar dat tevens wordt uitgemaakt, bij
welke vakorganisatie dit moet geschieden 2 ) . Zal men tijdens een staking of een uitsluiting partij kiezen tusschen
de strijdende groepen ? Of inzake Zondagsarbeid zich verklaren voor het twee- of het drie-ploegenstelsel ? Zal men
over oorlog en vrede, over legerinrichting en oorlogsbegrooting nauwkeurig uitsluitsel geven?
Het mooie van zulk een sociale prediking zou haar
positieve inhoud wezen. Niet holle woorden zouden
klinken noch vage, raadsel-achtige aanduidingen noch
ongrijpbare beginselen. Maar de kansel zou reëele dingen
zeggen. Zij zou een antwoord geven op de vragen van
den dag en niet zich heel voorzichtig op de vlakte houden!
Toch zouden wij niet gaarne zulk een prediking
verdedigen.
Om allerlei reden ! Indien wij daarmede al op den
goeden weg kwamen, zou ten minste in de prediking het
1) Dit heeft Ma

FABIUS

in een godsdienstoefening bij gewoond ;

zie De Economist; 1912, biz 869.

2) Matth. VI : 11. Een pijnlijke discussie over het karakter der christelijke organisaties is in Mei 1914 gevoerd naar aanleiding van een
uiting op den kansel omtrent de organisatie van christelijke visschers.
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element van schuld-aanwijzen ook bij den arbeidenden
stand niet mogen ontbreken. Maar wij zijn zoodoende niet
op den goeden weg. Hoe ongeestelijk en niet-stichtelijk zou
de samenkomst der gemeente wezen. Hoe eenzijdig zou de
voorstelling van zaken worden. Hoe betwistbaar zou
menige uiting zijn dáár, waar het Woord Gods gehoord
moet worden en debat krachtens het wezen der dingen
is uitgesloten. Hoe onverantwoordelijk zou de prediker
handelen door beslissing te nemen in allerlei fijne en
samengestelde vragen, terwijl hij niet in staat kan
geweest zijn van alle bijzonderheden kennis te nemen en
een antwoord op alle vragen vasttestellen.
Neen, zóó niet.
Maar hoe dan wel?
Indien nu de prediking zich niet altijd weder enkel
bepalen mag tot de vraag, wat een ziel behoeft en wat zij
in de stilte van heur God mag genieten ; indien de prediking
ook niet precies zich uitspreken mag over de preciese en
bij-de-hand-staande vragen wat blijft er dan over ?
Maar nu treedt nog meer in het licht, hoe juist het
zoo straks gegevene is. Wij stelden, dat beginselen moeten
worden verkondigd en gaven er eenige aan.
Welnu : een beslissing omtrent de zoo even gestelde
punten is ongeoorloofd zonder practische kennis omtrent
de practische bijzonderheden ; maar zij is onmogelijk
zonderbsfvawthginelr.Ovdmacht
der zonde in het hart en in de wereld ; over het middel om
haar te overwinnen en de noodzaak om haar te breidelen,
waar zij nog niet overwonnen is ; over de verhouding van
macht en recht, ook over de noodzaak van macht tot steuning van het recht ; over de heerlijkheid der vrijheid en
de behoefte aan gezag ; over de noodzaak, dat de aardsche
toestanden de geestelijke ontplooiing niet belemmeren ;
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over de noodzaak, dat het maatschappij-leven georganiseerd
wordt ; over den eisch, dat het geestelijk leven moet kunnen
groeien ; over de waarde der Brij f veeren, waardoor wij
arbeiden voor de samenleving over dit alles kan zeer
stichtelijk en zeer principieel gepreekt worden zóó, dat de
toepassing van het gevondene in het practische leven
onmiddellijk voor de hand ligt. De toepassing moet gemaakt worden buiten het kerkgebouw ; zij werd mogelijk
door de prediking.
En hier kunnen wij nu verder gaan. De tegenstelling
luidt inderdaad niet : bf louter geestelijk óf midden in de
practijk. Maar : de geestelijke dingen zóó gevoeld en zóó
voorgedragen in de Evangelieverkondiging, dat zij natuurlijk en vanzelf haar toepassing vinden in de practijk van
het heele leven, ook van het heele maatschappelijke leven ;
maar zóó, dat lijnen aangewezen worden, waarlangs men
straks vanzelf in het leven gaat. Dan zal de practijk de
tweeërlei vragen wel groepeeren, die zich voordoen : deze,
die vatbaar zijn voor een onmiddellijke beantwoording;
gene, die niet dan na détailonderzoek kunnen worden
opgelost.
Eén zijde van wat „sociale prediking" heeten mag, is
hiermede aangewezen.
Een andere zijde is deze.
De prediker moet zelf gevoelen en anderen gevoelen
doen, hoe nauw het verband is tusschen stoffelijke en
geestelijke toestanden.
Als het historisch materialisme letterlijk alles : kunst
en recht en zedelijkheid, tot godsdienst toe, verklaart uit
stoffelijke dingen, mag dat voor den prediker geen reden
zijn, om in het andere, toch ook verkeerde uiterste te vervallen en allen invloed te ontkennen van loon en werktijd
enwoigZdasrutenchbiopzedljk
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en geestelijk leven. En omgekeerd moet de prediking doen
gevoelen, wat invloed deze en gene zuiver geestelijke zaak
zal oefenen op die of een andere maatschappelijke handeling. En onthouden moet de prediking zich van de veelvuldig op een preekstoel gehoorde bewering omtrent het
„onbelangrijke" van het al of niet verkrijgen van maatschappelijken welstand. Want in zekeren zin zijn deze
beweringen zeer juist ; in een anderen zin zijn zij beslist
onjuist. En harteloos bovendien. Het is onmisbaar, dat de
kerk zich bewust zij van de groote zedelijke 'en geestelijke
vragen, die zich opdringen zoo aanstonds het probleem van
den arbeidenden stand zich opdringt 1).
Hier is meer en gansch iets anders te doen dan te
berusten in den jammer en voor anderen berusting te
preeken. Hier is meer en gansch iets anders te doen dan
gewikst een aardigheid te zeggen over de eerste christelijke
gemeente, die zeide 2 ) : „Al het mijne is het uwe", terwijl
de socialisten nu zeggen : „Al het uwe is het mijne" 3 ) .
Hier is meer en gansch iets anders te doen dan dom
rond te kijken en algemeenheden te zeggen, die in alle
eeuwen en in elke tij dsomstandigheid precies even veel of
even weinig te beduiden hebben, zonder eenig besef van
de zware, puntige vragen van den eigen tijd.
Daar zijn de arbeiderstoestanden, zooals zij in vroeger
eeuwen niet werden gekend : de overmatige arbeidsduur,
de nachtarbeid en Zondags-arbeid, de vrouwen- en
kinderarbeid ; een loonstandaard zóó, dat de gezeten
1) Zeer juist daarover R. MUMm in Berichten van Elth,eto, 15
Februari 1900.
2) Zie Hand. II : 44-46 ; IV : 34-37.
3) In DR Tik. HAERING, Das c h r i s t l i c h e L e b e n. Stuttgart 2 1907, S. 313 wordt een zeer verwante uitdrukking als woord
van Luther vermeld.
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arbeider niet kan betalen, wat hij voor zijn gezin in de
verschillende omstandigheden behoeft. Het zal noodig
wezen, dat de kerk wete van het bestaan dezer toestanden.
En dat zij wete van de zedelijke en geestelijke schade,
daardoor veroorzaakt. Verbroken gezinsleven en ontredderde kinderopvoeding, verstof f Blij king van het gansche bestaan en verschrompeling van de zielsverzorging,
wegvaging van den Zondag en verzwakking van het
zedelijk besef.
Er zijn nieuwe zedelijke vragen geboren. Hoe zal men
onbeschadigd gaan door de wufte wereld van de groote
steden ; hoe bewaard blijven midden in de zuiging naar
het leven van geldzucht en genotzucht, dat meer dan
vroeger lokt? Wat is de rechte verhouding tusschen de
verschillende groepen of standen of klassen en wat is
in de nieuwe verhoudingen recht, wat onrecht te achten?
Hoezalmnspcitegovrdzlijke
van staking en uitsluiting, van dwang tot organisatie,
van werkwilligheid bij arbeidsconflicten?
Wie in al deze vraagstukken niets bespeurt dan gewone
onvolkomenheden of gevolgen van ontevredenheid of
gemakkelijk te beantwoorden kwesties, hij kent toch niet
zijn eigen tijd, waarin deze dingen met diepen ernst een
zedelijke en geestelijke behandeling vragen en waarvan
het geweldig ontroerende nog minder ligt in de zedelijke
vragen op zich-zelf dan wel in het feit, dat zoo tal van
ernstige menschen den ernst hier nog nooit hebben
bespeurd.
Toch is die ernst hier inderdaad. Er is een gedachtenwereld, waarin nieuwe en door de oppervlakkigen
onvermoede elementen wonen : de menschen van onzen
tijd moeten bespeuren in de kerk, dat er gelezen is in
hun zielen met hun strijd, angst, twijfelingen, met hun
Christelijk Sociale Studiën. II.

4

50
idealen, hun verwachten en willen. Daar woont velerlei, dat
recht heeft op tegemoetkoming, op beantwoording van
de zijde van het Evangelie. Er woont ook velerlei, dat
zich dwars tegenover Gods genade stelt en waar Gods
genade zich dwars tegenover moet stellen. Maar onderscheiding is hier weder onmisbaar. De groote meerderheid van den arbeidenden stand mijdt het kerkelijk leven ;
wij moeten dat zien met ontroering en vragen naar de
oorzaak 1) .
Sociale prediking wordt ook hierdoor gekenmerkt, dat zij
toont, deze gansche gedachtenwereld te hebben ingedacht.
Natuurlijk moet die gedachtenwereld niet enkel worden
verstaan, maar ook beoordeeld. Meer dan eens zal zij
veroordeeld moeten worden. En als de prediking met het
hart heeft geleefd in anderer leven, dan mag zij maar
moet zij ook de zonden noemen, de sociale zonden ; en dat
met naam en toenaam, niet met een geheimzinnige aanduiding alleen of met een algemeenheid over de „zonde".
Hier vindt de kerk een taak, die zij beter dan iemand
anders kan vervullen : het voorhouden van gerechtigheid
aan elken kring ; het aanzeggen van zonden aan elken
kring ; aan patroons en aan arbeiders, evenals aan hen,
die noch „patroon" noch „arbeider" zijn. Zij kan de
waarheid zeggen, omdat zij geen partij formeert, niemand
behoeft naar de oogen te zien, van niemand afhankelijk
is, dus ook niemand behoefte te vleien en niemand
behoeft zwart te maken.
Wie beter dan de kerk kan de waarheid aanzeggen aan
allen?
Nog in een ander opzicht zal sociale prediking veroordeeling beduiden. Het Evangelie is niet „naar den
1

) Daarover meer beneden, in hoofdstuk IV.

.
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mensch" 1 ) . Dat geldt tegenover ieder. Maar in onze
dagen geldt het met bijzondere kracht aangaande den
„bewusten" arbeider, die zijn plaats ziet in de opstrevende
arbeidersbeweging. Een Evangelie, dat spreekt van zonde
en genade, van wedergeboorte en bekeering, van onmacht,
van zelfverloochening om Christus' wil, dat het onvermogen uitroept van alle aardsche dingen om den ziele-nood
te bevredigen en de noodzaak uitschreeuwt van brood der
ziel, dat de opperhoogheid van God proclameert en onze
absolute onderworpenheid aan Hem in al ons denken en
beramen en berekenen en handelen... dat Evangelie botst
slag op slag tegen de gedachtenwereld der mannen,
die door eigen krachts-inspanning en stevige organisatie,
door ontplooiing van hun persoonlijkheid, door leven
in de lijn van het eigen voelen en willen aan een
toekomst werken, waarin het heil zal wonen op aarde.
En sociale prediking mag niet beproeven, de menschen van
onzen tijd terugtewinnen door voorloopig iets afteslij pen
van het Evangelie en dit daardoor te fatsoeneeren naar
den smaak van den dag.
Ten slotte zij gewezen op het groote gevaar, dat langs
dezen weg een nieuwe wet wordt verkondigd, een stel voorschriften voor het zedelijk en maatschappelijk leven, een
schoone schildering van wat moest wezen en een stoere
eisch, dat het kome. Maar met dat al een wet ; een wet
en geen Evangelie ; terwijl de prediking ons brengen moet
Evangelie en geen wet : Gods genade en Christus' werk
en des Geestes kracht in ons en om ons. Dat eerst ; dat
altoos weêr. Waar dat ontbreekt, is 't al verloren.
Maar als het Evangelie het eerste is, dan kan het tweede
zijn : het leven in de wereld als uitvloeisel van wat in het
1)

Gal. I : 11.

52
Evangelie ons is geschonken. En dan wordt de prediking
niet tot wets-prediking verlaagd, indien zij aanwijst langs
welke wegen en in welke daden Gods wil door de Zijnen
moet worden beleefd. Die ons de voeten gewasschen heeft,
zich buigend voor ons, zich gevend voor ons. En Die ons
nu leert elkander de voeten te wasschen 1 ) .
Wij kunnen wellicht het nog duidelijker zeggen door
dezen dubbelen stelregel : de kerk moet scheiding maken
eerst tusschen het zedelijk-geestelijke èn het zuiver-economische, dan tusschen het principieel-wenschelijke èn het
practisch-mogelijke. Het eerste is telkens zeker haar terrein terdege, het tweede even zeker niet.
De kerk mag het idealistische en het profetische element
vertegenwoordigen ; het realistische en het practische mag
zij overlaten. Zij moet dit zelfs doen zoo zij niet getroffen
zijn wil door het vonnis, dat zij goedkoop vragen oplost
en dat zij tegenover de practische werkers in staat en
maatschappij zich schuldig maakt aan dat oude : „Gij belast
de menschen met lasten, zwaar om te dragen en zelf raakt
gij die lasten niet aan met een van uw vingeren" 2) .
Op het eigen oogenblik ontstaat hier dan echter tevens
een andere roeping : de kerk mag niet onbillijk zijn tegenover anderen ? Goed ; maar zij behoeft zich evenmin onbillijk te laten behandelen doordat zij een onzuiver oordeel
laat bestaan.
Hier rijst dus een laatste element in de sociale prediking op.
Hoe dikwerf wordt het Evangelie in zijn werking op
de massa belemmerd door de scheeve toepassing, die men
van Evangeliewoorden maakt.
Het is duidelijk : vertrouwen heeft niemand in een kerk,
1) Zie Joh. XIII : 3 vv.
2) Zie Lukas XI : 46.
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die de consequentie niet aandurft van haar leer, zelfs niet
van haar leuzen. Maar dan moet warden onderzocht, wat
die „leer" eischt of niet eischt b.v. voor de verhouding van
rijkdom en armoede. Ging Jezus alleen met de armen om,
zocht Hij die enkel ? Was Jezus revolutionair ? Heeft Hij
met het Mammonisme het huidige „kapitalistische" stelsel
aangeduid en veroordeeld ? Het wordt telkens beweerd èn
bestreden. Dan dient het voortdurend te worden onderzocht. En onderzocht moet worden, wat de Schrift met
„nooddruftigen" en „armen" bedoelt, wat de gelijkenis van
den onrechtvaardigen rentmeester of van den rijken jongeling leert. Met het oog op het anarchisme, dat zich telkens
op den Bijbel beroept, moet de kerk weten en zeggen, hoe
te denken zij over rechtspraak en eed en leger en overheid
in de tegenwoordige bedeeling. Met het oog op een eigenaardig communistischen trek moet zij weten, of het
spreken over „éénen Vader in de hemelen" voor al Zijn
kinderen op aarde gelijkheid vordert van stoffelijk bezit 1 ) .
Deze vragen leven onder ons volk. Niet in de kerksche
kringen. Maar juist daarbuiten. Verstaat een kerk haar
sociale taak, als zij deze láát leven buiten haar erf, maar
ze daarbinnen niet levendig maakt, maar heur licht daarover niet uitdraagt ook buiten haar eigen kring?
Tegen de vervulling van deze taak verzet zich het feit,
dat de echte vromen, de eigenlijke sterkte van iedere kerk,
zich niet vinden kunnen in zulk werk, dat zij niet „stichtelijk" vinden. En hoe verkeerd het zij , zich naar de menschen te richten wanneer de waarachtige Christenen
zich afkeeren zouden van de prediking, dan miste deze
voor een groot deel haar doel.
Maar het bezwaar schijnt niet onoverwinnelijk. Preeken,
1

) Zie over dit alles uitvoerig de S t u d i ë n s, deel I hoofdstuk V.
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die buiten het maatschappelijk leven omgaan, zijn nog niet
oud ; zij dagteekenen vermoedelijk uit den tijd van het
„Piëtisme." De oudste preeken, die tot ons gekomen zijn,
kennen evenmin als de preeken uit den tijd der Hervorming
die t e g e n st el l i n g tusschen stichtelijk en practischl) .
En ook nu zal een sociale prediking, die noch in sociale
verhandeling verloopt noch tot wetsprediking afdaalt, haar
plaats vinden en haar werking. Ook hierom, omdat sociale
prediking in dezen zin beduidt : meer volledige en meer
getrouwe prediking. De Heilige Schrift zal rijker worden.
Gansche stukken, uit de profeten b.v. worden nu overgeslagen of
wat voor de oorspronkelijke bedoeling op
„vergeestelijkt." En de kerk zal
hetzelfde neêrkomt
vertrouwen terugwinnen voor zichzelf en zoo voor het
Evangelie onder de breede schare, die nu meent, dat de
kerk de waarheid niet durft zeggen. Men zoeke die schare
niet enkel onder de armen ; zij is samengesteld uit mannen
en vrouwen van allerlei kring.
Echte sociale prediking zal beduiden zielezegen tegelijk,
in den meest intiemen zin.
10. Naast het woord van de kerk staan haar d a d e n.
Waarmeê nu niet bedoeld wordt eenig maatschappelijk
werk, noch de arbeid der inwendige zending door de leden
der kerk verricht als openbaring van hun inwendige
levenskracht 2 maar wat de kerk in haar eigen kerkelijke
handelingen doet en toont. Heel licht kan de kerk, zonder
) ;

1) In deel I, bl. 301 noemden wij de beschouwingen van Calvijn
over rente en woeker ; welnu, deze zijn in pr eek en te vinden!
Gansch anders GEORGE LIEBSTER, K i r c h e u n d S o z i a 1-d e m ok r a t i e. Giessen 1908, die de kerk geheel buiten het sociale leven
stellen wil, omdat kerk en Christendom „j enseitig" zijn.
2) Zie daarover beneden hoofdstuk VI.
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het te bedoelen, zonder het te bemerken ook maar, onsociaal handelen en daardoor in strijd komen met haar
roeping en daardoor haar woord in de prediking vierkant
tegenspreken, dus huichelares schijnen.
dit zij met nadruk voorop gesteld
Wij kennen
wij kennen het gevaar van onbillijke klachten en eischen
in dit opzicht. Ten bewijze dit citaat ; niet uit een vierdeklasse materialistisch traktaaktje maar uit het veelgelezen
boek van Kutter, den dienstdoenden Zwitserschen predikant. Hij schrijft 1 ) : „Men zie eens, hoe de kerk zich
gedraagt tegenover de rijken en voornamen en vergelijke
daarmede de behandeling, die zij den armen en geringen
durft aandoen" ; en dan komt dit : dat de beste plaatsen
in de kerken voor de rijken zijn ; dat de kerk een rijke,
die zijn lidmaatschap opzegt, niet dan na veel pogen laat
gaan maar naar 'n arme, die weggaat, niet omziet ; dat
ambten en waardigheden door de rijken worden gedragen,
omdat zij rijk zijn, afgezien van hun leven, dat vaak vol
gruwel is tegenover ondergeschikten ; dat de kerken de
Engelsche regeering hebben gesteund door gebed in den
ongerechtigen oorlog in Zuid-Afrika ; dat, als een arme
wordt begraven, hij nog tot in zijn graf toe verwijten
hooren moet
Inderdaad, het staat er. Wij begrijpen van de Zwitsersche kerken niets, wanneer zij zoo zijn ; 2 ) en dat, wie deze
woorden eenvoudig op de kerken in Nederland overbrengt,
--

1) Zie H. KUTTER, S i e m u s s e n. Berlin 1904; S. 55, 56, 148.
2) Er komen wel zonderlinge dingen voor hier en daar; in Evang.
Sozial 1909, S. 136 wordt van de gemeente Heilbronn als iets merkwaardigs vermeld, dat er geen plaatsenhuur wordt betaald, geen
„Stohlgebiihren" worden gegeven, de bedeelden niet van het stemrecht uitgesloten zijn en er... 66k bij de begrafenis van de armen
gesproken wordt ! !
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daarmede bf zeer overdrijft bf lastert, dat zal wel duidelijk
wezn.
De eisch, vooral in Duitschland menigmaal gesteld, dat
alle catechisanten zonder onderscheid van stand of ontwikkeling zullen worden verzameld op dezelfde uren, schijnt
gezond democratisch ; toch is hij geen uitvloeisel van
sociaal verstand doch van paedagogisch onverstand en van
sociaal misverstand. Natuurlijk splitst men niet naar den
„stand." Maar even natuurlijk splitst men wel naar de
ontwikkeling en de inrichting van onderwijs ; om paedagogische redenen, die niet verwaarloosd kunnen worden
zonder schade voor het geheel.
Zoo kan men nog wel meer opsommen. Hier de klacht,
dat er natuurlijk nooit huisbezoek gedaan wordt ; toch heeft
het zeer veel plaats. Daar de klacht, dat de kerkelijke
armenzorg natuurlijk beneden peil is ; toch is zij dikwijls
op peil. Ginds de klacht, dat er ondanks den groei der
steden natuurlijk geen kerken worden bijgebouwd ; toch
geschiedt dit menigmaal.
Zoo konden wij gemakkelijk verder gaan. De kerk is
blijkbaar veroordeeld om veroordeeld te worden zonder
kennis van zaken.
Of wij dus eigenlijk tevreden zijn ?
Allerminst !
Het gevaar voor verkeerde handelingen is er. En wel
menigmaal vallen de kerken in dit gevaar. En veel meer
dan menigeen durft vermoeden, stooten daardoor de kerken
zielen af, terwijl zij door echt medeleven zoovelen nog
aantrekken konden.
Geen kerk, die ernst maakt met haar sociale roeping, mag
nalaten, telkens weder haar kerkelijke daden te toetsen 1 ) .
1 ) Zie DR 0. BAUMGARTEN, Unsoziale Einrichtungen
der evangelischen Kirche. Gottingen 1906.
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Wij gaan niet pogen een volledig overzicht te geven
van de terreinen, waar men te wraken misstanden vinden
kan. Wij doen alleen enkele grepen uit de practijk ; uitbreiding van het gegevene zal dan voor ieder helaas zeer
gemakkelijk wezen.
Daar zijn eerst allerlei kleinigheden in het gedrag
van de kerken, maar die feitelijk geen kleinigheden zijn
om het getuigenis, dat er van uitgaat. Het kan wezen, dat
ge uw kind het laatst zult laten doopen, omdat ge geen
fooi aan den koster geven kunt. Of dat bij uw huwelijksinzegening de predikant geen toga aantrekt en het orgel
zwijgt, omdat ge „kosteloos" trouwt. Wellicht wordt uw
plaatsengeld heel storend en heel weinig stichtelijk geïnd.
Toch is ook hier weder voorzichtigheid in het oordeel
noodig. Wij denken aan het plaatsengeld. Op zich-zelf zien
wij niets on-sociaals in het verhuren van zitplaatsen in
een kerk ; mits natuurlijk er voldoende goede plaatsen voor
onvermogenden zijn 1 ) . Wie het niet-verhuren van de zitplaatsen verdedigen wil, zal dat moeten doen op grond van
het argument, dat niet-belangstellenden om het betalen
van één of twee stuivers zeker de kerk zullen voorbijgaan,
als zij anders wellicht eens zouden binnenkomen hij
zal dus een evangelisatie-argument moeten aanvoeren. Het
schijnt ons averechtsch sociaal gevoel, dat aan weinigbemiddelden de kans niet mag worden gegeven om door
eigen bijeen gegaarde penningen mede te kunnen dragen
aan de kosten van een kerk, hun eigen kerk ; en zich een
plaats te verzekeren, een eigen plaats, waardoor zij zich
daar thuisgevoelen.
Naar mate de gemeenten omvangrijker worden, het
1 ) Anders in het Proces verbaal van het sociaal Congres. Amsterdam 1892; bl. 194, 393.
-
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naar die mate
aantal kerken en predikanten grooter
slinkt toch reeds het gevoel van samenhoorigheid en kwijnt
het idee van „gemeente" ; laat men de zaak van de eigen
plaatsen ook eens bezien in het licht van „thuis zijn in
eigen kerk." Daar komt dan een stuksken samenbinding
te midden van al de ontbindende factoren in onze groote
plaatsen ; dus ook een „sociale" werking tegenover het
louter individueele zoeken van wat eigen stichting in een
of ander kerkgebouw en het wegtrekken na het einde van
den dienst.
Wij komen tot belangrijker punten.
Hoe weinig warm, broederlijk, christelijk is de kerkelijke
en geestelijke arm v er z or gin g nog vaak geregeld!
In kerkelijke en geestelijke aangelegenheden mocht ge
althans in de Hervormde Kerk tot voor weinig jaren
niet langer medestemmen, als ge van uw eigen kerk steun
genoten hadt 1 ) . En een zeer krachtige poging is noodig
geweest om het aldus door de kerk op haar arbeid gedrukte
stempel van vernedering wegtenemen 2 ) .
Er is hier meer te noemen. Verpleegden van de diaconie
krijgen op hoogen leeftijd in de kerk een plaats, waar
jongeren en goed-hoorenden nauwlijks kunnen hoogen. De
„bedeelden" worden in een lokaal samengebracht om de
1) In de Synodal-ordnung der Pruisische kerken van 1874 komt
een soortgelijke bepaling voor ; zie VON NATHUSrUS, die M i t
a r b e i t der K i r c h e. Leipzig 1904 ; S. 479. Volgens W.
KSTZSCHKE, die Kirche und die ihr entfremdeten
A r b e i t e r m a s s e n. Dresden 2 1910 is in 1908 in Saksen de zaak
in orde gekomen.
2) In 1911 en 1912 heeft de algemeene Synode der Hervormde
Kerk het betreffende Algemeen Reglement art. 3* gewijzigd, maar
de Provinciale Kerkbesturen hebben de wijziging verworpen. In 1917
geschiedde hetzelfde. Eerst met ingang van 15 Jan. 1919 is de
gewraakte bepaling vervallen.

59

ondersteuning te ontvangen, in plaats dat die kiesch en
warm wordt gebracht in de woning. Of er is géén
wachtlokaal en de bedeelden hurken tijdelijk neêr op een
stoep in de straat. Wie bedeeld zou worden, maar niet de
kerk heeft bezocht, ontvangt die week geen hulp ; alsof
geestelijke zegen van de prediking kan worden gewacht na
aanwending van een dwangmiddel.
Is het niet smartelijk, als kerkelijke armverzorging
wordt verdedigd op dezen grond, dat 1 ) door haar de kerk
tot den behoeftige moet kunnen zeggen : „Gij arme hebt
even goed als een kranke berusting en tevredenheid in
uw lot te leeren en de waarde van het kindschap Gods"?
Eriszekmtgowlindheazworn
wel een vrij goede zin te hechten ; natuurlijk moet ook de
arme de waarde kennen van het kindschap Gods en die
niet uit het oog verliezen zelfs in zijn zware leed ; en : ja,
erisnzk„butg"moelijkdn
donkeren weg van ontbering. Maar dat de arme in zijn
hongerfzijpvbstaneruigmokn
zonder nadere omschrijving, ja tevredenheid moet kennen,
ja dit vermijdbare en wegneembare leed moet dragen op
de wijze ,waarop hij een krankheid draagt dat is zeer
pijnlijk om aan te hooren. Is er niet in menige armoê
onrecht en moest de kerk daar niet spreken van gerechtigheid, die gedaan worden moet ; als zij in andere gevallen
mag en moet spreken van eigen schuld en tot verootmoediging mag manen ? Is nu berusting en tevredenheid het
eenige, wat de kerk hier te verkondigen vindt?!
Er is zeker vooruitgang op het terrein der kerkelijke
1
Verslag van de „Diaconale Conferentie der Nederlandsche Hervormde Kerk" op 31 Maart 1910 (overdruk uit de Kerkelijke Courant
van 8 April 1910) blz. 13.
)
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armverzorging ; maar hij werkt langzaam en niet overal.
Is men er dan blind voor, hoeveel men met zijn achterlijke
en hartelooze optreden kwaads doet aan de behoeftigen,
aan den naam van de kerk, aan den naam van het Evangelie ?
Dat reeds in 1893 de Synode der Hervormde Kerk een
onderzoek instelde naar hetgeen de diaconieën zouden
kunnen doen tot bestrijding van den socialen nood, moet
hier met dankbaarheid worden vermeld 1 ) . En met niet
minder dankbaarheid,, dat in de laatste jaren gansch dit
onderwerp een nieuw aanzien heeft verkregen. Er wordt
met grooten ernst gestudeerd en er worden groote verbeteringen verkregen 2) .
Daar is een derde groep : de regeling van het we rk
der predikanten.
Een groote mate van vrijheid zal hier noodig wezen,

omdat zonder vrijheid geestelijke arbeid niet geestelijk kan
worden verricht. Maar deze vrijheid behoefde geen ongebondenheid en grenzenlooze willekeur te worden. Meestal
wordt zij dat wel. Bij de meeste predikanten, althans onder
de toonaangevenden, is een sterke afkeer van het maken
van regels en ordeningen ; die wel is waar zouden gemaakt
worden in het belang van den goeden gang der dingen
maar die natuurlijk de persoonlijke ongebondenheid verminderen zouden. Wij kunnen in deze bladzijden niet
ingaan op de vragen van organisatie en kerkinrichting,
1) Bedoeld is het schrijven der algemeene Synode dd. 25 Augustus
1893, no. 276.
2) Men zie voor de Hervormde Kerk het Maandblad voor Kerkelijke Armenzorg. Utrecht, Ruys ; sinds 1910. En den arbeid van de
„Federatie van diaconieën" met het verslag der conferenties enz.
Voor de Gereformeerde Kerken het Diaconaal Correspondentieblad.
Kampen ; sinds 1903.
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die liggen onder en achter dit onderwerp ; doch wij mogen
niet nalaten te wijzen op eenige zeer nadeelige gevolgen
juist voor den socialen invloed van de kerken.
Een predikant kan zonder ruggespraak met wien ook
althans in de Hervormde Kerk een ander voor zich
laten preeken en dus zijn aangewezen werk door een ander
doen verrichten ; zijn catechisatiën afzeggen zonder meer,
dus zijn aangewezen werk laten stilstaan. En het geschiedt.
Niet door de meesten, maar door eenigen ; doch zoo, dat
het waargenomen gedrag van die weinigen wordt geschreven op de rekening van allen en de onkerkelijken
u precies weten te vertellen, hoeveel plichtgevoel er is bij
die voorgangers, die immers meenen anderen te mogen
wijzen op hun plicht...
Omtrent zaken, die voor uniforme regeling zeer goed
vatbaar waren, zonder dat iemands vrijheid van beweging
werd belemmerd, worden géén regelingen getroffen. Wat
moet „de wereld" van de ambtstrouw der leeraren denken,
als elk op eigen gelegenheid de aanneming van zijn lidmaten ordent, veel of weinig kennis noodig acht, trouw
of ontrouw catechiseeren, lang of kort godsdienstonderwijs-genieten ? Door deze regelloosheid maakt de kerk niet
den indruk van ernst te maken met de geestelijke dingen ;
en „la religion de la plupart des gens, c'est la vie de
ses prêtres."
De predikanten hebben vacantie. Die komt hun meer
dan iemand toe. Wie een jaar lang dag in dag uit hard
werkt in geestelijke dingen, zonder haast één vrijen
Zondag, die heeft meer behoefte aan rust dan wie ook.
Hij zou met zes weken vacantie twee-en-veertig vrije dagen
per jaar hebben, terwijl haast al zijn kerkgangers er
minstens twee-en-vijftig hebben. Maar daarom behoefde
de vacantie niet zoo te worden gekozen, dat op zeker
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oogenblik ongeveer alle leeraren in een stad weg zijn en
er dus voor noodig werk nauwljj ks krachten zijn te vinden
en de meeste predikdiensten vervuld worden door voorgangers van elders, zoodat ieder weet, dat de gemeente
hen zeer weinig zal gaan hooren Hier wordt het belang
der gemeente gestadig opgeofferd aan de willekeur, terwijl
toch een regeling zou zijn te treffen, waarbij de leeraren
elkander afwisselden en elkanders werk waarnamen.
Meer dan ooit is in onze dagen noodig de persoonlijke
omgang tusschen de leeraren en de gemeenteleden, want
nieuwe vragen en twijfelingen en strijd zijn er in onze
dagen. Maar in de groote plaatsen zoekt een gemeentelid
dat niet eens meer ; want hij weet vooruit, dat de predikant
„toch niet thuis is." Er zijn spreekuren, om tegemoettekomen aan dit bezwaar ? Maar behoudens zeer groote
uitzonderingen worden deze gehouden over-dag, d. i. op
uren, waarvan te voren wiskundig zeker vaststaat, dat de
meeste mannen niet zullen kunnen komen. Deze enkele
zaak zegt duidelijker dan twintig redevoeringen, dat de
kerk de mannen niet zoekt, niet om hen denkt, niet met
hen rekent. Het is een zeer duidelijk sociaal getuigenis,
maar van zeer ongewenschten inhoud. En het is het eenige
niet, terwijl wij juist zouden verwachten, dat de kerk zich
zeer nadrukkelijk de m a n n e n, ook de mannen uit den
arbeidenden stand herinnerde, nu de arbeidersbeweging
het stempel drukt op het verstandelijk en zedelijk en geestelijk leven van zoo zeer velen. Maar waar is de band
tusschen mannen en kerk ? En dat van weerszijden. Hier
is een werk te doen voor „broederschappen," nauw verbonden aan een kerk en waarin de mannen al hun vragen
kunnen behandelen met inwachting van het licht, dat God
gaf en geeft. Hier zouden breed-ingerichte en veelbiedende
wijkgebouwen een zegen kunnen worden, waar de mannen.
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zouden ontdekken, dat men aan hen denkt en zij voor hun
eigen leven moeten denken aan hetgeen kerk en Evangelie
hun bieden. Hier zouden ernstig geleide debat-avonden
over godsdienstige en maatschappelijke onderwerpen
kunnen medehelpen om veel misverstand wegteruimen en
geestelijke belangstelling te doen ontstaan 1 ) .
Eindelijk denken wij aan het her d e r l ij k w e r k.
Meer dan men het gelooft of gelooven wil, lijdt de naam
en de invloed der kerk, als de predikanten geen trouwe
herders zijn. Dit geldt overal. Maar voor de groote steden
geldt nog iets anders. Daar klopt het eigenlijke leven ; welk
een groot deel der georganiseerde arbeiders woont in de
enkele zeer groote plaatsen. Daar werkt de verstrooiing
verlammend op het geestelijk leven. Daar oefenen verleidingen en zonden veel sterker zuigkracht uit. Dáár moet
de kerk gereed staan met haar beste krachten en haar
beste regelingen. En overal moeten de herders hun eigen
kudde hebben, waarvoor zij leven kunnen ; zoodat zij pogen
kunnen, de hun toevertrouwden te dienen op allerlei gebied ; dat niet de een het laat aankomen op den ander ; dat
niet aan de moedigsten de moed ontzinkt, omdat slagen
toch zal onmogelijk blijken ; dat de leeraren de taak weder
zullen durven aanvaarden, die vlak voor hun voeten gelegd
is, terwijl zij nu bang moeten zijn, ernstig in de kwesties
van hun toevertrouwde gezinnen in te komen, wijl zij toch
niet zullen kunen helpen.
Tot de sociale taak van de kerk behoort ook, dat zij de
trouwe moeder voor haar kinderen zij óf het weder worde.
De ervaring van allen, die geestelijk arbeiden, is, dat
juist de fouten van de kerk in deze opzichten scharen na
1 ) In de hoofdstukken V en VII wordt daarover beneden nader
gehandeld.
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scharen van de kerk en toen ook van het Evangelie hebben
afgekeerd.
11. Wij vonden, dat de kerk met het woord niet verder
gaan mag dan de verkondiging van beginselen ; dat zij in
haar daad echter de zuivere belichaming der beginselen
openbaren moet.
Nu dringt zich als vanzelf de vraag naar voren, of men
dan niet één stap verder gaan moet. Zal niet nu en dan
een woord van de kerk mogen verwacht worden, dat de
kracht heeft van een beslissende daad ; moet niet nu en
dan de kerk een klaar getuigenis geven omtrent de groote
sociale vragen, dat méér doet dan beginselen-zeggen en toch
nog zich ernstig wacht voor eenige kleine en preciese beslissing, die immers nooit op den weg der kerk liggen kan ?
Wij denken aan sociale uitspraken, die voor en na ge-

klonken hebben ; misschien ook daaraan, dat zulk een
uitspraak in brandende uren uitbleef. Heeft dan de kerk
door te spreken te veel gezegd ? Heeft zij door te zwijgen
haar roeping verzuimd?
Hier kunnen wij nu feiten geven en dan met die feiten
in de hand dus niet slechts met theorieën een antwoord zoeken.
Eerst letten wij op hetgeen ten onzent geschied is ;
zoowel in de hervormde als in de gereformeerde kerken en
beide in de laatste jaren.
Toen in November 1918 de golven der revolutie over
Europa sloegen, noodigde de Hervormde Synode de
kerkeraden en predikanten uit 1) om in de prediking
1 ) Zie Handelingen der Hervormde Synode; 1919 Bijl. bl. 244
en Weekblad van de Hervormde Kerk; dd. 15 November 1918,
no. 46.
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inzonderheid te spreken en te bidden over hetgeen „de fel
bewogen tijd" behoefde :
opdat gewenschte hervormingen in het maatschappelijk
leven, de wegneming van economische misstanden en van
sociale ongerechtigheden langs wettigen en ordelijken weg
tot stand komen.

Dat is dus : spreken en niet zwijgen ; aandringen op
bewaren van den weg van orde en wet ; maar ook de volle
erkentenis, dat er economische misstanden en sociale ongerechtigheden waren, die dus moeten worden weggenomen.
En derhalve : hier heeft de kerk niet zonder meer zich
vóór de orde, de wet, het bestaande in de bres gesteld.
Alles even zuiver en zonder dat men verviel in een der
vele kwade kansen, die hier dreigen.
Toen eenmaal dit woord gehoord was, mocht weinig
maanden later worden volstaan 1 ) met een ernstige waarschuwing tegen de verdervende machten, die in OostEuropa woelden, en met een krachtigen aandrang om de
wettige regeering des lands te steunen.
Als de naderende verjaardag der koningin onwillekeurig
er toe drong om bij de ernstige toestanden alom nog eenmaal zich op de nationale taak der kerk te bezinnen, gaf
de Synode in een rondschrijven aan de kerk 2 ) een scherpe
scheiding tusschen practische beslissingen, die niet op haar
weg liggen, èn een algemeene taak, waaraan zij zich niet
mag onttrekken :
Al is de kerk niet bevoegd noch geroepen een antwoord te
geven op de vragen van practisch-staatkundigen en practischmaatschappelijken aard, omdat deze behooren tot een terrein,
1) Zie Weekblad dd. 4 April 1919, no. 14.
2) Zie Handelingen der Synode 1919, bl. 201. Weekblad
13 Augustus 1919, no. 33.
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dat andere kringen der samenleving zich van Gods wege ter
bearbeiding zien aangewezen, zoo mag toch de Kerk het geheel
dier vragen niet naast zich nederleggen en daaraan voorbijgaan

Dan wordt aangewezen, hoezeer voor een gezonde ontwikkeling der toestanden geestelijke kracht onontbeerlijk
is en hoe hier dus de kerk met haar geestelijke krachten
onmiddellijk in geding is.
Alweder : niet zwijgen, niet conservatief zijn, niet practische vragen oplossen.
Even gelukkig was weinig tijds later de synode van de
Gereformeerde kerken 1) .
Het ging over een ander onderwerp, al is er gelijksoortigheid. De vraag was namelijk gesteld 2 ) , welke houding de kerken moeten aannemen tegenover :
de anti-christelijke beginselen, welke thans op het gebied van het
maatschappelijk leven aan de orde zijn ; tegenover leden der
gemeente, die lid zijn van organisaties, welke staan op den
grondslag van den klassenstrijd.

Dat is dus zeer scherp toegespitst.
De beantwoording der vraag werd voorbereid door een
rapport 3 ) , dat op voortreffelijke wijze de lijnen trekt, de
problemen toetst, de kwesties onderscheidt ; en dat tot de
volgende conclusies kwam, die door de synode onveranderd zijn overgenomen 4
)

1) Zie Aeta der generale Synode van de Gereformeerde kerken
in Nederland, gehouden te Leeuwarden 1920. Kampen, z. j.
2) Aldaar, bl. 13, 19.
3) Aldaar, bl. 249 v. ; bijl. XXXV. Ontwerper was Dr F. W. Grosheide.
4) Aldaar, bl. 64.
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1. dat het niet tot de taak der kerk behoort een uitgewerkt
systeem te geven, dat het maatschappelijk leven zou moeten
volgen, doch dat de kerk hier slechts de zedelijke beginselen
heeft te prediken, die duidelijk door het Woord Gods geleerd
worden.
2. dat voor een lid der Gereformeerde Kerken geen plaats
is in een organisatie, die zich stelt op den grondslag van den
klassenstrij d.
3. dat de kerkeraden de roeping hebben om inzonderheid
bij huisbezoek en catechisatie de leden der kerk te vermanen
zich te voegen bij organisaties, die staan op christelijken grondslag.

Men lette er op, hoe scherp sub 1 wordt onderscheiden ;
hoe gelukkig sub 2 de principieele vraag wordt gesteld
„klassenstrijd" is een stuk wereldbeschouwing
doch de
economische vraag wordt ter zijde gelaten ; hoe helder
sub 3 de roeping der kerk wordt geteekend 1 ) . Mocht
iemand meenen, dat deze laatste conclusie te beslist is en
te algemeen, dus te weinig met bijzondere omstandigheden rekent, dan bedenke hij, dat in de derde conclusie
nog deze woorden volgen:
tenzij dan dat er bijzondere redenen zijn, waardoor zulk een
aansluiting onmogelijk of niet wenschelijk zou zijn.

Hier is alles zuiver. En soortgelijke getuigenissen van
1 ) Reeds op het Sociaal congres van 1891 had A. BRUMMELKAMP JR. aangewezen, dat kerk en maatschappij moeten gescheiden
blijven en dus het maatschappelijke leven zich niet onder leiding en
gezag der kerk moet ontwikkelen, zooals Rome wil — daarover het
volgend hoofdstuk — maar dat wel de kerk moet en mag afmanen
van aansluiting bij verkeerd-bezielde organisaties. Zie Proces-Verbaal van het Sociaal Congres; bl. 192-206 en 390-400, vooral bl.
198, 205.
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de kerk, zij het niet steeds zóó officieel, hebben in Nederland meer geklonken 1) .
Wij wenden ons thans naar Amerika.
Daar staat de kerk midden in het volle leven 2 ) en daar
geeft zij getuigenis van wat haar bezielt, ook inzake het
sociale vraagstuk. Het is zeker, dat daar voor ons tegenwoordig onderzoek een en ander te oogsten valt ; het is
niet onmogelijk, dat nu en dan het getuigenis daar verder
gaat dan wij het voor geoorloofd hielden.
Reeds is het van beteekenis, dat kerkelijke vergaderingen èn samenkomsten der vakbeweging over en weêr afgevaardigden zenden en ontvangen. Ook dat in menige
kerkgemeenschap de tweede Zondag in Mei voor „LaborSunday" bestemd is en dan de prediking zich speciaal richt
op het maatschappelijk vraagstuk 3) .
Meer zegt het, dat een reeks sociale getuigenissen is
uitgegaan. Men vindt ze saamgebracht als : „The voice of
the churches" 4) . Het eerste getuigenis klonk in Mei 1908
vanwege de Methodistisch-Episcopale Kerk. In December
van dat jaar lieten de gezamenlijke kerken van Amerika
zich hooren 5). O.a. vroeg men :

1) Men denke o.a. aan de getuigenissen inzake den vrede, opgenomen in Internationaal Christendom; 1922 VIII, bl. 56-59.
2) Daarover m ij n artikel in Stemmen des Tijds X, bl. 193 v.
389 v. En AD. KELLER, D y n a m i s. Tubingen 1922.
3) Iets meer daarover door R. LEMPP in Evangelisch -Sozial 1914,
S. 67.
4) Zie a Yearbook of the church and social service in the United
States. New York 1916 ; p. 197-245.

5) Namelijk „The federal council of the churches of Christ in
America". Zie Yearbook, p. 198. Ook opgenomen in DR J. TH. DE
VISSER, De christelijk-sociale beweging; b1. 49.
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Gelijke rechten en volkomen rechtsbedeeling voor alle menschen in iederen stand.
Recht voor ieder om zich-zelf te ontplooien en een zeker
recht voor de arbeiders om beschermd te worden tegen de kwade
kansen in het industrieleven.
Verzoening en scheidsgerecht bij sociale conflicten.
Bescherming van den arbeider tegen ongeval, invaliditeit en
dood-door-de-machine.
Afschaffing van kinderarbeid.
Bescherming van de vrouw in het industrieleven.
Afschaffing van huis-industrie.
Verkorting van arbeidstijd.
Eén vrije dag per week.
Minimumloonen.

Moreel is dit alles zeker onaantastbaar juist. Maar
men zal wellicht vragen, of hier niet ook beslissing wordt
genomen inzake economische grondbeginselen, die toch
eigenlijk vallen buiten de sfeer der kerk.
Nog één voorbeeld.
De conferentie van Bisschoppen der Methodistenkerk
heeft in 1912 zich als volgt uitgesproken 1 ) :
De groot-industrie, die voor den vooruitgang der wereld onmisbaar is, heeft geleid tot trustvorming van de kapitaalkrachtige ondernemers.
Daardoor is naast de aangewezen noodzaak tevens een misstand ontstaan, waardoor het georganiseerde kapitaal als aangeklaagde verschijnt voor de rechtbank der openbare meening.
Immers staat het schuldig aan:
1. Prijsverhooging van de eerste levensbehoeften;
2. Vervalsching van levensmiddelen, ten einde de toch reeds
groote winst nog te vergrooten;
3. Het stichten van monopolies, waardoor de goed-werkende
concurrentie in den handel uitgeschakeld wordt;
1 ) Zie Yearbook, p. 221 v. Ook opgenomen in Evangelisch-Sozial
1914, S. 66.
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4. een invloed-oefenen op de wetgeving, waardoor deze de
zwakken niet naar behoefte beschermt.
Dit zijn zonden jegens de menschheid. Indien God ééne zonde
meer haat dan de andere, dan is het die van roof op zwakken
en onbeschermden. Terwijl dan tevens zijn liefde het meest
ontbreekt waar zij het meest noodzakelijk is. Niets staat lager
dan dat iemand de gastvrijheid door hem genoten gebruikt om
de bewoners van het huis te plunderen ; tenzij dan het verraad, waardoor doel en werking van de volksregeering worden
verkeerd in een macht tegen dat volk, dat deze regeering vertrouwt en steunt.
Wij zeggen niet, dat alle kapitaal-verbindingen het volk verraden ; er zijn uitzonderingen, die eerbied afdwingen. Maar er
is genoeg bekend van de hartelooze zelfzucht, die zich voedt
aan de door honger gedreven millioenen, dan dat wij niet het
volk zouden oproepen om zich door organisatie te verdedigen.

Er is zeker iets zeer weldadigs in deze open en besliste
uitspraak. Toch zouden wij geen kans zien, haar te verdedigen.
Niet wijl een kerk met aanduidingen of slapheden moet
volstaan voorwaar.
Doch omdat hier de kerk zich uit over een vraagstuk,
dat naast ongetwijfeld zwaarwichtige zedelijke elementen
zulk een gewichtig aantal economische moeilijkheden in
zich bergt, dat een kerk als zoodanig tot oplossing van dit
vraagstuk noch bij machte noch zelfs geroepen is. Bovendien herinnere men zich, dat in ditzelfde Amerika rechterlijke uitspraken voorkomen, die juist de organisatie der
arbeiders als „trust"vorming veroordeelen. En men ziet,
dat hier de kerk buiten haar terrein is getreden 1) .
1 ) Ter vergelijking een voorbeeld uit Nederland, waar een kerkeraad aan stakende arbeiders als zoodanig het H. Avondmaal ontzegde zonder te onderzoeken zelfs, of de patroons wellicht schuldig
waren aan het conflict en dus tegelijk met of zelfs nog vóór de
arbeiders onder censuur hadden moeten gesteld zijn.

71
Dat was zeker nog niet het geval, toen een aantal kerken
ontroerd waren door het gerucht omtrent ellendige
arbeidsvoorwaarden, die in de metaal-industrie gevonden
zouden worden en die tot een heftige staking hebben aanleiding gegeven in 1919. Dáár was men denke aan zeer
lange werktij den, zeer lage loonen, het ontbreken van een
vrijen Zondag daar was het zedelijk en geestelijk leven
der arbeiders in onmiddellijk gevaar ; de kerken stelden
een onderzoek naar de toestanden in en gaven een zeer
beklemmend rapport 1 ) .
Eén greep uit Engeland.
Daar stelde in 1921 de voorbereidende vergadering
resoluties voor aan de synode der Vrij-evangelische kerken 2) , waarin zij zich zoude uitspreken over den Volkenbond, de Drankbestrijding, de Represaille-maatregelen in
Ierland, het Onderwijs. En over sociale vragen. Maar
bij dit laatste gaat het dan over twee zedelijke jammeren,
die sinds den oorlog de volksziel doorknagen : de zedeloosheid en de tuchteloosheid. Hier worden de kerken opgeroepen tot een krachtigen strijd. En dit is dan zonder
twijfel haar domein.
Uit Zwitserland ware een reeks van uitspraken te vermelden 3 ) . Zij gaan veel minder ver en zijn toch van groot
gewicht. Allerlei kerkelijke kringen spreken nadrukkelijk
1) Zie The stee 1-s t r i k e 1919. Uitgegeven door de Interchurch World Movement, New York 1920.
2) Zie Resolutions, „to be considered by the National Assembly",
uitgegeven in Maart 1920 door „The National Council of the evangelical free churches."
3) Opgenomen in het XV Jahresbericht des schweizerischen Verbandes evangelischer Arbeiter and Angestellten pro 1922. Zürich
1923. En in de brochure Was w i r w o 11 en; uitgave van het
genoemde „Verband" z. j.
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het goed recht der christelijke arbeiders-beweging uit en
roepen zoowel predikanten als vergaderingen op om aan
deze beweging hartelijk steun te bieden 1 ) .
Daarmede zijn wij zeker tot de zuivere verhoudingen
wedergekeerd.
De kerk moet zich klaar bewust zijn van den zedelijken
achtergrond der vragen op sociaal terein ; zij moet het
licht, in Gods openbaring haar geschonken, uitgieten over
de grootsche problemen van dezen dag ; zij moet haar
geestelijke krachten ten dienste stellen van een maatschappij, die daarnaar zucht ook zonder zelf het te weten ; zij
moet zich trouw ter zijde stellen van degenen, die begeeren
met klem en ondanks alle bestrijding zich te geven voor de
belijdenis van het Evangelie op het terrein der maatschappelijke worstelingen.
Dit alles doe zij door woord en daad!
12. De vraag doet nu ten slotte zich op, of de kerken
deze taak, gelijk zij aldus theoretisch en practisch geteekend is, ook zullen kunnen aanvaarden.
De vraag kan in meer dan één zin worden gesteld en
vergt daardoor meer dan één antwoord.
Zeker zal de kerk het niet kunnen, als de voorgangers
niet opzettelijk voor hun sociale taak voorbereid worden
en als de gemeenten niet door ingrijpende wijzigingen
bewerkbaar worden gemaakt. Maar deze beide punten, de
sociale scholing en de inrichting der gemeenten, vergen
een eigen breeder behandeling, die wij zoo aanstonds
geven gaan.
Op dezen weg zou echter niets te winnen wezen, als te
voren vast staat, dat er ernstig twijfel rijzen mag op het
1

) Zie Jahresbericht, S. 23; Was w i r wollen, S. 12.
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voornaamste punt : De kerken moeten door deze wereld
het Evangelie Gods dragen en beleven ; met al de krachten,
die daarin wonen ; ook met zoekende, meêvoelende, dienende barmhartigheid ; ook met gerechtigheid zonder aanzien
des persoons ; welnu : zullen de kerken naar alle zijden de
waarheid kunnen zeggen?
De vraag is feitelijk ontkennend beantwoord door
Gohre, die recht heeft hier te worden gehoord. Hij, de
man met den wisselenden levensloop ; eerst theologisch
student, toen fabrieksarbeider, toen predikant, toen lid
van de Duitsche Sociaal-Democratische Partij, toen lid van
den Rijksdag, toen als zoodanig uitgeworpen hij heeft
gezegd, 1) dat geen dienstdoend predikant in de sociale vragen practisch optreden kan, omdat hij geroepen is voor
de gansche gemeente en hij door zulk een optreden een
deel zijner gemeente, de rijken of de armen, de patroons
of de arbeiders van zich vervreemden zou.
Maar indien dit waar is, dan kan niet alleen de predikant, dan kan ook de kerk niets doen.
Dan moet zij zich onthouden niet enkel van practisch
optreden, maar ook van een klare, besliste Evangelieverkondiging. Want ook daardoor zou zij telkens menschen
,van zich vervreemden", partij kiezen tusschen de standen
en klassen. Wanneer de prediking niemand stooten mag,
hoe lang zal er dan nog gepreekt mogen worden ? Tenzij
dat Evangelie-verkondiging besta in zoete beschouwing
van eenige wazige dingen, zwevend hoog boven den grond
en die nooit iets waarachtigs raakt op deze aarde.
Men make zich toch niet te spoedig los van de verge1 ) Zie PAUL GoHRE, Die evangelisch -soziale Bewegu n g. Leipzig 1896 ; S. 193. Over de geheele kwestie E. SCHALA.,
Die Sozial-demokratie in ihren Wahrheiten and
I r r t u m e r n. Berlin 1893 ; S. 335.
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Hiking, die Tommy Fallot eenmaal gewaagd heeft. Hij
herinnerde aan sommige zeer oude kerken in Frankrijk,
waar men twee preekstoelen vindt ; één binnen-in, één
aan den buitenmuur. Wie binnen preekte, stond met zijn
aangezicht naar het schemerduister der kerk en met zijn
rug naar het echte woelige leven. Wie buiten preekte, had
het gezicht op de markt en den rug keerde hij naar de
donkere stilte.
Moeten niet slechts letterlijk doch ook figuurlijk onze
kerken maar één kansel hebben ; 'n kansel, die in den
schemer wij It ?
Wij willen niet grof wezen ; wij willen de predikanten
niet met een zeker gedurfd sociaal gevoel zien optreden en
met gemaakte profeten-trouw nu dezen dan genen hooren
afstooten.
Het is om het winnen van zielen te doen. Teeder en verantwoordelijk werk, waarin men behoedzaam voortschrijdt
en niet koel-weg afstoot.
Doch deze opmerkingen gaan eigenlijk reeds langs het
onderwerp heen. De vraag was veel meer toegespitst : kan
de kerk sociaal de waarheid zeggen?
Dit ontkent Gohre feitelijk.
Maar de stelling van Gohre is verkeerd. Hij sprak haar
uit, véérdat hij sociaal-democraat was, maar reeds toen
leerde hij den klassenstrijd. Het is niet waar, dat er een
gerechtigheid is voor rijken, een andere voor armen ; een
bepaalde moraal voor arbeiders, een andere voor patroons;
dat dus niemand aan allen de gerechtigheid Gods zou
kunnen verkondigen.
Er is één wille Gods, door alien te betrachten, onder
hoe verschillende omstandigheden, met hoe verschillende
toepassing ook ; gelijk er is ééne genade Gods in Christus,
die komt tot alle zielen; gelijk er is één erbarmen, dat aan
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al de verloste zielen wordt geleerd. Niet heerschend maar
helpend, niet zichzelf zoekend maar dienend moeten zij
in deze wereld staan, zoekend de verdoolden, opbeurend
de gezonkenen, uitvouwend Gods kracht en gerechtigheid,
toonende in al haar daden de liefde van Christus.
Zullen zij dat ook gaan doen ? Of geeft zich aan illusies
over wie met deze hoop zich vleit ?
De zaak is namelijk, dat de kerk zeer dikwerf heet de
kweekplaats van reactie en de bewaarplaats van conservatisme, zoodat wie in haar midden en door middel van
haar in de wereld nieuwe dingen wekken wil, een onovertrefbaar idealist moet heeten. De zaak is, dat de kerk
niet enkel zoo heet, maar dat zij dikwijls zoo is. Godsdienst
draagt op zich-zelf naast een element van revolutie een
element van behoudzucht en kalmte 1 ) . Hoe ouder en hoe
grooter de kerken zijn, des te moeilijker is het, ze uittestooten uit den aangenomen kalmen, zekeren gang. Het
is waar, dat naar de vlijmende woorden van Fallot de
kerken gewoonlijk buiten het echte leven omgaan en veel
belangrijk vinden, wat niemand anders belangrijk vindt
en wat ook niet belangrijk is. Voor iemand, die komt uit
het frissche leven, is het in de kerken vaak uittermate
duf. En bijna niemand, die vooruit wil, zal zich aan de
kerk geven.
De weinigen, die het beproeven, hebben behoefte aan
veel gebed, veel geduld, veel geestelijk leven. Dan alleen
zal er kracht zijn tegen het verzet der onwilligen onder de
predikanten, de kerkeraadsleden, de gemeenteleden.
Maar hier is dan tevens iets anders te zeggen. Als de
kerken zich niet zullen laten winnen voor de nieuwe taak,
dan zal de taak er toch zijn ; maar zij zal vervuld worden
1

) Zie het vorige hoofdstuk.
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door de Christenen buiten de kerken om. En de nieuwe
strooming zal er toch zijn ; maar zij zal vloeien en bruisen
langs de kerken heen.
Dan zal het leven ginder voortgaan met frissche geuren
en blijde roeping en nieuwe kansen terwijl hier de
kerken staan duf, rustig, doodsch. En de menschenwereld
zal haar bestaan alleen merken aan den last, dien zij veroorzaken, de rem, die zij aanslaan ; niet aan haar drijven
en ideaal-kweeken en kracht-bieden.
En toch blijven ze zich noemen naar Christus.

HOOFDSTUK III.
KERKGEZAG IN SOCIALE VRAGEN.

13. Wij hebben gepoogd, met nauwkeurigheid aantegeven, wat tot de sociale taak der kerk wèl, wat daartoe
niet behoort.
Het laat zich in twee gedachten samenvatten : ten eerste
is slechts het zedelijk-geestelijke het terrein der kerk ; ten
tweede is zij op dit terrein slechts bevoegd om raadgevend
en onderwijzend en getuigend optetreden, niet om te
dwingen.
Wat dit tweeërlei feitelijk beduidt, kan nu echter gesteld
worden in nog helderder licht, zoo wij het vergelijken met
andere antwoorden. Het is toch duidelijk, dat op elk der
twee gebieden zich een volgende mogelijkheid opdoet. De
kerk kan zich naast het zedelijk-geestelijke ook uiten over
politieke, sociale en economische vragen. Zij kan bovendien
aan haar woord de kracht geven van een wil, een bevel,
een dwang ; veel meer dus dan enkel raadgeving.
Reeds deze mogelijkheid maakt het probleem belangwekkend. Maar het wordt nog meer belangwekkend en
tevens zeer verward door een volgende omstandigheid.
De grenzen zijn namelijk niet zeer duidelijk.
Als— het eerste geval
als er (en niemand mag dit
ontkennen) een innerlijk verband bestaat tusschen het
politieke of sociale of economische eenerzijds en tusschen
het zedelijk-geestelijke aan den anderen kant waar
eindigt dan dit laatste gebied, d.i. : waar eindigt de be-
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voegdheid der kerk ? Meent zij daarentegen over vragen
van de nuchtere en actueele en kleine practijk te mogen
medespreker waar blijft dan het objectieve en principieele, dat toch haar uitspraken als kerk-uitspraken
kenmerken moet?
Als bovendien het tweede geval de kerk een groot
zedelijk overwicht heeft over die haar vertrouwen, wáár
ligt dan de grens tusschen een raadgeving, waaraan men
zich wel en een gebod, waaraan men zich niet mag onttrekken ? Zielkundig zullen zij telkens samenvallen.
Wat wij aldus uiteenzetten, is intusschen veel meer dan
theorie of fantasie ; veel meer dan het opwerpen van eenige
interessante mogelijkheden.
Wij staan hier tegenover tastbare feiten.
Immers is er 'n kerk
de roomsch-katholieke
die
zoowel in theorie als in practijk veel verder gaat dan wij
in het vorig hoofdstuk toelaatbaar achtten.
Hierdoor ontstaat belangwekkend vergelijkingsmateriaal. Wat wij geoorloofd of niet-geoorloofd achtten, verkrijgt nu scherper teekening.
Bovendien is er in de practijk van de roomsche kerk
groote verscheidenheid, terwijl het in haar theorie aan
klaarheid ontbreekt.
Eindelijk verraadt zich in dit alles natuurlijk de werking
van een geestelijk beginsel en is het een lust om dat tot
op den bodem natespeuren.
Maar wellicht is het goed, met de feiten te beginnen.
Wij geven deze aanvankelijk zonder eenige beoordeeling.
Wij ontleenen ze aan Nederland en het buitenland. Wij
vinden ze zoowel op sociaal als op politiek terrein.
Nederland.
Daar achten roomsche schrijvers het volkomen natuurlijk, dat inzake de arbeidersbeweging men zich laat leiden
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niet raden slechts doch leiden
gezag.

door het kerkelijk

Wil een Katholieke werklieden-vereeniging gedijen, dan moet
zij geleid en geregeerd worden door het Katholiek Episcopaat,
dat de Heilige Geest gesteld heeft tot het bestieren der kerke
Gods 1).

Dit is duidelijk : God leidt ons ; Hij doet het door gezagsorganen ; Hij doet het alom, dus ook op het sociale terrein.
Niet anders staat het in deze woorden, die de kwestie
overwegen, of de vakvereeniging zuiver roomsch dan wel
gemengd roomsch-protestansch moet zijn 2 ) :
Wij bidden dagelijks meermalen tot God: „Uw wil geschiede
op aarde" Welnu, het is zeer onwaarschijnlijk, dat wij
handelen overeenkomstig dien wil, wanneer onze handeling
lijnrecht ingaat tegen hetgeen zij, die God als herders boven
ons gesteld heeft, uitdrukkelijk verklaren, dat hun wil is.

Nog verder ging een roomsche uiting 3 die den priester
het lidmaatschap der S. D. A. P. ontzegde, omdat zijn
) ,

bischopemdtla vrboenhd;alist
waar, dat de sociaal-democratie nimmer „ex cathedra" en
dus onfeilbaar is veroordeeld. Het woord van den bisschop
wacht gehoorzaamheid.
Niet enkel spreken zoo de leeken en de bladen ; aldus
handelen ook de bisschoppen zelf.
1) Aldus F. J. VAN H0OFF, Adolf K o l p i n g in Statuten en
Reglementen ten dienste der Katholieke gezellenvereenigingen. Nijmegen 1905, bl. 18.
2) Zie mr. P. J. M. AALBERSE in Kath. Soc. Weekblad van 10 Nov.
1906. Zie ook De plaats van den priester in het
sociale leven; aldaar 13 Jan. 1906.
3) Het dagblad De Gelderlander in de kwestie van den kapelaan
dr J. VAN DEN BRINK.
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In de zooeven reeds aangeroerde kwestie van roomsche
of gemengde vakvereeniging 1) heeft het Nederlandsch
episcopaat beslist. Het feit der beslissing is even belangrijk
als de inhoud.
In Juli 1906 en December 1911 geven de gezamelijke
bisschoppen te kennen :
dat het hun ernstig en uitdrukkelijk verlangen is, de hun onderhoorige Katholieken te vereenigen en vereenigd te houden in
Katholieke organisatiën.

Aan den wensch werd vrij wel algemeen voldaan 2
Natuurlijk geeft nu het episcopaat weldra ook zijn beslissend oordeel over allerlei organisatorische kwesties.
Een voorstel om op andere wijze dan vroeger vakken
in een organisatie te vereenigen, wordt als onwelgevallig
aan den bisschop teruggenomen 3 ) . Het vraagstuk der
Stands- en Vakorganisaties in Nederland wordt eerst beslist, wanneer het ontworpen plan de goedkeuring van het
episcopaat heeft verkregen 4) .
) .

1) Over de kwestie der confessioneele en interconfessioneele vakvereeniging moet dl. III uitvoerig handelen. Daar vinden ook vele
citaten haar plaats.
2) In 1896 was met behulp van priesters de interconfessioneele
textiel-arbeiders-organisatie „Unitas" opgericht. Zij telt thans reeds
sinds jaren enkel Protestantsche leden. -- Blijkens het Tijdschrift
1910, I bl. 532 heeft de arts DR HOFFMANN na vorGenskud
raadpleging van het Episcopaat bedankt voor de „Maatschappij van
Geneeskunde", omdat deze grootendeels een vakveereeniging werd
en dus onder het verlangen der bisschoppen viel.
3) Aldus geschiedde in Augustus 1922 te Tilburg met den R.-K.
Bond van zuivel- en margarinebewerkers. Een voorstel tot combineering met andere vakken werd terzijde gelegd, nadat de geestelijke
adviseur had medegedeeld, „dat de bisschop met deze reorganisatie
niet accoord gaat."
4) Dit geschiedde 24 Juni 1923.
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Reeds jaren geleden werd iets soortgelijks gezien inzake
een onderwerp, waarin het politieke en het organisatorische elkander raakten 1) .
Het ging over sociale wetgeving en allerlei christelijke
organisaties van arbeiders zouden daarin samenwerken.
Reeds was de voorbereiding ver gevorderd. Maar toen
onttrokken zich de roomsche organisaties ; eerst het
Bureau der R. K. Vakorganisatie, toen ook de overige.
Want de zaak was opgezet door het Christelijk Nationaal
Vakverbond, waarbij ook interconfessioneele vakbonden
waren aangesloten en dat zelf op interconfessioneel standpunt stond. Hierin vond men een openlijk verzet tegen
het Episcopaat en weigerde toen, verder saam te
arbeiden.
Niet slechts het leven der groepen en der organisaties valt onder dit gezag maar ook het persoonlijk
gedrag der leden op politiek-sociaal en sociaal-economisch
terrein.
Terwijl wij dit aanwijzen gaan wij tevens van het
sociale over tot het politieke, hoewel de eerste uiting,
waarvan wij spreken gaan, óók op het gebied der sociale
organisatie en der vakbeweging haar volle gewicht kan
doen gelden.
In het voorjaar van 1918 vroegen geestelijke adviseurs
in het bisdom den Bosch om maatregelen tegen het lidmaatschap van socialistische organisaties. De bisschop gaf
aan het verzoek gehoor, aanvankelijk in een rondschrijven,
dat niet voor openbaarmaking bestemd was 2 ) . De geza1) In het jaar 1911. De stukken zijn afgedrukt in De Gids, orgaan
van het C. N. V. ; September en October 1911.
2) Afgedrukt in Het Volk van 28 Maart 1918 en De Nieuwe
Amsterdammer van 20 April 1918.
Christelijk Sociale Studiën. II.
6
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menlijk bisschoppen deden enkele maanden later een
besluit het licht zien, dat jaarlijks op den vierden advent
in alle kerken moet worden voorgelezen 1 ) . Daarin wordt
gedreigd :
geen kwijtschelding van zonden kan verkrijgen en bij gevolg
geen sacramenten waardig kan ontvangen : wie lid blijft van
een socialistische of anarchistische vereeniging; wie deze
metterdaad steunt; wie lid is van een vereeniging, die verbonden is met zoodanige vereeniging; wie geregeld bladen
leest of vergaderingen bezoekt van socialistisch of anarchistisch
karakter.

Men ziet het : niet alleen rechtstreeksche steun en rechtstreeksch verband worden hier getroffen ; ook een meer
middellijk en verwijderd contact valt onder het zware
kerkelijk oordeel, dat men niet biechten kan en eventueel
niet in gewijde aarde kan worden begraven.
Hieronder valt zoowel het sociale, dat iemand behoort
tot een „roode" vakbeweging 2 ) als het politieke, dat
iemand „rood" stemt.
Een verdere stap op politiek terrein werd door de
bisschoppen gezet, toen zij tegenover sommiger streven om
een coalitie tusschen roomschen en sociaal-democraten in
het Parlement tot stand te brengen, als hun verlangen te
kennen gaven : 3 )
1) Besluit van 10 December 1918, afgedrukt in Kath. Soc. Weekblad van 1918, bl. 508 v.
2) In de R.-K. Politie-ambtenaar van 20 Jan. 1922 werd door een
geestelijk adviseur medegedeeld, dat het episcopaat aan leden van
den „Algemeenen Bond van Politiepersoneel in Nederland", die
roomsch zijn, evenzoo de genademiddelen der kerk wil onthouden
zien.
3) Bij schrijven van 24 Mei 1921.
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dat de tot nu toe in de politiek gevolgde samenwerking met de
christelijke partijën worde bestendigd.

Een jaar later dreigde een afsplitsing naar rechts van
de R. K. staatspartij ; na drie kwart jaars dreigde hetzelfde
naar links 1 ) . Beide malen drong het episcopaat zeer
ernstig op bijeen-blijven aan, terwijl de eerste maal zelfs
2) .
depausinzkgmodwer
14. Verwante uitingen zijn omtrent het Buitenland te
verhalen. Uit een overvloed van gegevens kiezen wij de
meest teekenende.
En weder beginnen wij met het sociale terrein.
De kwestie der „interconfessioneele" vakbeweging heeft
in Duitschland de geesten jaren lang verdeeld gehouden.
De „Keulsche" richting was er vóór ; de „Berlij nsche" er
tegen. Wat echter in dit verband de kwestie zoo belangwekkend maakt, het is : dat de Duitsche bisschoppen verdeeld waren en toch van hun meening deden blijken. D. i. :
hier werd zelfs uitwendig de eenheid niet bewaard èn
de uiting der bisschoppen kon thans uitteraard geen andere
beteekenis hebben dan die van ieder ander ; van kerkelijk
optrednchklijgzawsprke.
Intusschen blijft het beloop der zaak belangwekkend.
De bouw der christelijke vakbeweging begint in Duitschland omstreeks 1899. Zij was aanvankelijk intercomfes.
1) Eerst betrof het de oprichting eener „Nieuwe Katholieke
Partij"; daarna die eener „Roomsch-Katholieke Volkspartij".
2) Het Episcopaat liet zich hooren in April 1922 en Februari 1923.
De Maasbode van 5 Mei 1922 bevatte bovendien het als officieel en
authentiek gestempeld bericht : „De tweespalt in de Katholieke Partij
hier te lande wordt op het Vaticaan zeer betreurd".
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sioneel. Tien jaar later kozen de bisschoppen 1) vóór het con`
f essioneele. Na twee jaar werden zij door den paus gesteund,
die zich tegen een vaag en onbelijnd christendom verklaarde, dus ook tegen „christelijke" vakbeweging 2) . Maar er
werd voor sommige bisdommen een uitzondering mogelijk
gelatn.Hirudsbjk,atmenzivrodlga
Keulen niet kon of durfde doorzetten. Hetzelfde blijkt uit
hetgeen er na en om Singulari quaedam over de zaak te doen
geweest is. De bisschoppen voelden zich genoopt, een verzachtende uitlegging te geven3 ) ; de aartsbisschop van Keulen eischte, dat het twistpunt niet meer zou worden aangeroerd 4) . De paus-zelf verzachtte zijn uiting 5 ) . En de vakbeweging zelf koos beslist vóór het interconfessioneele 6 ) .
Na den oorlog is de strijd geëindigd : op 28 Oct. 1919
zijn Keulen en Berlijn vereenigd ; d. i. toen heeft het interconfessioneele het over de gansche lijn gewonnen 7 ) . Toen
pas kwam er helderheid 8) .
1) Op 14 Dec. 1910 te Fulda.
2) Paus Pius X in Singulari quaedam van 24 Sept. 1912; in.
zijn geheel opgenomen in Kath. Soc. Weekblad van 1912 ; bl. 541.
3) Den 26 Nov. 1912 werd te Essen een uitlegging gegeven ; zie
Kath. Soc. Weekblad van 1912; bi. 582.
4) Namelijk dr FELIX VON HARTMANN in zijn rede van 2 December
1912 ; zie Kath. Soc. Weekblad van 1912 ; bl. 583. Hij was de
opvolger van den in 1912 gestorven dr FISCHER, die sterk vóór
Keulen was. Hij zelf stierf in 1918.
5) Zie Kath. Soc. Weekblad van 1912; bl. 541.
6) Te Essen 26 Oct. 1912.
7) Aldus het Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften van
10 Nov. 1919. Over de geheele zaak zie E. LEDERER, Die G e
w e r k s c h a f t s b e w e g u n g in Archiv fur Sozialwissenscha f t.
XLVII 1921, S. 268.
8) In Die Christi. Welt van 1912, no. 28 geeft W. KOHLER een
overzicht over den strijd met de klacht, dat het eigenlijk nooit helder
geweest was, wat de kerk precies bedoelde.
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Aldus het sociale. En wel inzonderheid de vakbeweging.
Op gansch ander terrein namelijk dat van de groote
politiek kunnen zich soortgelijke vragen opdoen. Vooral
in Frankrijk en in Italië deden zij zich voor ; beide malen
na 1870. In Frankrijk is het dan de vraag, hoe de roomsche
kerk als zoodanig en in haar of f icieele uitingen zich zal
stellen tegenover de republiek. In Italië houdt sinds het
verdwijnen van den kerkelijken staat het probleem „Vaticaan-Quirinaal" de gemoederen bezig.
In beide landen heeft de Roomsche Kerk zich aan de
geworden toestanden aangepast. Zij veroordeelt in Frankrijk de republiek niet meer 1) en ontzegt in Italië den
roomschen het recht niet langer om zich intelaten met de
politiek binnen het koninkrijk Italië 2 ) . Maar de ontwikkeling der zaak is voor ons in het tegenwoordig verband
van veel minder gewicht dan het feit, dat de kerk omtrent
politiek gedrag beslissingen geeft ; meer dus dan raadgeving en iets anders dan volkomen neutraliteit : zij geeft
beslissingen.
De zaak is echter ingewikkelder dan zij tot nog toe
bleek. 'n Vraagstuk van politiek, 'n vraagstuk van organisatie is ten slotte één-voudig. Maar somwijlen staat men
voor een beweging, waar politieke en sociale en geestelijke
elementen of waar democratie en kerk door elkander
warrelen. Dan wordt de aanblik zeer verward en dan zal
'n één-voudig oordeel slechts mogelijk blijken zoo alles
1) Wat in de zaak van den abt LEMIRE feitelijk wel geschied

was.
2) Zie de encycliek IL FERMO van 11 Juni 1905. En vergelijk
dr R. MICHELS in Archiv fur Sozialwissenschaf t
XXII, 1905,

S. 432-441.
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wordt teruggeleid tot de allereerste, formeele, inhoudlooze
vraag van het kerkgezag zonder meer.
De eene maal weet men niet, of het der kerk om een
politieke overtuiging dan wel om haar gezag zonder meer
te doen was 1 ) ; een andere maal aarzelt men tusschen
democratische of sociale gedachten èn het kerkgezag 2 ) .
Maar het feit van een kerkelijk oordeel op een terrein, dat
niet zuiver-religieus is, staat vast.
Men denke aan de Lamennais. Hij vertolkte het meest
ideëele anarchisme in zijn Paroles d'un croyant 3 ) . Hij
eischte daarnaast de opperhoogheid van de kerk boven den
staat : de paus is het opperhoofd der wereld, de vorsten
zijn zijne ministers. Dit laatste is zeker ultra-roomsch 4 ) .
Maar de paus heeft de stelling veroordeeld 5 ) : dat de kerk
zelfstandig moet staan tegenover de vorsten ; veroordeeld !
Wat is hier eigenlijk geschied?
Het meest leerzaam naar allen kant is wel de geschiedenis van le Sillon.
In 1893 ving Marc Sangnier zijn pogingen aan om
ontwikkelde jonge mannen te bezielen voor de taak om het
Evangelie te gaan brengen aan de massa 6 ) . Men gaf een
tijdschrift uit 7 ) ; verspreidde lectuur, opende leeszalen,

1) Dit is het geval in de zooeven, bl. 85 nt 1 genoemde kwestieLEMIRE.
2) Men denke aan de geschiedenis van den christen-democraat
AD. DAENS in België.
3) Daarover zie S t u d i ë n s I, bl. 60, 66.
4) Men denke aan Bonefacius VIII met zijne bullen Inc f f abilis
en Unam Sanctam.
5) In Singulari vos van 15 Augustus 1832.
6) Zie L. CousIN, Vie et doctrine du Sillon. Parijs 1906.
7) Namelijk Le Sillon sinds 1894.
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belegde volksvergaderingen, hield congressen 1 ) . Alles te
zamen één groot volks-apostolaat.
Het werk sloeg in en breidde zich uit ; al meerderen in
de groote massa leenden het oor aan deze prediking, die
geestelijk was en sociaal tegelijk. De paus juichte streven
en resultaten toe.
Doch dan keert de wind.
Reeds in 1899 dringt een bisschop er ernstig op aan 2 ) ,
dat men toch onvoorwaardelijk aan den paus zich onderwerpen zal ; in 1905 wordt weder op „trouwe onderworpenheid aan het geestelijk gezag" aangedrongen. In 1910 volgt
de veroordeeling 3 ) . Op de veroordeeling volgt de onderwerping door Marc Sangnier.
Maar de beweging is daarmede niet tot staan gekomen.
Onder anderen of den eigen naam zet men het streven
voort ; men komt tot scherpe democratie, tot socialisme,
tot vrouwen-emancipatie, tot losweeking van de kerk 4 ) .
Onze eenvoudige opsomming reeds doet zien, hoe weinig
zeker het antwoord is op de vraag, wat de kerk heeft
veroordeeld. Maar dat zij haar gezaghebbend en gezageischend woord gesproken heeft, staat vast.
1) Sinds 1902.
2) Namelijk de aartsbisschop van Bourges in een vasten-brief.
3) Zie de stukken en de verdere geschiedenis in Kath. Soc. Weekblad 1910 ; bl. 445-454 ; 1919, bl. 150, 169, 180, 196, 203, 210, 218.
4) De aartsbisschop van Lyon heeft in October 1912 den „Bond
van jonge Republikeinen" veroordeeld, die feitelijk den „Sillon"
voortzet; zie l'Univers van 12 October 1913; de bisschop van Quiniper waarschuwde ter zelfder tijd tegen den „Sillon"; zie Maasbode
van 15 October 1913. Den 15Mei 1914 waarschuwde Pius X nog eens
tegen de vermenging van het roomsch-katholicisme met den modernen tijdgeest, óók door den „Sillon." -- Over een internationaal
democratisch congres, in December 1921 onder leiding van Marc
Sangnier gehouden, zie Maasbode van 15 December 1921.
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15. Wij moeten ietwat dieper binnendringen.
Er moet toch een antwoord zijn op vragen als deze.
Welke politieke, sociale, economische overtuigingen heeft
de kerk veroordeeld ; welke niet ? Wat was het verband
tusschen deze verworpen leeringen èn tusschen de geestelijke waarheid, die toch in de allereerste plaats voorwerp
is van de hoede der kerk ? Wordt de veroordeeling uitgesproken op grond van argumenten, aan de zaken zelf
ontleend óf argumenteert de kerk niet doch geeft zij een
uitspraak en vraagt zij gehoorzaamheid ? Indien zij blijkt,
kort-weg het laatste te doen, zal het dan toch desniettemin
wellicht mogelijk zijn om te ontdekken, wat eigenlijk tot
haar houding haar drijft?
Wij stuiten hier op geestelijke en psychologische gegevens van den eersten rang.
Het onderzoek is daarom nog te meer piquant, omdat het
gedrag der kerk ten dezen gèèn eenheid vertoont. In het
eene land of de eene diocese geldt iets anders dan in de
andere. Zoowel politiek als sociaal als organisatorisch.
Bovendien zijn goed-Roomschen het niet eens over de meest
gewichtige vragen zonder dat zij worden tot één gebracht
en zonder dat een deel wordt bemoeilijkt. Wij denken
één voorbeeld uit het politiek-sociale terrein aan den
strijd tusschen de „Interventionisten" en de „Non-interventionisten", die zeer sterk verschilden omtrent de roeping van den staat tegenover het sociale leven.
Wat moet men van dit alles denken?
De zaak zou haar volkomen oplossing hebben gevonden maar dan geheel in negatieven zin wanneer
als pauselijke uitspraak het woord kon worden aangenomen :
zaken van politieken en economischen aard liggen buiten de
zuiver geestelijke bevoegdheid.
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De uitspraak is door een roomsche ontdekt 1 ). Hij plaatst
haar naast het woord van Thomas:
zaken van tij delij ken aard zijn geen voorwerp des geloofs dan
voor zoover zij betrekking hebben op een eeuwige waarheid.

En al past de schrijver het gevondene vooral toe op de
wanneer het eenvakbeweging 2 ) , het geldt natuurlijk
over de gansche linie en het drijft de bemaal geldt
moeienis der kerk of minstens het gezag der kerk buiten
de terreinen van het politieke en sociale leven.
Is dat pauselijk ? Is dat goed roomsch?
Met een telkens herhaald beroep op de bedoelde uitspraak
van Pius X zet de schrijver het volgende uiteen.
Men heeft in de Roomsche wereld een nieuw beginsel
ingevoerd, namelijk, dat van de katholieke gehoorzaamheid. Ten onrechte. Wel is ook de economie afhankelijk
van de eeuwige grondbeginselen der zedeleer ; maar zaken
van economischen en politieken aard zijn volgens de leer
der kerk voorwerp van de natuurlijke rede, niet van de
openbaring en zij vallen dus niet onder de bevoegdheid en
het gezag van de dragers dier openbaring. Men zou anders
moeten komen tot den eisch van algemeene gehoorzaamheid
en tot het aannemen van de onmondigheid der leeken
op sociaal terrein.
Maar tot gehoorzaamheid is de Roomsche alleen verplicht in wat in de doopbelofte beloofd is. En niet het
episcopaat of de gansche priesterschap is onfeilbaar, doch
1) Namelijk M. J. G. KUYPERS in De Amsterdammer (weekblad)
van 31 Juli-21 Augustus 1910: „De zoogenaamde katholieke sociale
actie in Nederland in haar strijd tegen het katholieke geloof."
2) Zie dezelfde, Het goed recht der christelijke
onafhankelijke vakbeweging. Mechelen z. j.
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alleen de paus ; en dan nog maar enkel in zaken van geloof
en zeden. Laat dus kerk en geestelijkheid zich enkel met
het geestelijke bemoeien ; laat de vakvereeniging onafhankelijk zijn van de geestelijkheid.
In de algemeene werkliedenvereenigingen gaat het om
zedelijke verheffing en daar is dus de priester op zijn
plaats ; de vakvereeniging streeft een tijdelijk doel na en
moet dus onafhankelijk zijn : „Zaken van politieken en
economischer aard liggen buiten de zuiver geestelijke
bevoegdheid"
Hebben wij hier inderdaad een pauselijke uitspraak
voor ons?
Ja en neen.
Ja, want de vertaling der woorden van den paus is vrij
zuiver. Neen, want zij luiden in het verband gansch anders
dan in het citaat.
De woorden zijn uit Il f ermo, een encycliek, door Pius X
den 11 Juni 1905 aan de bisschoppen van Italië gericht en
handelend over de katholieke actie 1) .
Aldus : uit de goddelijke roeping van de kerk volgt rechtstreeks de prediking en de dienst der barmhartigheid,
zijdelings de bevordering van wetenschap en kunst, het
kweeken en herstellen en bewaren van een christelijke
beschaving onder het volk. Hier werken het gezin en de
school en de maatschappij, speciaal ook de arbeidersbeweging ; hier is de katholieke actie, door leeken verricht ;
goed, maar dan alleen goed, wanneer zij verricht wordt
door personen, die van Christus vervuld zijn en zuiver
1
Ik gebruik: Le canoniste contemporain ou la discipline actuelle
de l'Eglise. Bulletin mensuel de consultations canoniques et théologiques et de documents, émanant du Siège. Directeur : M. l'abbé
)

BOUDINHON; Paris 1905, p. 482-495.
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katholiek, „sincèrement obéissants envers l'église et en
particulier envers cette suprème chaire apostolique et le
vicaire de Jésus Christ sur la terre."
Hoe dit werk dan staan moet tegenover 1'autorité ecclésiastique?
Het direct geestelijke en herderlijke werk moet natuurlijk in alle détails zijn onderworpen aan de kerk, dus aan
den Heiligen Stoel en de Bisschoppen. Maar ook het breedere werk, dat de algemeene christelijke beschaving
bedoelt, kan niet onafhankelijk wezen. Een zekere vrijheid
van beweging is hier noodig ; want deze werkers dragen
zelf de verantwoordelijkheid voor hun daden, vooral „dans
les affaires temporelles et économiques et sur le terrain
de la vie publique, administrative on politique, toutes
choses, en dehors du ministère purement spirituel."
Maar aan den anderen kant : wie de vaan van Christus
draagt, waar dan ook, draagt de vaan van de kerk en dus
moet hij haar ontvangen uit de hand van de kerk.
Derhalve moeten de katholieken zich als volgzame zonen
onderwerpen aan de moederlijke waakzaamheid van de
kerk en wie buiten den paus om in het sociale leven
handelen wil
zooals een zekere Roomsche actie in Italië
dat begeert
die handelt in strijd met het woord van
Christus : „Wie u verwerpt, die verwerpt Mij" en „wie met
Mij niet is, die is tegen Mij" 1 ) .
Aldus de uiteenzetting van den paus, niet minder kras
dan welke ook opkomend voor het gezagsrecht der kerk.
Dat er zaken zijn, die liggen buiten het eigenlijk ambt,
zal wel niemand ontkennen ; dat wat ligt buiten het geestelijk ambt, nu ook aan den invloed der kerk moet onttrokken
wezen, volgt daaruit geenszins. En dit afleiden uit Il f ermo
1

) Zie Luk. X : 16 ; XI : 23.
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verraadt een wijze van citeeren, die door haar vrijmoedigheid verbaast.
Het principieele recht der kerk om op ieder terrein haar
gezaghebbend woord te spreken, staat voor haar zelf wel
onomstootelijk vast. Principieel gesproken zijn er geen
grenzen.
Maar dit beduidt allerminst, dat de kerk altoos en dat
zij over alles zich zal doen hooren. Ten eerste toch kan
het tactvol zijn om voorloopig te zwijgen ; ten tweede
erkent ook de kerk, dat in politieke en sociale vragen
elementen wonen van zóó sterk tij delij ken aard en in zóó
verwijderd verband staande tot de beginselen, dat dáár een
beslissend woord nimmer moet worden gesproken.
In het algemeen kan men zeggen, dat voor den Roomsche
hier geen moeilijkheid oprijst, wij 1 de kerk zelf altoos de
grens van haar bemoeienis bepaalt 1 ) . Of wijl de paus door
den Heiligen Geest geleid altijd het juiste woord ter
rechter tijd spreekt 2) . Of wij 1 hier de onderscheiding
tusschen de directe en de indirecte macht der kerk licht
verschaft 3) ; sinds omtrent de XVI eeuw is het al meer
komen vast te staan, dat der kerk in tijdelijke zaken toch
een indirecte macht toekomt.
In de practijk rijzen echter wel moeilijkheden.
Dat de kerk gevaarlijk handelt door zich onlosmakelijk
tevrbinda plertij,nbadppolitiek, een bepaald gedrag tegenover één voorbijgaand
1) Aldus Pater P. M. SCHULTES, Die A u t o r i t d t der K i rche in weltlichen Dingen. Mainz 1912; daarbij Kath.
Soc. Weekblad 1920, bl. 380.
2) Aldus J. B. VAN DIJK, F é 1 i c. de L am e n n ai s. Leiden
z. j. (1911) ; bl. VI, 166, 180. Het gaat daar over de kwestie -de
Lamennais, boven bl. 86 en nt 3.
3) Zie pater D. F. X. DUYNSTEE, Kerk en S ta a t, Leiden 1913.
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vraagstuk van staatkundigen of maatschappelijken aard...
datzienvr-Romschenaturlijkzw.
Zal de kerk dan toch ingrijpen èf zal zij zich afzijdig
houden?
Waar op het terrein der politiek de zaak nog neteliger
is dan elders, zullen eenige Roomsche uitspraken uit den
nieuwsten tijd van waarde geacht kunnen worden.
In de encycliek Ubi arcano Dei van 23 Dec. 1922 heeft
de paus zich aldus doen hooren 1 ) :
Acht de kerk het ongeoorloofd zich zonder reden te mengen
in de tijdelijke aangelegenheden en in de regeling van zuiverpolitieke aangelegenheden, zij waakt krachtens haar recht Ler
voor, dat de burgerlijke macht daaraan geen voorwendsel ontleent om op eenige wijze te kort te doen aan de hoogere
goederen of door slechte wetten nadeel of verderf te beoogen
of de goddelijke samenstelling der kerk te ondermijnen.

De tweede helft der uiteenzetting maakt het mogelijk
om van de eerste helft aftewijken.
Hetzelfde geldt van Nederlandsche uitingen in verband
met het optreden der bisschoppen jegens de Nederlandsche
politiek 2 ) .
Zoo sprak de heer van Wijnbergen 3
) :

de kerkelijke overheid onthoudt zich van inmenging in vragen
van practische politiek ; maar zij heeft wel degelijk recht en
plicht om ook op staatkundig terrein in herinnering te brengen
de hoogere beginselen, die daar leidende zijn, en de plichten,
die overeenkomstig die beginselen zijn te vervullen.
1) Naar de vertaling in De Maasbode van 27 Dec. 1922.
2) Zie boven, bl. 82 v.
3) Namelijk mr A. I. M. J. VAN WIJNBERGEN in de Tweede Kamer ;
Handelingen 10 Nov. 1922, bl. 364 v in antwoord op een aanmerking
van mr P. J. TROELSTRA, dat de bisschoppen zich in de politiek
gemengd hadden.

94
Niet anders de heer Aengenent 1)
Er moet een vrijheid van beweging bestaan in profane zaken
en die van zuiver politieken aard. Hiermee zal de kerk zich
nimmer inlaten. Maar het kan gebeuren, dat men omwille van
politieke kwesties de eenheid in de partij kan verbreken. En
daarom is het niet te verwonderen, dat de Bisschoppen van
tijd tot tijd een waarschuwing doen hooren.

Evenzoo de heer Taverne 2)
Neemt men de onderscheiding aan tusschen het burgerlijk
en het godsdienstig element in de politiek, zoo volgt daaruit
dat het eerste wel het tweede als regel niet onder het kerkelijk
verband valt; d.w.z. in godsdienstig-politieke zaken — zooals
b.v. onderwijs en zedenbescherming — zal de katholieke afgevaardigde in geweten verplicht zijn de gedragslijn te volgen,
door de kerkelijke overheid aantegeven ; in de andere staat
hij vrij, dient alleen het belang van het vaderland richtsnoer

te zijn.

Men ziet, hoe zwevend telkens de grens is. Maar het
principieele recht der kerk om zich allerwege te doen hooren
en dat met gezag het wordt door geen dezer schrijvers
ontkend.

16. Dat ligt ook in den aard der zaak. Het standpunt
is zonder meer goed-roomsch.
Want tweeërlei komt hier in aanmerking.
Eenerzijds : er bestaat een verband tusschen de geestelijke overtuiging en de practijk van het leven. Dit verband
kan enger of ruimer zijn ; maar eenig verband kan niet
1) Namelijk J. D. J. AENGENENT in een rede op 29 Jan. 1923;
geciteerd naar De Tijd van 30 Jan.
2) Namelijk prof. mr TH. M. TAVERNE in De Tijd van 12 April
1923.
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worden geloochend 1 ). Treedt nu in geestelijke dingen de
daarover zoo aanstonds meer
kerk op met gezag
dan zal dit gezag zich uitstrekken over de daden in het
maatschappelijk leven.
Andererzijds : wanneer de kerk de hoedster van het
gansche leven is, dan zal iedere afwijking op ieder gebied
wetenschap, moraal, staatkunde, staatshuishoudkunde
ten slotte verklaard moeten worden uit een
afwijking van het gezag dier kerk. Wie zich aldoor zou
hebben onderworpen, zou nimmer hebben gefaald.
Wij zeggen niet, dat men in goed-roomschen kring zich
van dit alles en van zijn consequenties immer goed bewust
geweest is.
Het tegendeel is het geval.
Wij gaan den grooten strijd voorbij , die in de middeleeuwen tusschen kerk en staat gestreden is. Hij eindigde
met de vrijheid voor de kerk en met die voor den staat ;
scheiding van kerk en staat trad in met het grootsche goed
der gewetensvrijheid. Het is juist
en het is diep te
betreuren
dat deze goederen ons moesten toekomen uit
de ongeloofs-theorieën van de Fransche revolutie en niet
uit den geloofs-opzet van Willem van Oranje. Maar de
vruchten moeten niettemin in haar waarde worden
erkend 2 ) .
Aanvankelijk is dit ook door Roomschen in breeden
kring geschied. En de tweede helft der XIX eeuw wordt
juist in menig land van Europa gekenmerkt door een
gisting op dit gebied. Zullen de Roomschen den nieuwen
tijd aanvaarden ? Of zullen zij langzaam-aan en schrede
1) Inzake het verband op wetenschappelijk gebied zie van deze
Studiën deel I, hfdst. IV.
2) Wij meenen, dat GROEN VAN PRINSTERER in zijn Ongeloof
e ri revolutie te weinig oog heeft voor deze onderscheiding.
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voor schrede op terrein na terrein pogen terugtekeeren tot
den middel-eeuwschen toestand?
Een nieuw begin beduidt hier zeker Pius IX met zijn
Quanta cura en zijn Syllabus van 8 Dec. 1864, waarin
goederen als vrijheid van drukpers, vrijheid van eeredienst,
burgerlijk huwelijk worden afgekeurd.
Voor ons land valt sinds omtrent 1880 een nieuwe opleving te ontwaren. Eerst politiek en toen sociaal gingen
de Roomschen als zoodanig zich organiseeren. Te voren
woei er in hun kamp „een liberale wind" en rekende men
nog niet met den „Syllabus" 1 ) .
Ook toen men zich van de nieuwe taak was bewust
geworden, waren zeker volstrekt niet alle goed-roomschen
bereid om gansch het openbare leven te laten brengen
onder de macht der geestelijkheid. Integendeel verried zich
telkens verzet en bleek er een zeer ernstige oneenigheid
te bestaan. Toen één voorbeeld uit vele 2) op den
Katholieken-dag te Haarlem in October 1911 Mr. P. J. M.
Aalberse verdedigd had, dat „men niet in huis als vader
katholiek, in de vakvereeniging als spreker christen
( half of kwart-katholiek) en in een regeeringslichaam
mensch kan zijn", zag men Roomsche bladen en Roomsche
leiders plotseling in twee kampen uiteengaan, al naar zij
kiezen vóór of tegen het domineeren van de geestelijkheid
in het gansche openbare leven. En dezelfde mr. Aalberse
was niet weinig verlegen, toen paus Benedictus XV zich
1) Daarover zie Het Katholieke Nederland 1813-1913.
Nijmegen 1913; dl II bl. 256-291; vooral bl. 283. Bovendien pater
P. ALBERS, Het herstel der hierarchie.Nijmegen 1904;
II bl. 575.
2) Men denke aan hetgeen er in de jaren 1912-1914 ten onzent
is te doen geweest over de Integralen en de Niet-integralen ; vgl het
tijdschrift Rome onder leiding van rector Thompson.
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over het roomsch-zijn in het openbare leven uitte zonder
eenige veroordeeling van het interconfessionalisme. Hij
nam aan, dat dit niettemin veroordeeld was 1 ) . Anderen
waardeerden daarentegen het „ruime" standpunt des
pausen 2 ) .
Maar dit alles beduidt niet, dat het „clericaliseeren" van
alle levens-terrein on-roomsch zou wezen. Veeleer kan men
van uit het zuiver-roomsche oogpunt de „enge" opvatting
het best verdedigen.
Waar toch ligt de grens? Hangt niet alles met alles
samen ? En dan wijst men op het
„modernisme" ; wie
zij-af van het
eenmaal zij het op slechts één terrein
oordeel der kerk zich gesteld heeft, die weet niet, waar
hij eindigen zal 3 Misschien moet men het nog somberder
zeggen : de geschiedenis toont onophoudelijk aan, wàár men
terecht zal komen ! Noem als voorbeeld de „Sillon." Noem
als gansche beweging het Reform-Katholicisme en het
Modernisme.
Wat bewijst de „Sillon" en iedere democratische strooming 4 ) ? Men begint met de beste bedoelingen ; de athe) .

1) Zie Kath. Soc. Weekblad 1915; bl. 26, waar hij schrijft:
De paus verheugt er zich over, dat alom vereenigingen van Katholieken worden opgericht. Deze woorden bevatten een beginselverklaring, al zwijgen ze over het interconfessionalisme. Men moet aannemen, dat hier de beslissing van Pius X voor Duitschland in Singulari
quaedam gehandhaafd wordt.
2) Over het integralisme in het algemeen en met name in Duitschland zie Stimmen aus Maria Laach LXXXVII 1914, S. 249-258 en
J. SELBST in Kirchl. Handbuch, Freiburg i. B. IV S. 88 f; V S. 73 f.
3) Het zoogenaamd „Liberaal Katholicisme" moet hier geheel
buiten beschouwing blijven ; dit is niet roomsch doch theosophisch.
Zie dr. H. U. MEYBOOM in Nieuw Theol. Tijdschr. 1922, bl. 194 v.
En De Liberaal Katholieke Kerk. Beginselverklaring. Den Haag 1920.
4) Zie boven, bi. 86 v. met de noten. Bovendien P. COUSSIN in Revue
Moderniste Internationale van December 1911.
7
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ïstische massa wil men winnen, haar weder vertrouwen
inboezemen jegens geloof en christendom en kerk. Doch
men eindigt met zeer gewaagde sociale stellingen en met
een bleek soort religie, noch roomsch noch zelfs algemeenchristelijk.
Natuurlijk. Want alleen de kerk is in staat om de grondslagen te bepalen, waarop het gebouw der maatschappij
gezond omhoog kan rijzen. En alleen de bisschoppen zouden
hebben kunnen verhinderen, dat men aan liberale en
protestantsche insluipsels ten prooi viel.
De „Silion" is hier voorbeeld, niet uitzondering.
In zijn telegram over de Berlijnsche richting van Mei
1912 zegt de paus 1) , dat interconfessionalisme moet
voeren tot a-confessionalisme en dat den godsdienst uitsluiten van één enkel terrein straks wordt tot hem bannen
van alle terreinen.
In zijn oordeel over de statuten-wijziging der Zwitsersche Volkspartij, die van het Roomsche op het breeder
christelijke standpunt overging, spreekt Mr. Aalberse over
„het minimum christendom, dat aan Protestanten en
Katholieken nog gemeen is." 2)
Waarom is de Lamennais afgeweken ?
Door zijn te-ver-gedreven liefde tot de vrijheid 3 ) .
Immers niet aan de Lamennais doch aan den paus en aan
hem alleen is de Heilige Geest beloofd voor alle eeuwen.
En Mirari vos zet nadrukkelijk uiteen, dat derhalve de
1) Zie boven, § 14.
2) In het Kath. Soc. Weekblad van 4 Mei 1912. In April van dat
jaar had namelijk de sinds achttien jaar in Zwitserland bestaande
„Katholieke Volkspartij" de aanduiding „Katholiek" geschrapt uit
haar naam en statuten om overtegaan op algemeen-christelijke basis.
3) Aldus VAN DIJK, de L a m m e n n a i s; bl. 55, 141, 153,
165, 180.

99
priester moet gehoorzamen aan den bisschop, den herder
zijner ziel, gelijk deze aan den paus zich onderwerpt.
Daarom mocht de Lamennais bij zijn gang naar Rome zich
niet de vrijheid van beslissing voorbehouden ; het hoogste
leergezag berust in Rome. De door den Geest geleide kerk
is aan verflauwing noch verduistering onderhevig en behoeft herstelling noch vernieuwing ; en haar woord bindt
in alle vragen, in de tijdelijke zoo goed als in de geestelijke.
Wil men alles breeder zien ? Men lette op het modernisme
en het reform-katholicisme 9.
Velerlei afwijking is hier ; telkens een volgende onstuitbaar-noodzakelijk na de voorgaande. Het gaat over
Schriftgezag en kerkgezag, over cultuurvragen als evolutie
en cosmologie, over de gansche aanpassing aan het
moderne leven. En regelmatig schiet men verder van de
Roomsche waarheid weg.
Waardoor ?
Weder klinken twee antwoorden-reeksen dooreen.
Ter eener zijde, omdat men in het aller-eerste vraagstuk :
„hoe komen wij tot waarheid ?" afwijkt van de grondslagen
door Thomas van Aquino gelegd. Als de goddelijke waarheid niet meer verstandelijk bewijsbaar is 2) , dan komt
men tot Kant, tot twijfel, tot ongeloof 3 Vandaar, dat het
) .

1) Zie dr F. PIJPER, Het modernisme en andere
stroomingen in de Katholieke Kerk. Amsterdam 1921.
DR G. DECURTINS, Reform-Katholicisme en katholieke sociale hervorming. Leiden 1908. M. LINDENBORN,
R e f o r m-K a t h o 1 i c i s m e in Kerk . en Secte. Baarn 1908.
Uiterst belangwekkende opmerkingen liggen verstrooid in F. HEILER,
Der Katholizismus. München 1923.
2) Over het „intellectualistisch'.' of „ethisch" karakter der waarheid, zie in deze S t u d i ë n s deel I, hfdst. II.
3) Aldus uitvoerig DESCURTINS, Reform-Katholicisme;
passim. Speciaal voor de afwijking van de Lamennais, aldaar, bl. 58.
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wetenschaps-begrip van Thomas thans ten grondslag
wordt gelegd aan de gansche Roomsche studie 1) . Wie
eenmaal aldus afwijkt, komt tot revolutie en ontbinding
beide voor staat en maatschappij. Vandaar, dat de redding
der wereld ligt in de terugkeer tot Thomas 2
Maar dit is niet alles.
Daarnaast moet ten tweede worden genoemd, wat rechtstreeks verband houdt met het gezag der kerk : de Modernisten wijken af door hoogmoed, want zij hebben zich
tegen het leergezag der kerk overgesteld. Vandaar, dat in
de droeve ontaardings-reeks, waarop wij zooeven doelden,
ook het Protestantisme zijn plaats ontvangen moet ; toen
immers brak men radicaal met de kerk. En de lijn der
jammeren loopt over afwijking van Thomas en kerkhervorming en XVIII eeuw en Kant en twijfel op ongeloof,
revolutie, chaos uit ! Reeds in Pascendi gregis 3 ) verklaart
de paus het ontstaan van het modernisme ook uit hoogmoed en nieuwsgierigheid. Nog duidelijker sprak Benedictus XV 4
) .

) :

Opgeblazen en overmoedig geworden door den grooten dunk
van den menschelijken geest, die ongetwijfeld bij het onderzoek
der natuur ongelooflijke vorderingen heeft gemaakt, zijn sommigen terwijl zij ter wille van hun eigen meening het gezag
der kerk versmaden in hun vermetelheid zóó ver gegaan, dat
zij niet aarzelden zelfs de geheimenissen Gods en alles, wat
God aan den mensch geopenbaard heeft, te meten naar hun
begripsvermogen.
1) Door de bul Aeterni Patris van Leo XIII, dd. 4 Aug. 1879.
2) Daarvoor zie JACQ. MARITAIN, A n t i -m o d e r n e. Parijs 1923.
Een merkwaardige maar wetenschappelijk weinig bevredigende rede
van dr A. M. A. A. STEGER in de Eerste Kamer; Handelingen 17
April 1923 ; bl. 547 v.
3) Van Pius X; dd. 8 Sept. 1907.
4) Den 1 Nov. 1914. Zie Kath. Soc. Weekblad 1914, bl. 549 v;
1915, bl. 1 v.
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Telkens weder blijkt het wel, hoe alles zich terug laat
brengen tot de eerste en eenvoudigste vraag : die naar de
bevoegdheid van het kerkelijk leergezag om inzake wetenschap, staat, maatschappij het beslissend woord te spreken.
Niet met argumenten en niet ter overreding ; doch met
uitwendig gezag, dat uitwendige gehoorzaamheid vergt.
17. Bij dit alles zijn wij wel zeer ver verwijderd van
wat wij in een vorig hoofdstuk vonden als de taak en de
bevoegdheid der kerk op sociaal terrein.
En ook indien men de geslotenheid van stelsel weet te
waardeeren, voor zooveel die zich hier aan roomsche zijde
openbaart, zal men toch als protestant behoefte gevoelen
om zich rekenschap te geven van het diepe en grootsche
verschil tusschen de twee beschouwingen, dat hier aan den
dag treedt. Het zal voortreffelijk daartoe kunnen dienen,
dat men eigen lijn te zuiverder ziet en te fijner waardeert.
Wij bepalen onze gedachten allereerst bij de boven
gegeven uiteenzetting : de feiten bewijzen, dat wie eenmaal
brak met het gezag der Roomsche kerk niet goed-roomsch
blijven kon, zelfs indien hij dit van harte begeerde.
Men beroept zich op de „Sillon", die al verder afweek
niet slechts van een bepaalde politieke gedragslijn of van
een zekere sociale opvatting maar ook en zelfs van het
Roomsche dogma. Men beroept zich op Romolo Murri, die
in Italië de vaan heeft opgeheven. Hij begon met aan het
gezag der kerk te tornen 1 ) ; hij eindigde met een congres
saamteroepen „ter formuleering van een duidelijke, verheven en reine levensbeschouwing, onafhankelijk van
1 ) Volgens LINDENBOOM, Reform-katholicisme; bl. 35
schreef hij in 1906 zijn eerste beslist „moderne" verhandeling over:
De grenzen der geestelijke gehoorzaamheid jegens de oversten volgens Thomas van Aquino.
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godsdienstige belijdenis en dogma" ; d. i. hij eindigde niet
slechts buiten het roomsche erf, maar buiten het protestantsche, het christelijke, het religieuze.
De feiten ontkennen wij niet.
Maar wij bouwen daarop een andere conclusie. De schuld
behoeft niet te liggen bij den afvallige ; zij kan liggen bij
de kerk. Hier zijn mannen, die in hun geloofs-overtuiging
goed-roomsch zijn doch die nieuwe wegen zoeken op het
terrein der cultuur, der politiek, der sociale vragen. En
de kerk maakt de oude wegen onlosmakelijk vast aan het
oude geloof ; ja nog scherper : de kerk wenscht noch over
het geloof noch over die wegen met de zoekers in bespreking te treden. Zij decreteert zoowel op het eene als
op het andere terrein en vraagt onderwerping. Wat wordt
nu het lot dergenen, die hun kennis en onderzoek en overtuiging niet kunnen prijsgeven ter wille van een uitspraak,
die niet argumenteert en die wel ambtelijk doch niet moreel
of intellectueel gezag kan doen gelden ? Wat moet nu de
beslissing zijn in de zware spanning, of men om zijn
nieuwe idealen zijn oude geloof zal offeren dan wel vanwege zijn oude geloof zijn idealen zal begraven?
Volgt hier afval, dan heeft de kerk hier schuld, die zoo
pij lij ke, zoo ongeoorloofde keuze stelde.
Het is dan ook volkomen begrijpelijk, dat goed-Roomschen hier de kerk willen waarschuwen.
Wij denken aan een werk 1) , waarin priesters en leeken,
vol trouw aan paus en kerk, vragen, dat er toch geen
„parti clerical" zij en de kerk haar geestelijke goederen
niet met het niet-geestelijke zoo nauw verbinde. Wij denken
aan de aarzeling in kerkelijke kringen en door kerkelijke
Parijs 1912.
1 ) Namelijk: C e q u'o n a fait de l'E g l i s e.
Ingeleid door een „humble suplique a sa Sainteté le pape Pie X."
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personen om hier verder te gaan dan absoluut-onvermijdbaar is 1) .
Het is te meer begrijpelijk, omdat in de gansche zaak
zoo dikwerf het geestelijk element ontbreekt. Ware dit
overheerschend, dan ware het ingrij pen der kerk volkomen
verklaarbaar. Doch dan zou er ook eenstemmigheid zijn
in de uitingen der kerk. Ontbreekt deze eenstemmigheid,
dan is blijkbaar in de zaak geen geestelijk beginsel gemoeid. Doch waarom treedt dan de kerk met zoo krasse
middelen op ?
Men neme het gewichtig onderwerp van het inter-confessionalisme. Welke grondslag en geest in de vakbeweging moeten worden gevonden, dat schijnt toch wel zeer
dicht tot een geestelijk vraagstuk te naderen ; hier is mèèr
dan een organisatorische kwestie. En hier heerscht geen
eenstemmigheid noch eenheid van handelen!
In Nederland wordt op den algemeenen regel van het
confessioneele voor één bisdom Limburg en speciaal
de mijnwerkers een uitzondering toegelaten. In Duitschland heeft de eene kardinaal-aartsbisschop tegenover den
anderen gestaan 2 ) . Goed-roomsche leiders verdedigden het
interconfessionalisme 3
) .

1) Den 19 October 1922 drukte de Giornale d'Italia een document
van den pauselijken stoel af ; later overgenomen in De Maasbode,
waarin den Italiaanschen bisschoppen wordt geraden zich afzijdig
te houden van den onderlingen twist der politieke partijen. Het stuk
ziet op Italiaansche toestanden ; maar de grondgedachte geldt dan
natuurlijk elders ook. Over het gansche onderwerp dr L. BAUER and
dr K. RIEDER, P4pstliche Enzykliken urid ihre Stel
-lungzrPoitk.Feb1923
2) Daarover zie boven, bl. 83.
3) Aldus prof. Jos. MAUSBACH, die Katholische Moral
U n d ihre G e g n e r. Köln 3 1911. Evenzoo pater BIEDERLACK
S. J. in de Civilta Catholica.
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Een beginsel is hier dus niet in geding. Wellicht ja het
louter formeele beginsel van kerkgezag en gehoorzaamheid.
Doch geen materieele, geestelijke, dogmatische grootheid.
Niettemin volgt een kerkelijke uitspraak en een kerkelijke eisch.
De gevolgtrekking is onvermijdelijk, dat hier de practische berekening, de opportuniteit den doorslag geeft. Dus
niet een beginsel. Maar waarom wordt dan iemand bemoeilijkt, die in zijn beginsel zuiver is en alleen anders denkt
over practijk en opportuniteit ? 1 ) Zelfs kan men niet immer
den indruk van zich weren, dat hier of daar de kerk den
machtigen in staat of maatschappij in het gevlei kwam 2 ) .
En ook, waar men beginselen hier aanwijzen kan, zijn het
toch steeds „beginselen" van de tweede of derde orde 3 ) .
De zaak verloopt in het formeele.
De bloote kwestie van het gezag en niet de kwestie der
diepste geestelijke goederen.
Dit geldt reeds van den strijd tegen het Modernisme in
het algemeen. Diep-dogmatische vragen worden daar
zelden aangeroerd. Meest gaat het over uitwendige gegevens : het formeel-wijsgeerig uitgangspunt van Thomas,
1) Wij verstaan, dat Roomschen in neutrale vakbladen zich tegen
den groeienden invloed der geestelijken op maatschappelijk terrein
verzetten ; o. m. met een beroep op deze woorden uit de encycliek
Immortale Dei van 15 Nov. 1885 door paus Leo XIII:
,,...dat geen geloovig katholiek, wiens aanhankelijkheid aan den
apostolischen stoel bekend is, om zijn overtuiging in staatszaken,
van benadeeling of geringschatting van het katholieke geloof mag
beschuldigd worden."
2) Men denke aan de zaak-de Lamennais; zie boven, bl. 86. Over
boven § 6 geheel. hetalgmnvr,dekhibrgt,ze
3) Voor de kwestie van het interconfessioneele is hier het artikel
van W. KSHLER in Die Christliche Welt 1912, no. 27 van bijzonder
gewicht.
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het vrije onderzoek, kerk en ambt, de aanpassing aan de
cultuur. En schier nimmer blijkt de overtuiging te leven,
dat dit alles wellicht uiterst gewichtig is maar dat het niet
onlosmakelijk en onverbrekelijk saamhangt met het inwendigste : Gods wezen en der zielen nood en de verhouding
tusschen God en mensch door Jezus Christus.
Het mindere geeft den doorslag.
't Geldt ook voor het kerkgezag in verband met het
sociale leven. En voor de stukken, die daaromtrent voor
en na gepubliceerd zijn en waarvan wij er eenige hebben
aangehaald.
Wie toch deze stukken bestudeert, gaat al duidelijker
drie groepen van vragen onderkennen.
Naast die ééne, wat iemand gelooven moet om een aanhanger te kunnen heeten van de Roomsche actie ; naast
die andere, welke practijk iemand volgen of verwerpen
moet om met recht een plaats in de rij der Roomsche
strijders te mogen innemen twee materieele kwesties
dus ; naast die beide rijst de louter formeele op, of niet
de kerk zeggensrecht heeft op elk terrein ; of dus niet
enkel hij goed-Roomsch is, die de aanwijzing volgt zijner
kerk, geheel afgezien van wat hij gelooft en wat hij doet ;
of niet als on-Roomsch moet worden aangezien en als
vertegenwoordiger van het Roomsche christendom gewraakt moet worden wie zich niet per se aan die aanwijzing onderwerpt ; al weder geheel afgezien van de
vraag, wat hij gelooft en wat hij doet.
Het ligt in den aard der zaak, dat als deze formeele
kwestie eenmaal gesteld is, zij zich op den voorgrond
dringen en den doorslag geven zal. Immers zij is zeer
eenvoudig en dus bevattelijk voor een groote menigte. Zij
is te beantwoorden en zelfs zeer gemakkelijk met „ja" of
„neen" ; er is geen kans op een zwevend antwoord, op een
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„min of meer" ; en er is geen behoefte aan diep onderzoek.
Zooals dat wel het geval is, wanneer elke dogmatische
overtuiging en elke practische daad afzonderlijk getoetst
en beoordeeld moet worden.
Het formeele geeft den doorslag.
Dit blijkt wel aller-klaarst uit den eisch der onderwerping, uit het gewicht dat aan leiding en gehoorzaamheid gehecht wordt. Niet om overtuiging, om inzicht, om
innerlijke toestemming is het te doen. Doch om aanvaarden-zonder-meer.
Men denke rustig zich in in een gedachtenwereld als
blijkt uit het schrijven des pausen over „le Sillon" en
waaraan wij deze woorden ontleenen 1) :
Een aantal seminaristen en priesters zijn onttrokken zoo al
niet aan het gezag, dan toch aan de leiding en den invloed van
hun bisschoppen — de vereeniging streefde er naar, om aan
de leiding der kerk te ontkomen — het zou reeds een zeer
ernstige tekortkoming tegenover de katholieke gehoorzaamheid
zijn, zich te onttrekken aan het bestuur van hen, die van den
hemel de zending ontvangen hebben, de enkelingen en de vereenigingen te leiden op den rechten weg van de waarheid en
het goede — reeds het aannemen van een program en leer,
die verschillen van die van Leo XIII is zeer vermetel van de
zijde van leeken, die op deze wijze in de plaats tredende van
den souvereinen opperpriester, zich opwerpen als leiders der
sociale werkzaamheid in de kerk — men mag de maatschappij
niet opbouwen, indien de kerk haar grondslagen niet vestigt
en den arbeid niet leidt — volgens le Sillon zal de mensch
eigenlijk pas dien naam waardig wezen, als hij een onafhankelijk, verlicht, sterk en vertrouwd geweten zal bezitten, dat
niemand zal gehoorzamen dan zich-zelf en in staat zal zijn, de
meest zware verantwoordelijkheid zelf op zich te nemen. Ziedaar
van die groote woorden, waarmede men den menschelijken hoog-

1

) Naar Kath. Soc. Weekblad van 17 Sept. 1910.
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moed opwekt en stijft — hier erkent gij (bisschoppen) de
geheime oorzaak van het gebrek aan gehoorzaamheid, hetgeen
gij reeds zoo dikwijls aan le Sillon hebt moeten verwijten.

Hier spreekt in eiken zin de echt-Roomsche blik ons toe
met groote klaarheid.
18. Wij mogen echter niet volstaan met het constateeren dezer feiten. Ten slotte zullen wij nu een onderzoek
wagen moeten naar de diepste oorzaak van dit verschil
tusschen de Roomsche en de Protestantsche visie op de
taak der kerk.
Want dit alles vormt slechts een onderdeel. Noch het
geheel noch het voornaamste. Slechts een onderdeel van
het algemeen verschil tusschen Rome en het Protestantisme.
Wij moeten ons begeven op dogmatisch terrein. Niet
in dezen zin, dat wij de roomsche en de protestantsche
opvatting omtrent een aantal geestelijke en intieme punten
dogmatisch uiteenzetten. Het is niet te doen om geestelijke
náást politieke en om intieme náást sociale gedachten. Doch
er is een diepste ondergrond van overtuiging en van geestelijken blik, waaruit de practijk van het leven oprijst en
waaruit het verschil in levenshouding over de gansche
line moet worden verklaard.
Het gaat over „het beeld Gods in den mensch."
God schiep op Zijne aarde Zijn menschenkind naar Zijn
beeldt) . En dat onderscheidt dien mensch nu van de dieren,
van de gansche overige creatuur : de mensch is van Gods
geslacht. Toen de zonde kwam, heeft zij dat beeld Gods
bedorven ; bedorven, wat den mensch tot mensch maakt.
1) Zie Gen. I : 27; II : 7.
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En in de wedergeboorte zal door den Heiligen Geest dat
beeld moeten worden hersteld, eer de echte mensch, de
mensch weêr gezien wordt.
Zoo blijft er altoos 'n éénheid : de ééne mensch is geschapen ; de ééne, gansche mensch is gevallen ; de ééne,
gansche mensch wordt hersteld.
En ook de taak van den mensch heeft daardoor éénheid :
er is één deugd, één wet, één plicht, één drijfveer, die
gelden moeten voor allen en die gelden op alle gebied,
maatschappelijk en zedelijk en geestelijk.
Maar zoo ziet Rome het niet 1 ) . God schiep den mensch
zwak, zinnelijk, met neiging en zielsbegeerte, die strijden
tegen zijn geestelijk wezen ; den mensch, zooals wij hem
nu nog kennen. Maar aan dien mensch werd het beeld
Gods gegeven als een beteugelende macht, waardoor zijn
zinnelijke natuur werd overheerscht en de mensch nu God
diende. Toen heeft de zondeval die gelijkenis Gods geroofd
endus.mch gelatn,ijkhrz
wezen was, niet-bedorven, alleen beroofd van een aparte,
toegevoegde gave : de zondige, zinnelijke mensch is de
eigenlijke mensch.
Nu ontstaat een tweeheid : „volmaakte" menschen èn
„gewone" menschen, die dan toch nog gave menschen zijn.
Nu komt er tweeërlei deugd : voor de „gewonen" èn voor
de meergevorderden ; maar de gewone deugd is voldoende,
niettegenstaande méér mogelijk is. Nu komt er tweeërlei
1 ) Zie o.a. Cat. Romanus I, 2, 18. Vgl. voor dit geheele vraagstuk
DR A. BRUINING, De Roomsche leer van het Donum
s u p e r a d d i t u m in Teyler's Theol. Tijdschrift, 1907, bl. 564-597;
DR. T. CANNEGIETER, Koningsmantel of Koningsnatuur in idem 1909, bl. 174 v; BRUINING weder in idem 1909,
bl. 330, 552. De stukken van dr BRUINING afzonderlijk uitgegeven in
zijn Verzamelde S t u d i ë n. Groningen 1923 ; I bl. 188-223.
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leven : voor het lichaam èn voor de ziel, een deeling van
den mensch in twee deelen. Op deze lijn is ook de verklaring te vinden van het soepele en gemakkelijke en
„practische" van Rome, dat de Protestanten zoo vaak
ergert : het leven wordt niet omgezet, het wordt beteugeld.
Het zal wel duidelijk wezen, hoezeer dit verschil van
invloed moet zijn op de bepaling van de taak der kerken
tegenover de sociale vraagstukken : de gansche mensch,
ook de lichamelijke mensch, het gansche leven, ook het
aardsche leven moet geheiligd en opgeheven worden het
aardsche leven, de lichamelijke mensch wordt gelaten in
den gewonen toestand, doch omtuind en beschut door toegevoegde geestelijke wij ding. Inwendig of uitwendig.
De mensch vernieuwd of de mensch omperkt.
In dit verband moet nu eerst gewezen worden op een
zonderling verschijnsel. Uit het boven gezegde zou logisch
volgen, dat in het Protestantisme, dat de „éénheid" ziet
van den mensch en van zijn roeping, natuurlijk en vanzelf
de bemoeiing van de kerken met sociale vragen zal worden
gezien en dit niet eens als iets aparts of bijzonders. Daarentegen moest het voor Rome, dat de „tweeheid" ziet, nog
altoos de vraag zijn, of de kerk zich met aardsche, maatschappelijke, tijdelijke vragen heeft in te laten.
Precies het tegendeel is het geval.
Niemand verwondert er zich over, dat bij Rome de kerk
in haar offcieele dienaren van den kansel zich uit over
„aardsche" vragen en practische aanwijzingen geeft omtrent practische politiek, omtrent de houding, die past
tegenover socialistische vergaderingen enz. Terwijl de
Protestanten nog bezig zijn met het onderzoek, of de kerk
hier een taak heeft!
De verklaring van het zonderlinge verschijnsel zal wel
hierin moeten worden gezocht.
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De Protestanten vreezen, het geestelijke omlaag te halen
en het te bezoedelen vanwege de „gedienstigheden der
practijk" ; 't is voortreffelijk, maar het gevaar dreigt, dat
nu het geestelijke zal zweven twee meter boven den be ganen grond. Rome ziet hier geen moeilijkheid ; het wil de
zorgzame moeder wezen voor de nimmer-mondige kinderen
en omringt hen dus allerwege met zorg en raad.
Doch wij moeten verder gaan. Deze zorgvuldigheid van
Rome voor den mensch is niet slechts practijk ; zij is beginsel.
Wij vonden, dat de mensch door God als natuurlijk
weznisgchap.Mrduitvolgank,hj
om God te kunnen dienen, een toegift behoeft, wijl het
natuurlijke als zoodanig beneden-goddelijk is 1) .
In het paradijs bestond die gave in de boven-natuurlijke
genade der gelijkenis Gods. Sinds zij door den val is verloren, werd zij vervangen door het boven-natuurlijk
instituut van kerk, sacrament, priesterambt. Voor en na
kan nu de mensch God dienen.
Het blijft inderdaad een vraag, hoeveel van goddelijk
leven Rome toekent aan dien natuurlijken mensch. Ook
Scheeben 2) kent en behandelt dit vraagstuk : is deze
mensch enkel instrument of draagt hij reeds als natuurlijk
wezen van het goddelijk leven met zich om? Maar in ieder
geval zijn er twee terreinen : het natuurlijke en het bovennatuurlijke ; waarbij het natuurlijke als zoodanig voor den
dienst van God niet voldoende geschikt is.
Van zelf volgt nu de noodzaak van een afzonderlijken
1) Zie Cat. Rom. I, 2, 19. En over het geheele onderwerp SCHEEBEN, Handbuch der katholischen Dogmatik. Freiburg
1878. II, S. 125, 239, 597.
2) Aldaar II, S. 239-248.
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geestelijken stand, om onder de menschen boven-natuurlijke genade uittedeelen 1 ) . Maar deze stand moet tot dit
werk in staat gesteld worden door een boven-natuurlijke
gave, waarmede hij is bekleed. Zoo ontstaan de priesterstand en de leeken-stand naast elkander en heerscht er in
de kerk noodzakelijkerwijs ongelijkheid 2 ) .
Het diepst en teederst werk der priesters is de offering
der heilige eucharistie, waartoe zij zeker slechts worden
in staat gesteld door de genade, bij de priesterwijding hun
toebedeeld. Maar deze is dan ook van zulk een kracht,
dat zij den priester een eigen en onuitdelgbaar karakter
opdrukt. Dat de priester weder leek zou kunnen worden,
is een stelling, die door het concilie van Trente met nadruk
veroordeeld is 3 ) .
Maar tot deze priesters beperkt zich dan ook tevens de
belofte van den Heiligen Geest, eenmaal aan de apostelen
en hun opvolgers beloofd en waardoor in de kerk het
goddelijk en onfeilbaar leergezag woont 4 ) .
En dit leergezag is nu onmisbaar.
Niet de leek, niet elk geloovige doorzoekt, zij het met
de zeer gewenschte hulp van den gestudeerde, den theoloog,
den priester. Neen, maar de kerk beslist en de leek aanvaardt.
Vandaar, dat de Roomsche kerk ook op sociaal terrein
gebieden kan, terwijl de protestant alleen getuigt 5 ) . Vandaar, dat de kerk onderwerping en gehoorzaamheid vraagt
1) Zie SCHEEBEN, a. w. IV, S. 377, 380, 750.
2) De kerk heet de „societas inaequalium."
3) Zie Tridentinum, S. XXIII; c. IV, can. 4.
4) Aldus wordt het nog nadrukkelijk gesteld in het „Hervormingsnummer" van S t u d i ë n; 1917, bl. 156.
5) Dit is zeer juist opgemerkt door mr. D. vAN BLOM in De Gids
1910; III bl. 245.
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zonder eenig onderzoek naar een nieuwe en betere overtuiging 1) . Vandaar, dat een onderzoek, of wellicht de
paus zich op sociaal gebied vergist heeft 2), zeker voor den
Roomsche niet eenmaal denkbaar is.
Over de gansche linie een geheel van gedragingen door
de kerk, dat zich als geheel en in elk zijner onderdeelen
volkomen verklaren laat vanuit het aangegeven standpunt.
Inderdaad is het meest enge Roomsche gedrag het meest
zuiver Roomsch. Waarom niet op alle terrein de kerk haar
wil zou mogen opleggen, het is niet duidelijk.
Maar over-duidelijk is, hoezeer dit alles van den protestantschen blik verschilt en hoe gansch anders dus in het
Protestantisme de taak der kerk op het sociale erf zal
worden gezien.
Hier geen onderscheiding in het natuurlijke en het
boven-natuurlijke. Hier geen aparte priester-stand. En dies
geen beslissend leergezag. Hier daarentegen een zeer sterk
besef van de souvereiniteit der verschillende kringen,
zoodat staat en maatschappij en kerk naast elkander optreden, naast elkander en ieder met eigen roeping.
Daar kan de kerk bevelen noch eischen op het terrein
der sociale vragen. Doch zij heeft haar onmisbare en zeer
zware taak, om het licht der openbaring Gods te doen
schijnen over gansch het menschen-leven ; evenzeer om de
geestelijke krachten te kweeken, die de maatschappij niet
missen kan.
Indien zij dezen arbeid volbrengt, heeft zij haar taak
vervuld.
1) Men leze bij PIJPER, a. w. na, in welke bewoordingen DE LAMENNAIS, SCHELL en Lois herroepen hebben; bl. 19, 124, 154.
2) Wij zijn overtuigd, dat Leo XIII in den Rerum novarum over
het socialisme heeft gesproken zonder de sociaal-democratie in
Noord-Europa volkomen te kennen.

HOOFDSTUK IV.
SOCIALE SCHOLING.

19. Zal de kerk de haar toegedachte sociale taak kunnen volvoeren, dan is sociale scholing onmisbaar.
Men verneme in dezen eisch geen verwerpelijk intellectualisme. Inderdaad is meer noodig dan „scholing" alleen ;
meer dan verstandelijk inzicht in de vragen, meer dan
verstandig uiteen-leggen der factoren, meer dan kennis.
Het hart moet geraakt zijn. Gerechtigheid en barmhartigheid beide kunnen slechts dan naar eisch worden gezocht, wanneer er innerlijke deelneming is. Hoe meer men
overtuigd is van het onmisbare der zedelijk-vernieuwende
krachten in gansch ons maatschappelijk bestaan, des te
minder zal men met bloote kennis zich kunnen tevreden
stellen.
Maar dit zegt niet, dat de scholing overtollig is. Het
duidt integendeel de noodzaak van die scholing nog eens
opzettelijk aan.
Want indien slechts hart en gemoed en gevoel en toewij ding het richtsnoer aanbrengen, dan gebeuren er regelmatig ongelukken op sociaal terrein.
Want dan improviseert men. Dan doet de intuietie
opgeld. Dan grijpt men de taak met élan. Doch men weet
niet, waarover het gaat...
Het ware in onzen tijd minder verdedigbaar dan wanneer ook.
De verhoudingen op sociaal gebied worden al meer
Christelijk Sociale Studiën. II.
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verward ; in gelijke mate worden de vragen moeilijker.
Bovendien liggen de draden in het maatschappelijk leven
z(5ó door-een-gestrengeld, dat een misgreep op één punt
van groote en uitgebreide noodlottigheid kan worden op
allerlei terrein. Eindelijk is de sociale bemoeienis mode ;
dus dient ieder een woord te spreken, een meening te
hebben, een stokpaard te bestij gen, zich aan geliefhebber
over te geven.
Drie redenen voor één om aantedringen op sociale
kennis.
Toch mag een zekere beperking worden aangebracht,
die in een bepaalden zin afbuiging van het louter-intellectueele en heenneiging naar het meer-geestelijke in zich
sluit.
Het is, zoo wij naar de sociale taak der kerk vorschen,
inderdaad niet allereerst bij voorbeeld om kennis van
economie te doen. Veeleer gaat het om de kennis der
„arbeiders-ziel."
Men verstaat onmiddellijk, wat wij met deze naastelkaar-plaatsing, met deze tegen-stelling bedoelen.
Het is te doen om de „ziel" ; om het innerlijke, om wat
onder de verschijnselen werkt, om wat achter de verschij nselen drijft.
Daarom is het der kerk ongetwijfeld altoos te doen. Wie
in het algemeen over den herderlijken arbeid schrijven zou,
zou kennis moeten eischen van de „ziel" der intellectueelen,
der middenstanders, der paupers, der stedelingen, der
plattelanders en niet van die der arbeiders alleen 1 ) .
Misschien heeft in dit opzicht een „sociaal" predikant
1 ) Op al deze terreinen is de studie begonnen. Voor een onderdeel
noemen wij A. 1'HoUET, Z u r Psychologie des B a u e r nt u in s. Tubingen 1905.
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wel eens door eenzijdigheid gezondigd. Absoluut zeker is,
dat jaren lang de velen in de leiding der kerk aan alle
groepen der menschen hebben gedacht behalve juist aan
die der arbeiders. En de laatste eenzijdigheid is minstens
even noodlottig als de eerste.
Maar nu het in deze studie om de s o c i a 1 e taak der
kerk te doen is, schuilt er niets in van eenzijdigheid, wanneer wij in deze bladzijden aandringen juist op de kennis
van de ziel der arbeiders.
Velerlei hulpmiddel is hier ter hand.
Theorie en studie staan hier naast practijk en ervaring
en de wederzij dsche aanvulling, ook de wederzij dsche correctie is hier onmisbaar.
Men kan in het midden der arbeiders gaan leven en met
P. Giihre „drie maanden fabrieksarbeider" worden 1) of
een Al d-lang zijn woning zoeken in een arbeiders-buurt 2) .
Iets minder doet men doch zeer veel wordt bereikt, zoo
men een werk kiest, dat met de binnen-zijde van het
arbeiders-gezin en de arbeiders-wereld in aanraking
brengt. Arbeid op een Zondagsschool, in een Jonge-mannen-vereeniging, in een Volkshuis, in Drankbestrij ding,
in een Bureau voor rechtskundige adviezen... zoo iemand
zich daaraan wijdt met het hart zonder nederbuigendheid
of leeraar-allures, dan gaat hem onophoudelijk een deel
open van de gezins-wereld, de denk-wereld, de geesteswereld dergenen, tegenover wie wij tot voor kort als een
vreemde stonden.
Het is belangwekkend om in een openbare leeszaal nategaan, wat onze arbeiders lezen : ontspanningslectuur of
1) Zie P. GOEHRE, Drei Monate Fabrikarbeiter and
H a n d w e r k b u r s c h e. Leipzig 1906.
2) Over de „Settlements" zie beneden, § 24.
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technische werken, religieuse of sociale boeken ; hoever hun
hart voor kunst en schoonheid open is.
Wie een cursus geeft voor arbeiders, doorziet hun geest
als hij hun vragen toetst. Wie arbeiders-bladen leest, kent
hun smaak en kent de voor hen brandende vragen. Wie
als stille en studeerende toehoorder volksvergaderingen
met debat bijwoont, kan ontdekken, wat voor arbeiders
leeft, wat hen meesleept, hoe zij moeten aangevat worden,
hoe zuiver of hoe massaal zij reageeren.
Wij gaan op deze wijs al meerder over van de practijk
tot de theorie. Men kan ook theoretisch studeeren in hetgeen anderen door theorie en practijk gevonden hebben .
Dààr heeft dan veelal de enquête haar werk gedaan.
Ieder noemt het boek van Levenstein 1 ) . Terecht. Maar
men vergete niet, hoe moeilijk het is om zuiver enquête
te houden. Telkens suggereert de vraag het antwoord en
is dus het antwoord waardeloos. In klachten over den
afmattenden arbeid, over de eentonige mechaniseering,
over de waardelooze kerk en zooveel meer kan de waarheid
uit de ziel des arbeiders naar voren springen ; 't kan, 't
geschiedt zeker dikwerf ; 't is toch niet regel-zonder-uitzondering.
Intusschen blijven de verkregen gegevens van gewicht
en er is een reeks werken voorhanden, die deze gegevens
verzameld hebben en ietwat gerubriceerd 2) . Hier blijft
1) Namelijk A. LEVENSTEIN, Die A r b e i t e r f r a g e. München
1912. En daarbij De Klaroen, Febr. -Mrt. 1912, blz. 249-264.
2) Uit den overvloed noemen wij : P. GOHRE, D e n k w u r d i gkeiten u. Erinnerungen eines Arbeiters. Leipzig
1904. Dezelfde, Aus eiasem Arbeiterleben. Lebensgeschichte eines modernen Fabrikarbeiter. Jena 1905. J. MATTHIEU,
Das Christentum and die soziale Krise der
G e g e n w a r t. Basel 1913 ; S. 45 ff., 59 ff. C. MoszEIK, Aus der

,
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nog groot werk te doen 1 ) . En het is zeer gelukkig, dat
zoowel in de Practische theologie als in de Psychologische
studie almeer aandacht aan dit onderwerp gegeven
wordt 2 ) .
Wij kunnen hier geen poging wagen om het verkregene
samentevatten. Maar twee opmerkingen maken wij toch :
één algemeene, een bijzondere.
In het algemeen zeggen wij, dat men het ideaal der
arbeiders moet kennen.
Menigeen „kent" het : meer loon, ongebondenheid, losheid, genotzucht. Wie dit antwoordt, kent de arbeiders
zeker niet.
Wij ontkennen geen oogenblik, dat nu en dan de schijn
tot zulk een schets aanleiding geeft. Doch ten eerste is
hier het losse verschijnsel geen regel en is ook tegenover
Gedankenwelt einer Arbeiterfrau. Grosz Lichterfelde
1909. J. C. J. OMMERBORN, G e n o s s e M e n s c h. Tagebuch-aufzeichnungen eines friaheren sozial-demokratischen Arbeiters. Chemnitz 1914.F. REHBEIN, Das Leben eines Landarbeiters.
Jena 1911. Zeer veel stof ligt verspreid in eenvoudige dagbladen tijdschrift-artikelen; b.v. Innere Mission, Juli 1911 ; S. 245 ; Het
Volk (Weekblad no. 170) van 8 Aug. 1912; Fr. Schweyzer Arbeiter,
2 en 9 Juli 1915. --- Aan de arbeidersjeugd moet nog apart aandacht
gewijd worden; men zie o.a. G. DEHN, das Problem der A rbeiterjugend. Berlin 1912. W. ILGENSTEIN, Die Gedankenwelt der modernen Arbeiterjugend. Berlin 1912.
A. LÈGENSTEIN, P roletarier -J u g e n d j a h r e. Berlin 1909.
0. RiiHLE, Das proletarische kind. München 1911. J. VAN
DER SPEK, De psychologie van het godsdienstig
leven der fabrieksjeugd in „Uitgaven van de godsd.
psych. studie -vereeniging" I 1922.
1) Zie H. HERKNER, Die Arbeiterf rage. Berlin 6 1916;
hfdst. II § 7 met veel literatuur. Evenzoo WERNLE, E i n f ii h r u n g3,
S. 484.
2) De „godsdienstig-psychologische Studie -vereeniging", adres
J. VAN DER SPEK, bezit een uitgebreide bibliotheek.
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de arbeiders generaliseeren zonde. Ten tweede vergete
men niet, hoeveel kwaad het sierslaan van weinige rijke
niets-nutters doet wij zeggen „weinige", want wij willen
niet generaliseeren en hoe zelfs onbewust men allicht
poogt den „hoogere" natevolgen. Ten derde gaf een jagend
leven zonder tijd om den geest te ontspannen en de smaak
te veredelen alle aanleiding om in kortstondige prikkeling
genot te zoeken. Ten vierde en vooral : deze ongewenschte
strevingen zijn de ongewenschte openbaringen van hetgeen.
zuiver en hoog-strevend ook in de ziel des arbeiders sluimert.
Het is hem te doen om de handhaving van zijn persoonlijkheid in het midden van het massale der fabriek en
het straffe der leiding, die deze persoonlijkheid bedreigen.
Het is hem te doen om de kans, dat heel zijn mensch worde
ontplooid met lichaam en geest, met rede en ziel. Daarvoor
is tijd van noode en een zeker minimum van maatschappelijken welstand. Het is er hem om te doen, dat zijn recht
wordt geëerbiedigd en zijn menschenwaarde worde ontzien.
Altemaal geestelijke goederen.
Vóór alle dingen moet de kerk leeren verstaan, dat deze
idealen, deze volkomen natuurlijke en diep-christelijke
idealen in onze arbeiderswereld waken... of sluimeren,
maar aanwezig zijn in elk geval.
Wij zeggen nog een bijzonder woord over de ziel der
arbeiders tegenover godsdienst, christendom en kerk.
Indien wij aldus ons uitdrukken, noemen wij drie afzonderlijke grootheden. Er bestaat ongetwijfeld samenhang
en onderling verband ; doch wij staan niettemin tegenover
drie grootheden. En onderscheiding is hier eisch.
Al te goedkoop handelt dus wie het vraagstuk kort-weg
oplost met de mededeeling, dat de arbeiders ongodsdienstig
zijn, wijl zij de kerk niet bezoeken.
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Afgezien nog daarvan, dat de stelling in haar algemeenheid onjuist is en dat velerlei anders tevens in aanmerking
zou moeten worden genomen 1) : de kerk is niet de godsdienst. Het ware bij voorbeeld zeer wel denkbaar, dat
de kerk door eigen schuld de arbeiderswereld van zich
vervreemd had en dat niettemin de ziel der arbeiders naar
hoogere dingen haakt.
Men antwoorde evenmin, dat de georganiseerde arbeiderswereld veelal on-christelijk of zelfs anti-christelijk
de juistheid der bewering zal zoo aangevoelt. Want
want met het christendom
stonds worden onderzocht
valt de godsdienst nog niet.
De eerste vraag is : hoe de arbeidersmassa staat tegenover den godsdienst d.i. tegenover het niet-materialisme 2 ) .
En hier moet dan nog weder worden onderscheiden tusschen theoretisch en practisch materialisme.
Dat de arbeiders veelal practisch leven in en voor de
materie, kan niet worden ontkend. Maar een dervend leven
dwingt tot onophoudelijk materieel bezinnen, afgewisseld
alleen door het zoeken van genot, niet-verheven van allooi.
Dat het theoretisch Materialisme sinds Marx' wereldverklaring op tal van geesten beslag gelegd heeft, is evenmin
voor bestrij ding vatbaar. En dat in aller hart de „aardsgezindheid" woont, dus ook in het hart der arbeiders
geen onderzoeker mag het vergeten.
Toch is hier kentering : het materieele voldoet niet, noch
practisch noch theoretisch. Er is hang naar meer idealisme
1) Allereerst de zielkundige vraag, hoe de mannen — niet de
arbeiders doch de mannen als zoodanig en in tegenstelling tot de
vrouwen — zich stellen tegenover de geestelijke goederen.
2) De tegenstelling „religieus" en „materialistisch" bij F. A.
LANGE, Geschichte des Materialismus. Iserlohn 2 1873;
I S. 3.
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zoowel in de levens-beschouwing 1) als in de levens-besteding.
Maar een heenwending van de arbeiderswereld naar het
christendom behoeft dit nog niet te beduiden en beduidt
het ook veelal niet 2) . Want tweeërlei verzet zich in breede
arbeiderslagen tegen het Evangelie.
De belijdenis van den Almachtige, den Schepper brengt
en handhaaft het element van hoog en laag, van gescheidenheid en ongelijkheid tegenover een onstuimig verlangen
naar eenheid, solidarisme, dat dies wel in eenig pantheïsme
doch niet in het christendom vrede zoeken wil 3 ) . De eisch
van ootmoed tegenover den Allerhoogste en van schuldbelijden tegenover den Rechter, de noodzaak dus van genade uit de hand des Vaders staat in scherpe tegenstelling
tegen wat de „bewuste" arbeider zoekt en eischt.
Hier zal het christendom zeker niet kunnen afzien van
zijn Gods-bezit. Doch inzake de „genade" zal het den
arbeider moeten verstaan, die niet zal kunnen luisteren
1) In deel V van deze Studiën zal over dit verschijnsel — zie
het breed- vertakte en rijk-genuanceerde religieuse socialisme — uitvoerig moeten gehandeld worden.
2) Over het onderwerp zie F. BALLARD, The people rel i
Londen. J. G. CORDES, Hemmungen-giousdficultes.
des Evangeliums beim modernen Arbeiter in Be-

weis des Glaubens 1907, S. 345 ff. G. HAW, Christianity and
the working classes. Londen 1906. W. ILGENSTEIN, Die
religiose Gedankenwelt der Sozial-demokratie.
Berlin 1914. W. KOTZSCHKE, Die K i r c h e und die i h r e n tfremdeten Arbeitermassen. Dresden 2 1910 en daarbij
Evang. Sozial 1912, S. 9-12. G. LIEBSTER, Christ1iche Religion und sozialistische Weltanschauung in Ver
van het Evang. Soc. congres 1910.
-handlugen
3) Veel meer daarover in deel V. Zie reeds aanvankelijk mijn
Buitenkerkelijke religie. Groningen 1919; bl. 17v.

121
naar den eisch, dat nu ook in het gansche aardsche leven
over de gansche linie teêrheid moet heerschen in steê van
gerechtigheid en er voor de slappen meer ruimte moet
worden gemaakt dan voor de sterken 1)•
Uit deze opmerking blijkt reeds, van hoeveel gewicht het
is om de ziel der arbeiders inzake de kerk te verstaan.
De kerk is voor de massa de belichaming van het christendom. Haar woorden en haar daden bepalen dus voor die
massa den naam van het christendom.
Haar daden... wij spreken er elders van 2
Maar als haar woord toont, dat zij niets verstaat van
de ziel des arbeiders en dat zij uit Gods groote Evangelie
uitsluitend heeft opgevangen, wat daar klinkt aan teerheid, aan hemelzin, aan erbarmen en niets heeft gegrepen
van recht, van forschheid, van dringende aardsche tas k;
) .

alszijwetvndulsrijenvdzalgheid doch voor het saam-bindende, het allen-omvattende,
het solidaire geen oog heeft — dan is zij de oorzaak, dat
de arbeider zich afwendt van de kerk, ja van het christendom en dan mag zij daarover niet klagen 3 ).
Nog één stap verder kan men gaan. De christelijke gemeente telt in haar midden althans boeren, burgers en
arbeiders. Maar elk van deze groepen heeft een eigen blik

op het leven 4). En al te weinig heeft de kerk aandacht
1 ) In deel I dezer Studiën bi. 238-248 uitvoerig over dit
onderwerp.
9 Zie boven, hoofdstuk II passim en beneden, § 25 v.
3) Goede dingen over de oorzaak van de onkerkelijkheid der arbeiders in W. KiiTZSCHKE, a. w. Fijne psychologie in H. EHRENBERG,
Evangelisches Laienbiichlein. II die Religion des Arbeiters. Tiibingen 1922.
4) Door EHRENBERG, a. w. wordt kort en scherp aldus onderscheiden : de boer is naturologisch, de burger ideologisch, de arbeider
anthropologisch.
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gewijd aan de arbeidersziel ; al te zeer orienteerde zij zich
aan de burgerij en de boeren alleen.
De ziel der arbeiders moet gekend zijn.

20. Nu wij dit alles zeggen in verband met de kerk,
zal men den eisch der sociale scholing allereerst voor de
predikanten verwachten.
Zij moeten ongetwijfeld worden geschoold. En wij gaan
daarover uitvoerig spreken. Doch wij beginnen daarmede
niet. Het is noch het eenige noch het eerste.
Al aanstonds moet iedere gedachte aan clericalisme
worden geweerd ; de predikanten zijn niet de eenige of de
eigenlijke leiders des volks. Zij hebben hun plaats naast
de anderen en aan die anderen moet evenzeer worden
gedacht. Ook dezen behoeven den zuiver-socialen blik.
En de uiteenzetting daarvan biedt naast het eigenlijkbedoelde voordeel
immers dit, dat de noodzaak wordt
ingezien
ook het voordeel, dat door vergelijking en
paralellie nog rijker van inhoud wordt, wat wij straks voor
den predikant zullen vinden.
Echter is nog een andere uitbreiding noodig : niet slechts
van sommige tot alle leiders maar ook van de leiders tot
het geheel. Wat vermogen sociaal-geschoolde leiders, indien
de massa des volks hen niet verstaat en niet verstaan kan ?
Wat kan de sociaal-wel-voorbereide predikant bereiken,
indien zijn helpers en gansch zijn gemeente hem niet volgen
of waardeeren kunnen ?
Daarom moet in het geheel van ons volk het sociaal besef
worden verlevendigd en de sociale kennis worden aangekweekt. Er is een klankbodem noodig voor een getuigenis.
Er is kennis noodig niet slechts om te onderwijzen maar
ook om te kunnen onderwezen worden. Hoe anders zal de
bedoeling worden verstaan, de toepassing van het beginsel
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mogelijk zijn, de afwering van een misverstand kunnen
worden verkregen ? En... wat is op sociaal terrein mèèr
menigvuldig dan het misverstand!
Men leze, wat Tommy Fallot met aandoenlijken ernst
heeft gezegd : dat geen werk in beteekenis en beloften gaat
boven het kweeken van een „volksziel" en dat een groot
deel der sociale inspanning niet-vruchtdragend blijven
moet, zoolang die ziel ontbreekt 1 ) .
Hier hebben allen een taak 2 ) . En één enkele zelfs kan
hier grootsche kansen grijpen. Men denke aan Arnold
Toynbee 3 ) , die stierf op zijn dertigste jaar en wiens naamalleen een program beduidt, dat niet meer wordt vergeten !
Doch vooral komt het op de leiders aan. En dan waarlijk
4) .
nietalopduvrsi-gemn
Hoeveel invloed hebben onze journalisten in de vorming
der publieke opinie. Zullen zij voor hun taak berekend
zijn, omdat zij hun tijd verstaan ? Als een gezaghebbend
orgaan kan schrijven het is geschied dat het bij een
staking gaat over de vraag, of „de arbeiders aan de patroons naar believen hun wil zullen mogen opleggen", dan
slaakt men de verzuchting toch, dat andere journalisten
wèl zullen weten, waarover het gaat.
1) Over hem zie mijn Chr. Soc.Beweging in Frankrijk.
Utrecht 1914 ; bl. 37 v.v. De bedoelde uiteenzetting in zijn Simple

explicaton.

2) Als één middel uit vele, om de scholing der massa te verkrijgen, wijzen wij op de vereenigingen voor Jonge Mannen, die hier
een wijd en aantrekkelijk arbeidsveld vóór zich zien ; die trouwens
ten deele daar reeds met vrucht werkzaam zijn.
3) Over hem zie beneden, § 24.
4) Zeer juiste opmerkingen daarover bij dr P. D. CHANTEPIE DE
LA SAUSSAYE, Het christelijk leven. Haarlem 1912 ; II
bl. 227.
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Hoeveel invloed hebben onze onderwijzers. Bij hun
onderwijs in het algemeen ; bij hun onderwijs in bijbelsche
geschiedenis met name 1) . Hoeveel invloed ook bij de
ouders en de schoolbesturen of... hoeveel botsing daarmeê ! 2) Hoe regelmatig brengt hun werk hen in aanraking
met de economische verhoudingen in het gezin en den
invloed daarvan op het onderwijs 3 ) ; of met kinderarbeid,
landarbeid, schoolverzuim om landarbeid en diergelijke.
Is er sociale kennis aanwezig, hoeveel goeds kan dan
worden bereikt. Maar ook : hoeveel ongelukken worden
aangericht door dilettantisme en improvisatie op dit
terrein. Vooral geldt dit van hen, die onmiddellijk met het
sociale leven en de sociale vragen in aanraking zullen
komen : een niet onbelangrijk deel van onze ambtenaren
en alle bedrijfsleiders 4) .
Hier rijzen moeilijkheden voor en na. Doch de botsingen
worden waarlijk niet alleen veroorzaakt door kleine misverstanden of onbeduidende moeilijkheden ! Hier staan de
groote vragen op omtrent het goed recht der arbeidersorganisaties, omtrent overleg en medezeggenschap. Zal de
leider patroon zijn, d.i. „patronus", die vaderlijk zorgt
voor de arbeiders als voor zijn kinderen? Zal hij „Herr
im Hause" zijn en over de arbeidsvoorwaarden kort-weg
beslissen ? Of... zal hij verstaan, dat de mensch in den
1) Men zie het pas verschenen dr F. MAHLING, S o z i a 1 e G esichtspunkte im Religions-unterricht. Langensalza
1923.
2) Hier is een duidelijk staal van het boven-gezegde, dat sociaal
inzicht gemeengoed van allen, van het volk en van de gemeente
worden moet.
3) Ook daarop wijst MAHLING, a. 2+w.
4) Wij denken ook aan de commissarissen der naamlooze vennootschappen.
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arbeider noch kind noch hoorige is ? Zal hij zich inleven
in de zedelijke waarde van de beslissingen op stoffelijk
gebied : loon, arbeidsduur en de overige arbeidsvoorwaarden ? Zal hij weten, wat aan rechtsgevoel en ideaal in de
arbeiderswereld gegroeid is?
Minstens zullen allen moeten weten, dat „aan hem, die
eenig bedrijf leidt, ontzaglijk veel grooter eischen ten
opzichte van den omgang met arbeiders gesteld worden
dan vroeger" en zal dus de opleiding mede dààrop berekend
moeten zijn 1
Weder ietwat anders staat het met de artsen.
Onophoudelijk komen zij met sociaal-economische misstanden in aanraking en zij kunnen dus voortreffelijk
helpen om het sociale geweten te wekken. Al meer komen
zij met sociaal-economische maatregelen in aanraking ; dus
moeten zij -op de hoogte wezen. Maar niet enkel van de
wetten en de mogelijkheden ; ook van de arbeidersziel.
Dit brengt de behoefte naar voren om bij de opleiding
der aanstaande artsen te rekenen met hun aanstaande
taak. Opleiding in „sociale geneeskunde" is dan ook minstens onmisbaar 2 wil niet de arts in het maatschappelijk
leven vreemd staan tegenover de wettelijke bepalingen, de
beroepsziekten, den bedreigden arbeider. En als de oplei) .

) ,

1) De aangehaalde woorden zijn van H. A. VAN IJSSELSTEYN,
Stemmen des Tijds; 1923 bl. 431 ; uit een artikel, dat de opleiding

der ingenieurs te Delft te dezen aanzien onvoldoende acht.
2) Te Utrecht doceert sinds 25 September 1918 een buitengewoon
hoogleeraar de „sociale geneeskunde." In de Staatsbegrooting voor
1913, waar de gelden daarvoor werden aangevraagd, worden eenige
zeer juiste overwegingen gegeven. Den 20 Januari 1915, aanvaardde
te Leiden een privaat-docent — namelijk dr T. BIJLEVELD - zijn
arbeid met een rede over Sociale wetgeving en geneeskunde.
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ding ten einde is, blijft voor den practiseerenden arts het
sociaal besef even noodzakelijk 1 ) .
Eindelijk onze juristen.
Het is zeker juist, dat ook voor allen, die wij hier niet
opzettelijk noemen, sociale blik en dies sociale opleiding
onmisbaar is ; zoodat het moet worden toegejuicht, dat
de kans daarvoor geopend is 2 en met kracht gezocht moet
worden, dat deze kansen worden aangegrepen, Mk door
de hoogleeraren 3 ) .
Maar niettemin is een bijzondere beschouwing omtrent
de juristen zeker extra ter plaatse.
Reeds in het algemeene vergete men niet, dat wij leven
in een tijd van nieuwe rechtsvorming. Onze wetten dekken
dikwerf den toestand niet meer en naar mate het sociale
zich krachtiger op den voorgrond dringt, naar die mate
wordt deze toestand meer gespannen 4) .
)

1) Goede dingen daaromtrent in dr R. C. CABOT, M a a t s c h a pp e 1 ij k w e r k. Verhandelingen over gebieden, waar medicus en
maatschappelijk werker elkaar ontmoeten. Rotterdam 1923. Dr W.
H. Cox schreef een inleiding tot de Nederlandsche vertaling vol
psychologisch-zuivere opmerkingen. Wij noemen zijn vrees, dat behandelend arts en onderzoek-inrichtingen den patient zouden gaan
zien als louter „chemisch-physisch laboratorium" ; maar de mensch!
de ziel!
2) Het nieuwe „academisch statuut" van 15 Juni 1921 kent de
sociologie als academisch leervak in meer dan één faculteit.
Over den verschillenden zin dezer aanduiding zie mijn artikel in
Stemmen des Tijds, jaargang XI, bl. 381.
3) Het ware uiterst gewenscht, dat er samenwerking ontstond
tusschen al de hoogleeraren uit de verschillende faculteiten, die
„sociale" colleges geven. Een regelmatig werk-college met studenten
uit alle faculteiten zou gelegenheid bieden tot uitbreiding van ieders
gezichtsveld en tot wederzij dsche aanvulling of correctie.
4) Een en ander daarover in het eerste deel dezer Studiën 6
bl. 318 V. Men zie voorts Mr C. H. J. VAN HAEFTEN, Rechter en
,
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Hier is dan de rechtszekerheid van ons volk in geding.
En niet slechts de objectieve rechtszekerheid maar ook de
subjectieve zekerheid, dat er recht gedaan wordt in ons
volksleven. Het laatste is een uiterst gewichtig element
voor gansch ons nationale bestaan en de jammer van den
veel-gebruikten term ,,klassen-justitie" schuilt niet het
minst daarin, dat hij zekerheid omtrent de rechtszekerheid
bij een deel van ons volk ondermijnt. Maar dit ondermijnen
kan ook daardoor geschieden, dat de uitspraak des rechters
inderdaad volkomen vreemd is aan het sociale besef of
aan het rechtsbesef des volks.
En dat komt voor. Het is althans voorgekomen. En de
heuchenis van deze fouten moet bestendigd blijven, opdat
zij als waarschuwing werke voor de toekomst !
Wij denken aan rechters, die over stakingsconflicten in
ongeveer dezen geest zich durven uitlaten 1 ) :
dat er moeten worden opgericht in den trant van de brandweercorpsen vrijwillige stakingsbrigades, goed gewapend en goed
geoefend, om bij een botsing tusschen stakers en werkwilligen
na een eerste waarschuwing de stakers neer te schieten ; en
om deze brigades te vormen uit degenen, die belasting betalen,
omdat dezen het grootste belang hebben bij spoedig herstel der
openbare orde.

Hier ontbreekt het eenvoudigst begrip van wat een staking is en van de houding, door de rechterlijke macht
daartegenover aantenemen.
grondwet in verband met de vrij ë rechtspraak.
Amersfoort 1911. Mr M. E. MEYERS, D e taak der rechtswetenschap ten aanzien der vrijë rechtspraak.
Haarlem 1910.
nrs 8574 en 8577 ; de stukken
1 ) Zie Het Weekblad van het Recht;
overgedrukt in Sociaal Weekblad van 21 en 28 September 1907. In
de stukken vindt men ook de namen dezer rechters.
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Zoo ontbrak het eenvoudigst besef van wat in een
arbeidersgezin geleden worden kan in de opmerking van
den kantonrechter, die veroordeelde wegens overtreding
der Leerplichtwet en die overwoog, dat men met f 6.
verdienste per week „een kindermeisje nemen kan" 1) .
Maar deze gevallen zijn uitzondering. Ze zullen almeer
uitzondering worden naarmate algemeen geëischt wordt,
wat het Weekblad van het Recht onmisbaar noemde voor
een goede rechtspraak 2 ) :
Aan deze rechtspraak kan het slechts bevorderlijk zijn, wanneer de rechters zich niet opsluiten in hun raadkamer maar
medeleven met het maatschappelijk leven in al zijn uitingen
en verschijnselen. Er is voor den rechter, die wil, gelegenheid
genoeg om toestanden en menschen te leeren kennen.

Waarom zal dan echter de sociale scholing niet reeds
aan de Universiteit beginnen ? ! Daar moet het dan zeker
ook gaan over onze sociale wetgeving 3 ) . Maar dit onderwijs en al het andere, dat aan de sociale wereld raakt,
zal gedragen moeten zijn door de begeerte om de arbeidersziel en het rechtsbesef van ons volk te doen kennen.
Zelfs wie dit in theorie zou willen loochenen, zal door
de feiten gedwongen worden het practisch toetegeven.
1) De kantonrechter velde het vonnis in December 1908. Het
betrof een wegwerker, die f 6.— per week verdiende als het niet
regende in die week en die het oudste kind had thuisgehouden om
op de drie jongere kinderen te passen.
2) Naar aanleiding van besprekingen in de „Nederlandsche Juristen Vereeniging" Juli 1908 over het leeken-element in de rechtspraak.
3) Men zie dr W. H. NOLENS, Beteekenis en omvang
van de Arbeidswetgeving. Amsterdam 1909. Het is de
rede, waarmeê de schr. in October 1909 het ambt van buitengewoon
hoogleeraar aan de gemeente-universiteit te Amsterdam aanvaardde,
om onderwijs te geven in de sociale wetgeving.
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Want onze wetten beroepen zich met zooveel woorden op
dit rechtsbesef !
Ons Burgerlijk Wetboek bepaalt in art. 1639d :
De arbeider is in het algemeen verplicht al datgene te doen
en natelaten, wat een goed arbeider in gelijke omstandigheden
behoort te doen en natelaten.

Men ziet het : hier staat letterlijk niets. Omtrent den
patroon geldt hetzelfde ; in art 1639p immers wordt gesproken over:
gedragingen van den arbeider, die ten gevolge hebben, dat van
den werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de dienstbetrekking te laten voortduren.

Al weder een artikel zonder inhoud. Tenzij in het eene
en het andere geval de inhoud wordt afgeleid uit het sociale
geweten, dat in de velen en in de weinigen werkt.
Maar hoe zal de rechter deze artikelen zuiver hanteeren,
indien hij de ziel der arbeiders wereld niet kent?
-

Hetzelfde geldt daar, waar de wet wel eenigen inhoud
biedt, maar de eigenlijke inhoud toch eerst uit de algemeene rechtsovertuiging kan afgeleid worden. Wij denken
aan de bepalingen inzake staking, posten, werkwilligheid
en diergelijke 1) .
Sociale scholing is over de gansche linie volkomen onmisbaar.
21. Zij is dit echter voor predikanten in zeer bijzonderen zin en zeer bijzondere mate.
Reeds in het vorenstaande
zoo vleien wij ons
1 ) Daarover moet het derde deel dezer Studiën in verband met
de vakbeweging uitvoerig handelen.
Christelijk Sociale Studiën. II.
9

130
heeft de predikant en de aanstaande predikant velerlei
aangetroffen, dat hem paralel of verheldering voor het
eigen leven biedt ; dat hem opmerkzaam maakt op tot nog
toe vergeten elementen.
Maar er is alle reden om nog opzettelijk uiteentezetten,
hoe zeer de predikant onophoudelijk staat tegenover de
sociale vragen 1) .
Zij gaan voortdurend om met menschen ; d.i. : niet met
„zielen" maar met menschen, die hun ziel in hun lichaam
dragen en wier geestelijke toestand den invloed der aardsche omstandigheden ondervindt 2) . Zij bemerken evenals
de artsen den invloed van het loon op gezondheid en woning ; zij stuiten bij het catechiseeren op de lange werktijden ; zij komen met Zondagsarbeid, nachtarbeid, arbeid
der gehuwde vrouw in aanraking. Zij staan voor de werking van volkszonden, die gesteund worden door of leiden
tot maatschappelijken misstand. Zij hebben invloed op
den geest, waarin de verzorging der behoeftigen zal geschieden. Zij moeten bij huisbezoek iets zeggen over de
sociale vragen en conflicten van den dag. Zij worden
gehaald of moeten zich steken in persoonlijke zonden van
slordigheid, onberaden huwelijk, eigenzinnigheid, drankzucht, onzedelijkheid ; maar om hier voldoende hard en
voldoende billijk te kunnen wezen, is een f ij ngevormd
geweten en sociaal medegevoel en sociale kennis onmisbaar.
De prediking moet zich uitlaten over de vragen, die
1) In welk een sterke mate dit ook voor den zendeling geldt en
almeer zal gaan gelden, leze men na in P. J. VAN MULLEM, Z e nding en christelijke arbeidersbeweging. Hoorn 1923.
2) Zie de voortreffelijke uiteenzettingen bij FALLOT, C h r i s t ianisme social; p. 97- 127.
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vooraan zich stellen in onzen tijd : wat Gods openbaring
beduidt voor het leven-van-nu ; wat de ernst der zonde
beteekent bij de beoordeeling van de maatschappelijke
strevingen ; welken invloed het aardsche op de ontplooiing
van het geestelijke hebben kan ; wat die ontzaglijke regel
beteekent : „Wat baat het een mensch, zoo hij de geheele
wereld gewint en hij lijdt schade aan zijn ziel ?"
Er is zulk een groote kans voor zeer zegenrijk werk,
maar dat alleen bij zeer voldoende kennis kan worden
verricht : wij denken aan de bevordering dáárvan, dat de
verschillende groepen van een volk elkaar wat beter zullen
verstaan.
Hoe is het thans?
Daar drukt voortdurend een onjuiste beoordeeling omtrent elkanders zedelijke oordeelvellingen, geestelijke
idealen, sociale beschouwingen. Wie het pijnlijk voorrecht
heeft, met alle standen om te gaan en in alle standen het
intieme leven mede te maken wie doet het méér dan de
predikant, die herder is ? hij verbaast zich telkens
pijnlijk daarover, dat de deelen van ons volk altoos langs
elkander henen praten en oordeelen en werken ; langs
elkander henen. Want wij kennen elkanders leven niet, dat
leven met zijn alledaagsche stoffelijke vragen of zorgen,
ook met zijn diepe twijfelingen of hooge aspiraties. Wie
buiten den arbeidenden stand kent de problemen, die met
een arbeidersbudget zijn gegeven ? En omgekeerd : wie uit
den arbeidenden stand verstaat de zorgen in andere kringen of kan billijk oordeelen over de levensbesteding van
wie dèze zorgen niet kennen ? En hoe verder men zich
van dit materieele verwijdert, om de gedachtenwereld en
de zielewereld te benaderen, hoe meer kloven men ontdekt.
Wij kennen inderdaad elkander niet. Reeds de toon in de
gesprekken en in de bladen is hier bewijs. Daar gaat in
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menig opzicht een scheiding door ons volk, die niet minder
scherp is dan de kastenscheiding in voor-Indië.
Daaraan gaat een volk te gronde.
Maar die het gansche volk kennen en het gansche volk
verstaan, kunnen hier met rijken zegen werken.
Dit een en ander zal niet door allen worden toegestemd.
Men zal juist met nadruk vragen, dat kansel en leerkamer
en huisbezoek zwijgen, zwijgen over dit alles. Gesteld nu
echter, dat dit mogelijk is, dan vleie niemand zich, dat hij
daarmede zijn kerk boven het maatschappelijk leven en
den maatschappelijken strijd gebeurd heeft ! Door opzettelijk niets te zeggen zegt men zeer veel ; zegt men, dat het
Evangelie met deze vragen en deze vragen met het Evangelie niets van doen hebben ; dat men niet indalen wil in
de zorgen en kwesties van elken dag. Durft men dit al
zwijgende zeggen?
En indien men dan tenminste zweeg!
Maar de onmogelijkheid der gansche beschouwing blijkt
zonneklaar daaruit, dat men niet zwijgt, niet zwijgen kan.
En dus zonder kennis van zaken toch met het gezag van
zijn ambt en positie spreekt ; domheden zegt, tot schade
van den naam van kerk en Evangelie beide. Gevoelt men
den ernst hiervan niet?
Sheldon verhaalt ergens van een predikant, voor wien
tijdens een veeljarige Evangeliebediening de arbeiderswereld niets was geweest dan een lastige, onaangename,
onbetrouwbare massa ; zou dit oordeel niet ook in daden
zich uitteekenen?
Onlangs heeft een bekend stadspredikant gezegd : „De
sociale beweging bedoelt, de menschen buiten Christus om
te helpen." Onlangs heeft een ander op den kansel verzekerd, dat de wensch naar meer loon en korter arbeidstijd
„behoort tot de wanklanken in het geroep om maat-
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schappelijke gerechtigheid." Geen onderzoek dus of en geen
constateeren dus dat sommigen wel wat langer werken
konden ; geen klagen dus daarover, dat menigeen te weinig
presteert ; maar de algemeene veroordeeling van het algemeene streven om zoowel den loonstandaard als den
arbeidstijd daarhenen te vervormen, dat voor talloozen,
die het nu missen, een echt menschen-bestaan mogelijk
wordt.
Is dat dan niet noodig ? Zijn er niet te lage loonen, ook
te lange arbeidstij den, ook te lage loonen plus te lange
arbeidstij den voor den zelfden man ?
Intusschen heeft deze prediker een sociaal oordeel uitgesproken op een kansel zoo vèr-strekkend, dat hij ten deze
door den meest „socialen" prediker niet overtroffen
worden kan.
En de beweging 1 ) , om de kerkelijk-bedeelden der Hervormde kerk niet hun kerkelijk stemrecht te doen ontberen ; een beweging, gedreven door den wensch om de
kerkelijke armverzorging op hooger peil te brengen, haar
van dit minderwaardig-stempelen te ontdoen, ook haar in
staat te stellen voor den edelen wedloop, die sinds de
nieuwe Armenwet zeker met de burgerlijke armverzorging
geopend zou worden deze beweging werd door twee
mannen van naam als „socialistisch" en „ultra-socialistisch" gekenmerkt. Daarmede wordt toch, geheel afgezien
van juistheid of onjuistheid, een sociale uitspraak gegeven,
die ook sociaal zal werken en invloed hebben zal op den
naam van de kerk !
Is het dan niet noodig, dat kennis worde bijgebracht,
opdatwijvrhemnsgzocverstling
zijn gewaarborgd?
1

) Zie boven blz. 58.
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Want niemand mag beweren, dat het hier noodige inzicht
door de gave der intuïtie, door een gelukkig divinatievermogen verkregen wordt ! Integendeel, langs dien weg
ontstaat de sociale kwakzalverij , die erger is dan de sociale
onkunde of sociale onthouding. En indien het onderricht
niets meer zou doen dan de naieve meening verstoren, dat
dèze bewering „van zelf spreekt" en dat werk „natuurlijk
moetwrdnga"ischeoplngzmar
„door ieder moet worden aanvaard" het zou reeds
waardevol werk verrichten.
Maar het moet veel méér doen.
Ook nieuw inzicht geven. Ook den weg voor de vorming
van dat inzicht wijzen.
Wanneer wij inderdaad te doen hebben met een grootsche beschavings-beweging, die door alle volkeren heengolft en op alle gebied haar werking speuren doet, dan
is het ook onmisbaar, dat de groote, beslissende lijnen
worden gevonden en dat de bewegingen op doel en beteekenis worden gewaardeerd, dat de veelvoudige drijfveeren
worden ontleed en beoordeeld.
Dan is het ook onmisbaar, dat de voorgangers in staat
zijn om de bonte critiek op de maatschappelijke verschijnselen te toetsen naar haar zuiver gehalte, dus noch haar
voetstoots aannemen noch haar kortweg verwerpen ; dat
zij veeleer met eigen verhelderd oordeel zich stellen èn
tegenover deze critiek èn tegenover de groote middelen,
die tot betering worden aanbevolen, of de kleine toepassingen, die onophoudelijk worden gevraagd.
Zonder sociale scholing is dit alles onbereikbaar.
22. Niet immer wordt dit verstaan door de kerk ; zij
wankelt bij wijlen wonderlijk heen en weer.
Een merkwaardig voorbeeld geeft Duitschland.
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Vandaar valt te vermelden 1 ) , dat in het jaar 1890 het
consistorium van Brunswijk en de provinciale synode van
Westfalen er op aandrongen, dat candidaten en predikanten zich met de sociale vraagstukken zouden inlaten
en dat hun opleiding hen daartoe in staat zou stellen. De
generale synode van Pruisen vroeg in 1891 het zelfde.
De „Oberkirchenrat" van de Pruisische kerk vaardigde
in 1890 een sympatiek schrijven uit. In 1895 echter waarschuwde hij de predikanten tegen bemoeienis met maatschappelijke vragen, omdat zulk een bemoeienis noodwendig leidt tot verdeeldheid tusschen de verschillende
standen in de gemeente en omdat dit werk ongeestelijk is.
Toen deze uiting ongerustheid gewekt had in de kringen
der „sociale" predikanten en der christelijke arbeidersvereenigingen, die gaarne de medewerking van predikanten ontvangen, gaf de voorzitter van den Oberkirchenrat
in Juni 1896 een nadere verklaring( !) behelzende, dat men
alleen bedoeld had tegen politieke agitatie te waarschuwen.
Weinig jaren later was de wind weder gekeerd. Den
Oden November 1903 bestemde de Generale Synode van
Pruisen 220.000 Mark voor versterking van het herderlijk
werk in de groote steden en de industrie-streken benevens
voor sociale cursussen voor predikanten.
Maar wie thans ontdekt, hoe zeer in de Duitsche steden
kerk en arbeiderswereld van elkander zijn vervreemd, die
kan niet nalaten daarin mede de vruchten te zien van het
1 ) Men zie E. SCHALL, die Sozialdemokratie in ihren
Wahrheiten and Irrtumern. Berlin 1893, S. 21ff. D. VON
OERTZEN, Zur Geschichte der Sozial-reform. Hamburg
1908; S. 203. Liz. L. WEBER, „Die Fdrderung der kirchlich-sozialen
Bestrebungen durch die preusische General- Synode" in He f te der
kirchlich-sozialen Konferenz ; 1904. D e z e l f d e, Bericht ober den
Gesamtverband der evangelischen Arbeitervereine 1904. 1905; S. 8 ff.
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rampzalig beginsel, dat de predikant als zoodanig buiten
het sociale leven moet staan. Men hoore — één voorbeeld —
den juichtoon van Otto Funcke, dat het gelukte den invloed
van Stocker buiten de kansels van Bremen te houden 1)
en men zie daarna, hoe de kerk in Bremen het eenvoudigst
contact met de arbeidersmassa heeft verloren.
Eerst thans rijst in de pastorieën de klacht omhoog, dat
men niet tijdig naar Stëcker gehoord heeft en dat de
opleiding den aanstaanden predikanten alles biedt behalve
de sociale scholing !
In Nederland is diergelijke klacht voor en na aangeheven
van uit de gemeente en wel met name van uit den kring
der christelijke arbeiders.
Dezen zochten den steun der predikanten 2 ) ; doch zij
ontvingen dien maar al te weinig en zij wijten dat aan
de gebrekkige opleiding.
De werklieden-vereeniging „Patrimonium" had op haar
jaarvergadering van Juli 1922 het voorstel te behandelen :
De Bondsvergadering drage het Verbondsbestuur op in overleg
te treden met de daartoe bevoegde organen ter bevordering van
de sociale opleiding der predikanten.

Het resultaat was, dat de vergadering drieërlei constateerde :
I. dat in het algemeen bij de prediking des Woords niet
voldoende aandacht wordt geschonken aan het sociale vraagstuk ;
1) Medegedeeld in E. ROLFFS, Das k i r c h l i c h e L e b e n
der evangelischen Kirchen in Nieder-Sachsen.
Tubingen 1917 ; S. 396-450 over Bremen.
2) Dit is inderdaad de toedracht ; van socialistische zijde wordt
ten onrechte beweerd, dat het omgekeerde geschiedt en de predikanten zich aan de arbeiders opdringen ; met het doel namelijk om
hen in bedwang te houden.
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II. dat het wenschelijk is dat bij de opleiding der a.s. bedienaren des Woords meer dan tot heden rekening wordt gehouden met dit tekort;
III. dat het noodzakelijk is voor het Verbond, dat het zich
in verbinding stelt met Predikantenvereenigingen en studentenorganisaties, ten einde te komen tot een meerdere studie van
het sociale vraagstuk en de afdeelingen zich met predikanten,
kerkeraden en plaatselijke afdeelingen van studentenorganisaties
verstaan over deze aangelegenheid.

Dit beduidt dus, dat men zich niet tot de kerken noch
tot de universiteit zou wenden ; het eerste waarschijnlijk
o.a., wijl „Patrimonium" geen kerkelijk karakter draagt.
Intusschen bleek ten volgenden jare, dat toch contact
gezocht was met de hoogleeraren van de Vrije Universiteit
en van de Theologische School. Het resultaat was voorshands echter nog gering').
Iets beter ging het aanvankelijk in de Hervormde
Kerk 2
Daar wendde zich de „Christelijk Nationale Werkmans
Bond", die een kerkelijk karakter draagt, in 1912 tot de
synode om voor de predikanten onderwijs te vragen in
„sociaal christendom." Men achtte ter synode toen een
nieuwe opdracht aan de reeds overladen kerkelijke hoogleeraren ongewenscht en de stichting van een aparten
leerstoel onmogelijk. Besloten werd echter, eenige voor) .

1) Aan de zijde der Vrijë Universiteit bleek misverstand te bestaan omtrent het werk van Patrimonium. Van Kampen was geen
antwoord ontvangen ; doch in De Standaard van 9 Juni 1923 deelt
dr A. G. HONIG mede, dat hier een betreurenswaardig misverstand
de oorzaak is en dat aan opzet niet mag worden gedacht.
Over het sociale onderwijs aan de beide genoemde inrichtingen
zie beneden.
2) Zie Handelingen der Synode 1912, bl. 181 vv; 1913, bl. 632 v en
Bijl. B bi. 320; 1915, bl. 514 v. en .Bijl. B bi. 326.
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lezingen te doen houden. En in 1913 werd besloten, de
proef voorttezetten 1) .
Zij is evenwel niet geslaagd. In de Synode van 1915 werd
de zaak „een lijdensgeschiedenis" genoemd en werd een
voorstel om voorttegaan verworpen.
Dit beduidt echter niet, dat het onderwerp zelf voor
goed was ter zijde geschoven.
Integendeel.
In 1916 werd aan een kerkelijk hoogleeraar toegestaan
om één uur te wijden aan de sociale ethiek en met name
aan het arbeidersvraagstuk 2 De toestemming werd nog
eenmaal opzettelijk herhaald 3 ) .
En weldra ging men verder.
De opleiding der predikanten
zoo werd uitgespromoest meer practisch worden ; de „inwendige
ken 4)
zending" werd als opzettelijk onderdeel van het kerkelijk
hooger onderwijs vastgelegd en bij de ontwikkeling, die
de studie ten dezen vertoont 5 ) , staat het vast, dat de
sociale vragen telkens de aandacht zullen vergen en ontvangen.
Sinds eenigen tijd 6 ) behoort de christelijke ethiek tot
de vakken voor het kerkelijk-voorbereidend examen ; zoo) .

1) In Leiden en Groningen zijn ten gevolge van deze besluiten
voordrachten gehouden door mr A. R. VAN DE LAAR, A. S. TALMA en
dr J. TH. DE VISSER. Te Utrecht gaf reeds sinds October 1908 dr J.
R. SLOTEMAKER DE BRUINE een socialen cursus voor studenten.
2) Namelijk aan den zooeven genoemde, die in 1916 tot kerkelijk
hogleratUcwsbnoemduzijvrgane
cursus voortzette.
3) Zie Handelingen der Synode 1916; bl. 75 v. en 1918; bi. 59.
4) Zie aldaar 1921, bl. 21, 68 v; 1922; bl. 106 vv.
5) Daarover zie beneden, hoofdstuk VI en VII.
6) Namelijk sinds 15 Jan. 1919.
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dat de candidaten daaraan opzettelijk aandacht moeten
wijden. Voor zoover dan „sociale ethiek" is gedoceerd of
wordt gevraagd, deelt deze dus in de belangstelling.
In de Gereformeerde kerken staat het reeds iets beter.
Zoowel te Amsterdam als te Kampen volgen de studenten
drie jaar het college over Gereformeerde ethiek en is het
dictaat der hoogleeraren op drie jaar berekend. Aan beide
inrichtingen worden aan „het sociale vraagstuk" in dit
dictaat opzettelijk aandacht gewijd. En de ethiek behoort
er tot de examen-vakken 1) .
Intusschen bedenke men, dat onze schets voor de Hervormde Kerk niet volledig is. Ook de staatshoogleeraren
doceeren „ethiek" en het is dus mogelijk, dat daar het
sociale vraagstuk ter sprake komt 2
Wie overigens in vriendelijk optimisme met het gevondene tevreden wezen wil, vergelijke dan echter de wijze,
waarop de a.s. pastoor of kapelaan voor zijn sociale taak
wordt voorbereid 3) .
) .

1) Voor de Vrijë Universiteit moet nog worden vermeld, dat somwijlen een theoloog de colleges over economie volgt. En voor Kampen
is van gewicht, dat de hoogleeraar HONIG, aan wien de Ethiek is
opgedragen, in De Standaard van 9 Juli 1923 --- zie boven bl. 137
nt 1 — kan schrijven: „Sinds mijn promotie heeft de sociale kwestie
mijn aandacht."
2) Het werk van CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, H et c h r i s t e1 ii k Leven bevat zeker wel de stof, die de hoogleeraar op zijn
colleges behandelde. Daaruit blijkt dan, dat te Leiden aan het sociale
vraagstuk opzettelijk aandacht werd gewijd. Ook zijn opvolger,
dr K. H. ROESSINGH wijdt regelmatig aandacht aan sociale vragen;
en be-nietzldworav.TROELSCH,ozia1-ehr
studeerd. Iets anders staat dr H. IJ. GROENEWEGEN te Amsterdam;
beneden, b1. 143.
darovezi
3) De hier volgende gegevens zijn den schrijver welwillend verstrekt door den hoogleeraar J. D. J. AENGENENT.
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Men weet, dat in elk der vijf bisdommen ten onzent een
groot-seminarie met de opleiding van priesters belast is.
De regeling van het „sociale onderwijs" is niet overal
gelijk. Maar het soberste bevat toch reeds : één jaar vier
uur per week sociale ethiek en economie bf twee jaar
één uur per week sociale ethiek. De stof is tevens examenstof.
Het uitgebreidste is de regeling, die reeds op het kleinseminarie twee jaar lang twee uur per week sociologie
en economie doet doceeren, vervolgens op het groot-seminarie nog vier jaar lang één uur per week sociologie.
Telkens is de stof ook examen-stof. En bovendien wordt
een „sociale kring" met voordrachten en debat meermalen
per maand gehouden1 ) .
Tusschen de soberste en de uitgebreidste regeling is dan
nog speling mogelijk en aanwezig. Maar in ieder geval is
het duidelijk, dat hier mèèr gegeven wordt dan ergens voor
de predikanten het geval is : meer stof, meer tijd, meer
studie, meer resultaat.
De paedagogische opzet van het onderwijs zal men
bovendien kunnen afleiden uit hetgeen hoogleeraren in de
Ethiek hebben geschreven 2 ) . Priesters, die zulke boeken
hebben doorgewerkt, hebben een overzicht en weten den
weg.

23. Aan de zijde van het Protestantisme is hier groote
achterstand. En dat valt niet enkel ten onzent te constateeren. Ook in het buitenland is de regeling onbevredi1) Aldus in het bisdom Roermond.
2) Wij noemen slechts dr G. E. P. VAN HECK, Compendium
philosaemr.dnBosch1908,2;warin
van de 370 blz. aan de sociale vragen zijn gewijd. En vooral J. D. J.
AENGENENT, Leerboek der sociologie. 5 Leiden 1922.
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gend 1 ) ; het minst onbevredigend nog in Amerika 2) .
De zaak is te ernstiger omdat men niet eenzijdig-sociaal
behoeft te wezen om intezien, hoe geweldig een vraagstuk
hier aangeroerd wordt : het vraagstuk van de toekomst der
kerk. Dringt het sociale zich allerwege met kracht naar
voren, dan zal in den edelen en geestelijken wedloop der
kerken om de volksziel te winnen die kerk de schoonste
kansen hebben, die den tijd ook sociaal het best verstaat.
Vanwaar dan niettemin de bedoelde achterstand ; vanwaar dan niettemin zooveel gebrek aan poging zelfs om
den achterstand in te halen?
Hier moet een verklaring worden gezocht. En zij moet
gezocht worden met billijkheid, met doorschouwing van
al de factoren. Constateeren noch fel veroordeelen kan hier
voldoen.
De bezwaren tegen beter sociale scholing der predikanten zijn vooral van tweeërlei aard. Deels ontspringen
zij aan de samenvoeging „christelijk-sociaal" ; deels
1) Van Duitschland was weinig goeds te zeggen. Misschien, dat de
invoering van de „sociologie" als algemeen academisch leervak hier
iets goeds zal doen ; zie daarover m ij n artikel in Stemmen des Tijds
XI, I bl. 381. Om billijk te zijn, moet men overigens erkennen, dat
aldaar meer dan een theologisch hoogleeraar met Europeeschen naam
zijn hulp biedt aan socialen arbeid, sociale congressen en diergelijke.
Zijdelings werkt dit toch door. — In Zwitserland wordt hier en
daar op de series „sociologie chrétienne" in de Theologische faculteit
vermeld.
2) Daarover zie dr H. KUHNERT, Die S t e l l u n g der S oziologie an den amerikanischen Universitaten
in Akad. Rundschau; Leipzig 1913-1914, S. 322 f f . Men denke ook
aan den invloed, dien de persoon en de geschiften van mannen als
F. G. PEABODY en W. RAUSCHENBUSCH oefenen. En raadplege thans
F. W. ROMAN, la Place de la sociologie dans l'éducat i o n a u x E t a t s Uni s. Parijs 1923 ; die echter „sociologie"
in den zin van Comte bedoelt.
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worden zij door studie-overwegingen veroorzaakt.
Bij de eerste behoeven wij thans niet lang meer stil te
staan.
Het gaat dan over de vraag, of het Evangelie ons louter
voor ziel en eeuwigheid gegeven is dan of het ook zijn
wordspektinvhugadezntij.Hg
dan over de vraag, of Luther niet uiterst eenzijdig geweest
is en dus voor het minst de correctie door Calvijn behoeft.
Over de vraag, of de predikant er alleen is „voor de ziel."
Maar dit alles kwam reeds uitvoerig ter sprake 1 ) .
Thans zijn voor ons van meer gewicht de bezwaren, die
aan de studie ontleend zijn 2
Vooral in Duitschland vreest men voor dillettantisme.
Er is immers een zeer nauw verband tusschen het sociale
leven en dan eenerzijds de politiek, andererzijds de economie. Is het nu wel uitgesloten, dat de theoloog ook nog
staatsrecht en staathuishoudkunde studeert, dan kan zijn
sociale studie zoo vreest men moeilijk op iets anders
uitloopen dan op napraten en derde-handsch-wijsheid.
Vermoedelijk nog vermengd van het even bedenkelijk verschijnsel, dat deze theologen een „christelijke" sociologie
en een „christelijke" economie uitvinden, wier christelijk
) .

gehaltdorcinvwateks drvom
woorden wordt bepaald, wier wetenschappelijk gehalte
waardeloos is.
Wie toch de behandeling van het sociale vraagstuk in
de ethiek bepleit, dien zal allicht worden tegengevoerd,
dat „het sociale vraagstuk" een zeer saamgestelde grootheid is, waarvan verscheidene der samenstellende deelen
1) Zie van dit deel vooral hoofdst. I en II; voorts deel I passim.
2) In het bovenstaande kwamen zij vooral bl. 134 v.v. reeds eenigermate ter sprake.
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zeker op het terrein der ethiek niet tehuis behooren 1 ) .
Men vreest in de tweede plaats voor specialisatie.
Over de gansche linie wordt het hooger onderwijs toch
reeds gespecialiseerd en gedifferentieerd. Ten slotte zal
ieder enkele onderdeelen kennen, maar de blik op het geheel en dus mede het besef van den samenhang gaat te
loor. Straks louter vakkundigen en louter detail-geleerden! 2 ).
Moeten ook de predikanten de dupe worden van dit
streven? Zullen zij hun tijd er aan geven om nu eens sociaal
te worden bijgewerkt en zullen wij dus straks wel sociale
dominees hebben maar geen theologen?
Het bezwaar is te gewichtiger, omdat er aan het detailleeren geen grens zal wezen.
Want men wenscht predikanten, die gereed zijn voor
hun herderlijke taak. Uitnemend. Doch dan zal men zich
wel niet tot het sociale beperken!
De natuurwetenschap raakt het cultuur-leven èbk ; en
dat in alle lagen der bevolking. Dus moet de predikant
met Darwinisme en evolutie-leer vertrouwd zijn. Het
geestesleven uit zich thans religieus-literair. Dus moet de
predikant de hedendaagsche letterkunde beheerschen. Ons
oog gaat open voor den invloed van lichaam op ziel en
omgekeerd ; er verschijnt een tijdschrift, dat de „Grenzfragen der Theologie und Medizin" behandelt. Dus moet
1) In dezen geest ongeveer ook dr H. U. GROENEWEGEN
zie
boven blz. 139 noot 2 — hetgeen niet wegneemt, dat in zijn onderwijs
-

het„social"rpkmt,waneh zdlijkrat
of omgekeerd.
2) Dit gevaar achten wij inderdaad niet denkbeeldig en hier zien
wij een ernstige schaduwzijde van het nieuwe „Academisch statuut."
Heel anders over dit Statuut dr J. H. GUNNING in Stemmen des Tijds
XII, 1923 III bl. 254 nt.
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de a.s. predikant de medische colleges loopen. Met den dag
grijpt de studie der psychologie om zich heen ; hoeveel is
op dit punt verwaarloosd, hoe nauw raakt dit alles den
herder en den catecheet. Dus moet de predikant met de
zielkunde vertrouwd zijn.
Zoo kan men nog een wijle verder gaan.
Vertrouwt iemand, dat de student werkkracht en tij d
genoeg zal kunnen vinden, om aan al deze ongebreidelde
eischen te voldoen ? En zoo niet is dan niet de zekerheid
gegeven, dat louter oppervlakkigheid en dilettantisme van
dit alles het gevolg zal zijn ? En zoo ja welk recht ter
wereld heeft men dan om al het genoemde weder rustig
te laten wegzinken, ten einde weder den grondigen theoloog
en den gaven predikant te verkrijgen ; maar... met de ééne
uitzondering van het sociale !
Ten derde meent men, dat de aangewezen weg niet baten
zal. Want studie is en blijft theorie, terwijl het sociale leven
practijk is ; vaak harde en bittere practijk. Dus zal reeds
in de academie-jaren de theorie met de practijk gepaard
moeten gaan. In het buitenland gebeurt dat ook reeds 1) .
En het laatste restje rustige studie-tijd wordt weggezogen!
Eindelijk : het richting-bezwaar.
De kerk moet sociologie doceeren en door haar aanstaande predikanten doen beoefenen. Maar... in welken
geest ? Zóó, dat het alleen op de arbeiders en de arbeidersziel aankomt ; dat burgers en boeren en intellectueelen en
middenstanders en paupers eenvoudig worden vergeten of
als onbelangrijk worden ter zij geschoven ? Zóó, dat de
kerk met haar gezag kiest vóór en tegen bepaalde economische scholen of theorieën of practij ken?
Aldus wel meestal de bezwaren.
1

) Men denke aan de „Settlements", zie beneden.
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Indien zij aldus zuiver waren geformuleerd, zouden wij
al het gewicht daarvan erkennen. Inderdaad, wij stappen
niet luchtig over dit alles heen 1 ) .
Maar de opzet schijnt ons vrijwel allerwege onzuiver.
wij schakelen voor een wijle de vraag van : „theoretische
of practische studie ?" nog uit. Zij is gewichtig genoeg
om in een afzonderlijke § behandeld te worden. Daar zal
dan tevens blijken, hoe bang wij ook zelf zijn voor dilettanten en voor specialisten-in-alles ; hoe onmisbaar ons de
degelijke studie geldt.
Het overige der bezwaren treden wij nu tegemoet met
een dubbele opmerking. Ten eerste : het sociale heeft een
andere en meer fundamenteele beduidenis dan de bezwaarden inzien. Ten tweede : wij spreken over h o o g e r
onderwijs.
Vooreerst : de beduidenis van het sociale.
Wie dit in onzen dag gelijkwaardig acht met de andere
genoemde onderwerpen, vergist zich. Het gaat waarlijk
nietaomvdrwse,cialmnub é
adem te spreken.
In het „sociale" is thans een gewichtig deel van gansch
het menschheidsleven saamgetrokken. In de sociale omvormingen, die gaande zijn, is de kerk regelmatig betrokken vanwege de feiten, de idealen, de drijfveeren, de
critieken. Het is alles geestelijk van aard èn wijd-omspannend.
Bovendien komt van het boven tegelijk met het sociale
aangeroerde het meeste in ieder normaal theologisch
onderwijs ter sprake. Kan de dogmatiek worden gedoceerd,
1 ) Omtrent het verband tusschen sociologie en economie maar ook
over de afgrenzing tusschen die beide, zie van deze Studiën het
eerste deel, hfdst. III.
Christelijk Sociale Studiën. II.
10
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zonder dat evolutie-leer of psychologie of geestelijk-literaire strooming opzettelijk ter sprake komt?
Gansch deze groep van bezwaren schijnt ons wel zeer
gemakkelijk te overwinnen.
En wie dit nog niet aanstonds inziet, bedenke, dat
wij spreken over hooger onderwijs.
Nu zal het hoofdkenmerk daarvan toch moeten wezen,
dat het den samenhang der deelen in het oog vat, de
drijvende beginselen blootlegt en omtrent de bijzonderheden orienteert.
Men zie wel in, wat dit beteekent.
Allereerst, dat het zich niet in de bijzonderheden verliest.
Voorts, dat het geen propaganda is.
De richting is in het hooger onderwijs van veel minder
gewicht dan de breede en klare uiteenzetting der brandende
vragen. Het behoeft ook minder tijd dan onderwijs, dat
africht en klaarmaakt. Het wil geen correct-werkende
automaten kweeken doch zelf-denkende mannen. En het
wil geen vaststaande resultaten indrijven, doch den weg
banen tot het zelf veroveren van een resultaat.
Indien in dezen zin de sociale scholing der predikanten
gezocht wordt, dan slinken de bezwaren weg.
24. Slechts één bezwaar blijft over ; het vraagt afzonderlijke en breede aandacht.
Wat baat alle theorie, die zonder practijk voor de practijk opleidt?! Moet dus toch meer worden gedaan dan
gestudeerd èn... zal dan bij dit meerdere, dit practisch
werken in den studententijd niet de werkelijke studie volkomen verdwijnen?
Reeds lieten wij doorschemeren, dat wij dit gevaar zien ;
dat wij het intreden van dien toestand zeer bedenkelijk
zouden achten.
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Maar wij achten het gevaar niet onontkoombaar.
Het beste zetten wij dit echter uiteen, zoo wij eerst
helder de stukken waarheids-element in den practischen
eisch hebben ontdekt en iets hebben gezien van de „practijk" der studenten.
Het is natuurlijk juist, dat theoretische wijsheid, boekengeleerdheid, studeerkamer-kennis onvoldoende zijn. Het is
bovendien juist, dat de student een zeer bevoorrechte
positie heeft, vergeleken bij zijn leeftij d-genoten in alle
andere maatschappelijke kringen en dat dit voorrecht hem
een ernstigen plicht oplegt 1 ) . Kan hij niet èn aan het een
èn aan het ander voldoen door zich metterdaad het arbeidersleven eigen te maken ? 2) .
Hier noemt ieder den naam van Arnold Toynbee 3 ) , die
op zijn 23ste jaar aan de universiteit zijn arbeid begint
en op zijn 31ste jaar sterft, maar die in deze weinige jonge
jaren een program ontwikkeld en beleefd heeft, dat niet
meer nalaten kan tot navolging te dringen.
De Engelsche „settlements" zijn de meest-bekende belichaming zijner levens-gedachte.
Zij bedoelen, de studenten te doen wonen en arbeiden
midden in de arbeiders-wereld ; doch men denke hierbij
niet uitslutend aan den gezeten werkman. Ook in de kringen der dervenden en der paupers vertoeft men.
1) Daarover zie G. BENZ, die sozialen Pflichten der
Studenten; broch.
zie boven bl. 125
2) Vergelijk de woorden van VAN IJSSELSTEIN
nt 1: „De aanstaande bearij f sleider moet, zij het slechts voor
korten tijd, onder de arbeiders hebben geleefd."
3) Arnold Toynbee ; geb. 1852, gest. 1883. Zijn rede te Londen
Januari 1883. Over hem zie W. PICHT, Toynbee H a 11 u.s.w.;
S. 11; VON SCHULZE GAEVERNITZ, z u m sozialen F r i e d e n;
I S. 399 ff. mr W. VAN DER VLUGT in De Gids 1892 I bl. 91v, 285 v.
-
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En daar pogen zij, het leven dier groepen zoo dicht
mogelijk te naderen ; doch ook : hun medetedeelen van het
eigen intellectueel en geestelijk bezit.
De eerste nederzetting werd te Londen geopend in 1884.
Sinds groeide het aantal. In 1906 telde men er reeds 42 in
Engeland, waarvan 26 alleen in Londen ; vijftien jaar later
was het aantal tot 66 geklommen.
Men verstaat, van hoe ingrij pende beteekenis voor de
vorming der studenten deze arbeid is 1). En men bedenke
daarbij, dat ook overigens in de studentenwereld behoefte
bestaat om zich sociaal te orienteeren 2 ) . Zoodat hier toenadering der maatschappelijke groepen en wederzijdsch
verstaan wel volgen moet.
De beweging heeft dan ook allerwege aandacht getrokken. Studies verschijnen 3 ) , die zich met het werk als,
geheel bezighouden. In tijdschriften melden artikelen de
vrucht van speciaal onderzoek 4 ). Jaarverslagen der ver1) Sommige studenten toeven meermalen en maandenlang in een
„settlement."
2) Men denke aan de „Christian Student Movement of Great
Brittain" en de „Conference on the study of social and economic
problems."
3) Zie F. W. FOERSTER, Christentum and Klassen
4 1919; het hoofdstuk II over „Soziale Arbeit-kampf.Zurich
der Studirenden in England and Amerika." A. PATERSON, Across
the bridge s. Londen 1911. En daarover Onze Eeuw 1912 III
bl. 231. dr. W. PICHT, Toynbee Hall and the social
m o v e m en t. Londen 1906. Duitsche bewerking als T o y n b e eHall and Settlementbewegung, Erganzungsheft van
het Archiv fur Sozialwissenscha f t. Tubingen 1913. W. REASON,
University and social settlements. Londen 1898.
dr VAN SCHULZE GAEVERNITZ, z u m s o z i a l e n F r i e d e n.
Leipzig 1890; I S. 429. Voorts Handworterbuch der Staatswissen schaf ten 3. VII S. 475 ff, s. v. „Settlements."
4) Zie o.a. Le christianisme social 1910, IV p. 220; 1913, VIII
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schillende „settlements" verschijnen regelmatig. En een
conferentie, als in Juli 1922 te Londen werd gehouden,
licht veelzijdig in 1) .
Soortgelijk werk wordt ook elders gevonden.
In Berlijn werd in October 1911 de arbeid aangevangen 2) . Amerika kent verwanten arbeid 3 En in menig
land staat de studenten-wereld reeds in verband met het
sociale leven 4) .
De werkzaamheden, die dan worden verricht, zijn zeer
onderscheiden. Reeds landaard en geschiedenis bepalen het
karakter er van.
Zoo zijn de Italianen reeds in hun studententijd gereed
met hun oordeel over de ernstigste vragen en kiezen zij dan
reeds beslist en heftig partij in een politieken strijd.
Zoo ver gaat men in het hooge Noorden niet ; maar de
) .

p. 549. Neue W ege 1913, S. 429; 1914, S. 263. Bovendien artikelen
van canon BARNETT in Whitechapel, den trouwen vriend van Toynbee
in Practicable Socialism. Londen 1915; p. 96; Twenty
one years of university settlements. Londen 1905.
1) Daarover Die Eiche 1922 ; S. 368.
2) De „Soziale Arbeitsgemeinschaft in Berlin-Ost." Leider is
dr F. SIEGMUND SCHULZE. Zie Die Innere Mission 1914, S. 420 ff;
die Furche en die Eiche passim. Over soortgelijken arbeid in Hamburg zie PICHT, a. w. S. 120 ff.
3) Daarover zie F. W. FOERSTER, a. w.
4) Een breed overzicht is te vinden in de uitgaven van het
„Sekretariat sozialer Studentenarbeit", gesticht in 1910 ; leider DR C.
SONNENSCHEIN gevestigd te München-Gladbach, Kurzestrasse 10.
Het geeft Soziale Studentenbliitter uit, Jahresberichte, een brochuren-reeks Studentenbibliothek en Flugbltitter. In allerlei periodieken
wordt het onderwerp behandeld ; o. a. Kath. Sociaal Weekblad van
November 1911, April en Mei 1912; Evangelisch-Sozial van October
en November 1911. Daarnaast de Kirchlich-Soziale Bld tter van
Augustus—September 1907, alwaar tevens literatuur wordt opgegeven over een socialen cursus voor Roomsche studenten te Regensburg. Die Innere Mission, 1914; S. 286 ff en 420 ff.
;

150
Noordsche studenten houden toch cursussen ter volksvoorlichting en in Kopenhagen helpen studenten in de bureaux
voor arbeidsrecht. De Denen staken een tijd de studie om
te gaan helpen in den oogst.
En zooals de Engelschen leven te midden der bevolking
van Oost-Londen, zoo leven de Amerikanen in hun vacantie
het gansche volksleven meê in de groote huurkazernen der
onoverzienbare steden.
Wie in deze richting verder zoekt naar gelegenheden
om in zijn vacantie-tijd practisch te studeeren of om door
zijn studie heen het eigenlijke leven te tasten, die ziet de
mogelijkheden groeien naar allen kant.
Want op allerlei wij s kan men in het sociale leven indalen
en op allerlei wijs geschiedt het ook.
Men kan niet eenigen tijd gewerkt hebben op een bureau
voor arbeidsrecht, of men heeft een inzicht gekregen in
eigenaardige moeilijkheden der arbeiders tengevolge van
letter of werking van onze wetten in het algemeen, van
de sociale wetten in het bijzonder ; ook ten gevolge van
verhoudingen in fabriek en werkplaats, die niet wettelijk
zijn geregeld. Arbeid in eenigen tak van armverzorging
zal de geldelijke worstelingen doen kennen, de kwesties
van loon en arbeids-budget, de storing intredende door
ziekte, ongeval, werkeloosheid.
Ook die welke intreedt door verkeerdheid der arbeiders.
Dààrvoor kan eveneens oog en hart geopend worden door
werk in de drankbestrijding of in den witte-kruis-arbeid.
Doch deze zal dan tevens de speciale verzoekingen doen
kennen, die in de arbeiderswereld werken door ingeroeste
gewoonten, vastgegroeide zedelijke of onzedelijke oordeelen ; evenzoo door s woningtoestanden, arbeidsduur, bestaansonzekerheid. Wil men enkele weken in een fabriek
meê in- en uitgaan, meê in mijnwerk bezig wezen, men zal
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zijn kansen, om den arbeider in zijn levensomstandigheden
te verstaan, ongemeen vergrooten.
Naast de meer stoffelijke komen de meer geestelijke
zijden van het leven in den vierden stand. Hier kan de
studie van boeken helpen. Maar binnendringen in het
eigenlijke, practische leven is voor het verstaan en ook
voor het controleeren der gegevens van het grootste nut.
Hier bieden de cursussen gelegenheid, die men aan arbeiders geeft, maar waar de deelnemers tevens gelegenheid
ontvangen om te debatteeren, bezwaren te opperen, vragen
te stellen. Het bijwonen van volksvergaderingen kan vrucht
dragen voor wie weet scheiding te maken tusschen het
uiterljk,handgpofeslvrntwadig
èn tusschen het innerlijke, de ziel van een vergadering.
Helpen in bibliotheken geeft inzicht in ontwikkeling en
smaak ; ook in de kans, om ontwikkeling en smaak te verheffen. Wie alleen of met een groep tezamen eenige dagen
toeft in een Volkshuis en daar leeft, eet, praat met den
gaanden en komenden man, dien gaat een denkwereld en
gemoedswereld open, welke anders gansch zijn leven allicht
een onvermoed geheimenis voor hem blijft.
En natuurlijk is daarmede het intiem-geestelijk leven
nog niet eens geraakt. Wat het inheeft, 'kinderen op te
voeden bij een omgeving, zooals velen die hebben in huis
en daarbuiten, hoeveel schuld en hoeveel gevaar daar is,
het kan iemand duidelijk worden, die meê helpt in het
werk van „Kinderzorg" of Voogdij-raad of „Pro Juventute". Wie een Zondagsschoolklasse heeft en huisbezoek
doet bij de ouders zijner leerlingen ; wie in een Zaterdagavond-samenkomst zich tusschen de mannen neerzet en
praat ; wie in een Jonge-mannen-vereeniging geregeld open neergaat ; wie helpt in eenig werk van stads-evangelisatie... hij kan leeren medevoelen de geestelijke bezwaren
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en religieuse worstelingen en godsdienstige begeerten, die
zoo veel verspreid en zoo verschillend gekleurd er leven
of kwijnen of het hoofd weder opsteken.
Overal is hier de studie van het leven 1) .
En er is ongetwijfeld iets verheffends in zulk een toewijding van de jonge kracht. Dat zij, die zoo ver bevoorrecht zijn boven hun leeftijdgenooten uit andere standen ;
dat zij, die nog vrij zich ontplooien en alzijdig zich ontwikkelen kunnen en rondzien mogen in het rijke leven, terwijl
hun leeftijdgenooten reeds in den geregelden afgepasten
gang van het broodverdienende leven zijn... dat zij zich
wijden aan werk, dat tevens anderen kringen het leven
verhelderen kan en rijker maken dat is zonder iemands
tegenspraak een schouwspel, waarbij wij ons hart voelen
warm worden. Daar is inderdaad een andere levensopvatting dan die, welke spreekt uit luidruchtig doen en sier
slaan in den van studie vrijen tijd.
Bovendien is het waar, dat alleen het leven het leven
doet kennen. Daar is een ontelbaar aantal mannen en
vrouwen, die toen pas hun roeping tegenover anderen
hebben gezien en zich toen pas met liefde aan die taak
gingen geven, toen zij met de oogen hadden gezien en met
de ooren gehoord en met het hart verstaan de omstandigheden, waarin zoovelen verkeeren, en de moeiten, waarmede zij worstelen, en de twijfelingen, waardoor zij worden
gedrukt. De werkers in socialen arbeid, in philanthropischen arbeid, in herderlijk werk, in inwendige zending zijn
hiervan bewijs.
Toch meenen wij , dat het buitenland in de genoemde
werkzaamheden den verkeerden weg betreedt. Om meer
dan één reden.
1 ) Vergelijk bij dit alles, wat wij boven bl. 114 v.v. reeds zeiden
over de bestudeering der arbeidersziel.
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Bij het genoemde zijn zeker werkzaamheden, waarvoor
studenten te jong zijn, waarvoor meer ervaring en meer algemeene dagelijksche levensontwikkeling wordt gevergd,
dan die in de studie-jaren hun deel is. Naast het gevaar,
boven genoemd, om machinaal te repeteeren wat een ander
heeft gedecreteerd, staat de slechte kans van kwakzalverij,
die aanstonds raad weet en gemakkelijk de middelen kiest
en aanwendt, even gemakkelijk als zij de kwaal heeft onder
kend ; maar die bij het samengesteld wezen der maatschappij en om de vele, vele hier geraakte belangen tot
eiken prijs moet worden geweerd. Men mag op de maatschappij noch sectie doen noch proeven.
En dan vooral dit : de studententijd is de kostbare studietij d. Er wordt toch reeds te weinig gestudeerd. Zullen nu
de vacantie-weken, die tot gezette studie beter zich leenen
dan de weken in het academisch gewoel, worden ingenomen
door practischen arbeid ? Het zou alleen tot groote schade
kunnen zijn, in ieder opzicht ; èn in sociaal opzicht èn in
ieder ander opzicht.
Neen, laat de student één geregeld, weinig tij dnemend
practisch werk doen ; aan één stuksken van philantropie
of evangelisatie of sociale ontwikkeling zich geven ; af een
Zondagsschool bf een werk van armverzorging bf een deel
drankbestrijding bf een deel vereenigingsleven meê maken.
Dat zal zijn hart verwarmen, zijn blik verruimen, voor
uitingen hem behoeden als boven zijn verhaald en van de
vraagstukken hem vermoeden geven, die boven genoemd
zijn. Maar laat het w e i n i g-t ij d-n e m e n d wezen.
En overigens, laat hij zijn groote voorrechten voelen,
van nu nog naar hartelust te kunnen studeeren en zijn
ernstige verplichtingen zien, om dit dan ook te doen.
De eigenlijke tijd voor den practischen arbeid komt
later.
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En hij zal te beter voor dien lateren tijd zijn toegerust
en dus te eerder de vrucht wachten mogen van zijn levenstaak, naarmate hij door deger studie voor zijn arbeid is
geschoold.
Reeds eer hij de eigen gemeente aanvaardt, kan dat practisch werk worden begonnen onder leiding van een oudere ;
gelijk het in het buitenland voorkomt 1) en ook ten onzent
een weinig wordt gezocht 2 ) .
Van dit alles gaat straks de gemeente, de kerk, het volk
de vruchten dan oogsten.
Natuurlijk baat al deze scholing
de theoretische en
de practische niet zoo niet meer geschiedt dan „scholen."
Voor socialen arbeid zijn sociale persoonlijkheden onmisbaar. Geraakt in het hart door Gods daad, in Jezus
Christus binnen deze wereld ingedragen. Ten leste is het
om geheiligde personen te doen.
Wij gaan aan het eind van dit boek het nog eenmaal
zeggen 3 ) en volstaan voor het oogenblik met de uitdrukkelijke verwijzing daarheen.
Ook op dit terrein zal de kennis zonder godsvrucht niet
baten. Maar het is noodig te herinneren, dat ook godsvrucht zonder kennis niet voldoet.
1) Men denke aan het „hulppredikerschap" of „vicariaat." In
Woord en Daad II bl. 20 vv een mededeeling over de wijze waarop

in Schotland door de „Home Mission" candidaten worden te werk
gesteld op afgelegen deelen van het land. Waardoor de theologen,
meest afkomstig uit de stad tevens hun toekomstig arbeidsveld leeren
kennen en verstaan.
2) In de Nederl. Hervormde Kerk werd in 1922 voorgesteld, dat
de a. s. predikant zich drie maanden practisch zou moeten geoefend
hebben. Zie Handelingen der Synode 1922, bl. 107 v, 122 ; 1923, bl.
137 v, 217. Het voorstel is echter verworpen.
3) Zie hoofdstuk VIII.

HOOFDSTUK V.
DE INRICHTING DER KERK.

25. Zal de kerk gereed zijn voor de vervulling van haar
sociale taak, dan komt het niet enkel aan op sociaal-gezinde
en sociaal-geschoolde personen.
Vormen dezen natuurlijk de hoofdzaak en is de technisch-meest-volkomen inrichting onvoldoende wanneer de
menschen, de persoonlijkheden ontbreken het is niet
minder juist, dat de arbeid der besten zeer weinig bereikt,
wanneer de goede organisatie ontbreekt en dat talloos
velen hun werkkracht en toewij ding hebben zien breken,
doordat de onmisbare werktuigen niet stonden tot hun
dienst en doordat veeleer de logheid of onbruikbaarheid
van het geheel al den arbeid remde.
De kerk moet aldus zijn ingericht, dat de sociale arbeid
mogelijk wordt en mogelijk blijft.
Men kan hierbij dan denken aan velerlei, dat overal van
toepassing is en waarover wij boven reeds spraken, toen
het ging over de daden der kerk. De pastorale trouw is
overal noodig en vraagt overal regelingen ; de dienst der
barmhartigheid moet overal naar zuivere lijn zijn ingericht. Men kan nog meer noemen 1 ) .
Maar langs dezen weg komen wij er in de verste verte
niet.
Er zijn bijzondere regelingen noodig en van zeer ingrij 1

) Zie boven, hfdst. II, vooral § 10.
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penden aard overal dáár, waar andere dan de „algemeene"
toestanden zich voordoen.
Dit is, nog ietwat vaag eerst uitgedrukt, het geval aan
alle plaats, waar de velen samenwonen.
Wie het hart .geeft aan den zedelijken en geestelijken
toestand van een volk, zal dus bijzondere aandacht moeten
wij den aan de groote bevolkings-centra.
Hetzelfde geldt van allen, die vragen, wat geschieden
moet tot verheffing van den zedelijken en geestelijken
standaard, tot terugdringen van onkunde en van zedelijke
verwildering. Ook dan vragen de plaatsen, waar de zeer
velen wonen, extra aandacht.
Want èn de toename der bevolking èn de opeenhooping
der menschen stelt allen voor een nieuwe taak : de kerk en
de school, het gezin en het maatschappelijk werk.

Men is daarbij gewoon, voor die opeenhooping en toename vooral naar . de steden, de „groote" steden te zien.
Men doet het zeker terecht. Mits men niet vergete, dat
soortgelijke groei ook ten platten lande voorkomt ; daar,
waar de industrie zich vestigt en dus de velen tot zich
trekt.
Nu is het zonder meer duidelijk, dat zulk een samentrekking van de velen op een beperkt terrein naar twee
zij den beteekenis heeft.
Eerst reeds uitwendig.

De groei van het aantal rnenschen maakt groei van
het aantal werkkrachten onmisbaar. Het getal der scholen
en der onderwijzers houdt allicht gelijken tred met dat
der bevolking. Doch groeit ook het aantal kerkgebouwen
en predikantsplaatsen zoo regelmatig èn... zoo gemakkelijk ? Groeit het getal van leeszalen, vergaderlokalen, bibliotheken even regelmatig als dat der kroegen?
De ophooping maakt bovendien nieuwe werkmethoden
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noodzakelijk. Schier alles moet anders worden geordend
en anders aangevat.
In één opzicht wordt het werk gemakkelijker : waar de
velen samenzijn, kan geconcentreerd worden. Een arbeid,
die tien centra zou beheerschen, zou een onvergelijkbaar
grooter deel van het gansche volk omvatten dan een arbeid,
die tien willekeurige plaatsen beheerscht. Maar de vraag,
of de centra goed zijn aangegrepen, is daarmeê dan ook
van nog mèèr overwegend gewicht geworden.
Dit alles is nog slechts uitwendig.
Het inwendige snijdt dieper in : wat te denken van het
zedelijk en het geestelijk peil dààr, waar zoo velen saámverkeeren ?
Op deze vraag klinken de meest verschillende en meest
tegenstrijdige antwoorden.
Sommigen keeren niet dan licht-zijden naar voren : het
leven wordt voller en rijker, de energie wordt gespannen,
de mensch wordt alzijdig ontplooid. Anderen zoeken naar
al donkerder verwen om te teekenen, wat aan gevaar en
verleiding, aan besmetting en verderf woelt in de groote
steden, die de pestbuilen der samenleving zijn.
En velen kiezen hun standpunt ergens tusschen dit helle
licht en dit somber duister.
Gewichtig is de vraag in ieder geval.
En dan is het reeds gewichtig om den groei der bevolkings-centra gade te slaan.
Natuurlijk, dat men hier slechts grepen doen kan. Het
verschijnsel doet over gansch de „beschaafde" wereld in
alle „cultuur"-streken zich voor.
Wij doen enkele grepen.
Voor de industrie-streken zijn de gegevens dan niet zoo
gemakkelijk te verzamelen als voor de steden, omdat de
inhoud van het begrip en de grens van het gebied hier-
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minder scherp zijn aan te geven. Maar er is toch wel iets
en dan meteen iets teekenachtigs te noemen.
Wij beperken ons tot ons eigen land en eigenlijk tot één
provincie.
Men kon elders grijpen ; Twenthe is industrie-land geworden en een groei als van Enschedé, dat tusschen 1860
en 1920 van 4.000 tot 30.000 inwoners is toegenomen, staat
niet op zich-zelf. Ieder voelt aanstonds, hoeveel er groeien
moet op het gebied der verstandelijke en zedelijke en
geestelijke hulp- of strijdkrachten bij zulk een groei van
het aantal menschen.
Doch wij bepalen ons tot één provincie ; Limburg, waar
in weinig jaren door de ontplooiing der mijn-industrie
zulke geweldige veranderingen hebben plaats gegrepen.
Wij vergelijken over een tijdvak van twintig jaren.
In 1900 telde de provincie 281.934 inwoners, thans
440.364 ; in zoo weinig jaren dus een groei met 56%. Is
alles gegroeid in gelijke mate?
En nu de verhoudingscijfers naar de kerken. Want deze
laatste cijfers teekenen, welke bijzondere eischen door den
groei der massa aan de afzonderlijke kerken worden
gesteld.
De cijfers zijn :
Roomsch Katholieken
Hervormden
Overige Protestanten

1920
1900
276.452 416.534
3.526 13.515
4.171
645

Het beduidt, dat in twintig jaar de Roomschen zijn toegenomen met 50 %, de Hervormden met 283%, de overige
Protestanten met 547%. Onder deze laatsten valt het oog
vooral op de Gereformeerde Kerken, die van 10 op 1770
leden klommen.
Juist dit laatste cijfer noopt nu echter ook weêr tot
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voorzichtigheid. Een groei met honderden percenten behoeft ten platten land niet te beduiden, dat alle werkkrachten gelijkelijk groeien moeten. Het kan gaan over zoo
geringe getallen aanvankelijk, dat groote toename nog
niets anders beduidt dan dat de aanwezige krachten einde lij k normalen arbeid vinden.
In de groote en groeiende steden staat de zaak gansch
anders 1 ) .
Daar brengt de groei natuurlijk aanstonds den eisch met
zich, dat alle hulpmiddelen en hulpkrachten uitgebreid
worden, omdat het bestaande reeds voor den bestaanden
toestand meestal onvoldoende is 2 ) .
Doch die groei zelf is niet alom even overweldigend.
Uit een groote hoeveelheid stof grij pen wij twee voorbeelden.
Parijs telde in :
1880 een aantal van 2.189.703 inwoners;
2.714.068
1900
,,
„

„

„

1911 „

„

„ 2.888.110

„

Dat is een groot aantal personen binnen één kring. Maar
de groei is zeer geleidelijk.

1) Over dit onderwerp zie H. SWOBADA, G r o s z s t a d t-S e e 1s o r g e. Eine Pastoral- theologie. Regensburg 2 1911. dr E. SuLZE,
die Organisation der evangelischen Gemeinde,
Gotha 1891. dr P. GRONDBERG, die evangelische Kirche,
ihre Organisation and ihre Arbeit in der Groszstadt. Gottingen 1910.
dr W. G. HARRENSTEIN, Het arbeidsterrein der kerk
in de groote steden. diss. Kampen 1913.
2) Volgens een opgave van April 1923 waren de grootste steden
der wereld Londen met 7.560.186 en daarna New York met 5.927.625
inwoners.
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Daartegenover zie men Berlijn met in :
1650 een aantal van
1750
1870
1909

,,

„

„

„

„

„

„

„

„

10.000 inwoners
100.000
1.000.000
2.000.000

„

„
,,

Deze groei is geweldig. Het is juist, dat zulk een toename
niet slechts door toestrooming wordt veroorzaakt en dat
veel omliggende landsgedeelten worden geannexeerd. Dààr
bestonden reeds de noodige geestelijke krachten ; althans
ten deele. En dit beduidt dus, dat Berlijn niet in veertig
jaar tijd voor een millioen inwoners extra geestelijk en
zedelijk en verstandelijk moest leeren zorgen. Doch de
groei en dus de taak blijft geweldig genoeg.
Ons vaderland telt thans vier „groote steden" ; de naam
bedoeld als aanduiding van een gemeente, die meer dan
100.000 inwoners telt. Haar groei in de laatste veertig
jaren blijkt uit dezen staat :
1879
316.588
Amsterdam
150.375
Rotterdam
's Gravenhage 114.936
69.667
Utrecht

1920
647.427
516.271
354.987
140.309

Ook hier rekene men met annexaties. Doch ook dan
blijft de verdubbeling, verdriedubbeling, vervierdubbeling
in zoo weinig jaren schrikwekkend. Hoe kunnen de kerken
of evangelisatiekringen dien groei bijhouden ? Slechts één
lichtzijde is er : de meerdere concentratie maakt den arbeid
gemakkelijker en ieder aangewend middel meer effectief...
indien eenmaal de organisatie in orde is.
Dit laatste is dan echter eisch.
26. Doch niet slechts om deze reden. Dit concentreeren
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verhoogt ook dáárom zoo zeer het belang der groote steden,
omdat dáár al meer het leven klopt. Hoe langer hoe sterker
geldt het, dat wie de groote steden beheerscht, zijn volk
beheerscht ; dat hij, wiep de groote steden ontglippen, zien
moet, dat zijn volk hem ontglipt.
Ook dit geldt niet overal in gelijke mate, het is waar.
Weder doen wij twee grepen in het buitenland.
België telt evenals wij vier „groote steden" : Brussel,
Antwerpen, Gent, Luik. Naar luid der volkstelling van
31 December 1920 wonen daar 18.61 % van alle Belgen ;
indien men sommige voorsteden mederekent, groeit dit
getal tot 21.77%.
Het is minder, gelijk men aanstonds zien zal dan in
Nederland met een ongeveer gelijk aantal inwoners en met
minder industrie wat het geval te treffender maakt.
Doch niettemin woont één vijfde van allen in vier steden
samen.
In Duitschland groeit het aantal „groote steden" onrustbarend. In 1870 waren er 6, in 1900 was dit tot 33 gestegen,
in 1905 tot 41 en in 1910 zelfs tot 48. Mede ten gevolge
hiervan wordt het verhoudingscijfer tusschen de groote
stad èn kleine stad of platteland voortdurend naar den
eersten kant gewijzigd. In de sfeer van de Grosz-stadt
woonde in 1816 slechts 1 /80, in 1855 reeds '/33, in 1910 zelfs
1 /5 van de gansche bevolking 1 ) .
Ten onzent woonden in 1879 reeds 16.23 % in de vier
genoemde steden. In 1920 was dit getal tot 24.0 % gestegen. Bijna een vierde der bevolking in slechts vier
plaatsen.
Andere cijfers spreken dezelfde taal.

1)

Zie P. GRUNBERG, die evangelische Kirche; Vorwort.

Christelijk Sociale Studiën. II.

11
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Van al onze georganiseerde arbeiders vond men aldaar:
in 1910
„ 1911
1912
„ 1913
„ 1914
„ 1920
„ 1921
„ 1922
„

43.96 %
43.86 %
44.89 %
44.84 %
42.84 %
35.19 %
33.26 %
32.85 %

De cijfers teekenen, gelijk men ziet, een zekeren teruggang. Deze zal veroorzaakt zijn, doordat in gansch ons
land de propaganda voor de vakbeweging met kracht gevoerd is, zoodat de groote steden relatief een kleiner aandeel behielden. Daarnaast bedenke men, dat allerlei oorzaak
zulk een schommeling in de cijfers der vakbeweging heeft
doen optreden, dat vaste conclusies thans niet mogelijk
zijn 1 ) . Maar het blijft van beduidenis, dat thans nog één
derde en voor kort zelfs twee vijfde van al onze georganiseerden waren te vinden in slechts vier plaatsen.
'n Ander cijfer, wijzend in andere richting : van alle
gevallen, waarin door ons gansche land ontheffing of ontzetting van de ouderlijke macht is uitgesproken, kwam in
de jaren 1920 en 1921 niet minder dan 53.64% in de vier
steden voor 2) .
Eén cijfer nog ten slotte.
Van degenen, die bij de volkstelling zich „kerkloos" noemen, woonde in 1910 reeds 43.39 en in 1920 zelfs 48.91%
in de vier steden ; bijna de helft!
1) Gelijk in het derde deel behandeld worden moet, is omstreeks
1918 een groote, bijna abnormale stijging opgetreden, terwijl na
weinig jaren de teruggang intrad.
2) Zie de Statistiek van het Rijkstucht- en Opvoedingswezen.
1922.
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Wil men nog meer bijzondere cijfers, dan leze men, hoeveel percent van de inwoners der groote stad telkens zich
kerkloos noemde :
Het rijk
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht

1910
4.9
11.0
6.6
10.1
3.7

1920
7.7
21.7
10.2
15.8
8.1

Ze rijzen alle boven het gemiddelde en twee van de vier
zelfs ontroerend ver.
De cijfers doen overigens ten slotte natuurlijk geen
andere sprake hooren dan die opklinkt uit het aantal dergenen, die zich wel tot één der kerken rekenen ; maar een
opzettelijke overweging van deze laatste cijfers behoudt
niettemin haar waarde.
Terwijl, gelijk wij zagen, van de bevolking als geheel
24 % woont in de groote steden, is voor de drie talrijkste
kerkgenootschappen de verhouding aldus :
Nederlandsch-Hervormden
Roomsch-Katholieken
Gereformeerde Kerken

22.62 %
17.33 %
18.40 %

Alles onder de 24 ! Het zegt tweeërlei : dat in de groote
steden de kerk het meest in ledental slinkt, dat dààr meer
dan elders een „lek" is ; èn ook : dat het godsdienstigkerkelijk leven buiten de groote steden het krachtigst
bloeit.
Toch zij men met deze laatste gevolgtrekking voorzichtig.
Ook de vier groote steden zijn niet onderling gelijk.
Amsterdam staat het slechtst. Daar wonen rond 140.000
menschen meer dan in Rotterdam, maar het aantal der
Hervormden en der Gereformeerden is er ook absoluut
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belangrijk lager dan in de tweede stad ; alleen Roomschen
telt Amsterdam meer.
Deze cijfers nu bewijzen tweeërlei.
Ten eerste, dat het volks-leven voor een belangrijk deel
geleefd wordt in de groote stad en dat wie op zijn volk
wil invloed oefenen, de groote stad niet mag verwaarloozen, waarschijnlijk zelfs haar allereerst aanvatten moet.
Dat stelt dus de kwestie van de organisatie.
Maar ten tweede en dit moet logisch voorop gaan
blijkt, dat de stad een eigen zedelijke en geestelijke sfeer
kweekt, die allereerst gekend moet worden 1 ) .
De stad!
Men kent de woorden, waarin Tolstoi 2) geteekend heeft,
hoe hij haar ziet als bron en brandpunt van zedelijke verwording. Menigeen heeft hem na-gesproken en zich een
oordeel gevormd zooals hij.
Reeds zeer uitwendige dingen werken hier.
Er is gebrek aan ruimte. In de woningen worden velen
saam-gepakt. De stille sfeer van het eigen gezinsleven kan
er nauwlijks tieren ; men heeft overal buren ; maar de
„buren" blijven vreemden, ook bij gebruik van dezelfde
trap en hetzelfde portaal.
In iedere woning is het eng. Vaak ontbreekt de afzonderlijke slaapruimte voor de opgroeiende jongens en meisjes. Vaak ontbreekt het vertrek, dat voor dezen of genen,
die de stilte begeert, als „stille binnenkamer" kan gelden.
De kinderen en de volwassenen missen rust, zelfbezinning.
Er is voorts gebrek aan speelruimte, aan frissche buiten1) Zie L. HEITMANN, Groszstadt and Religion. Hamburg 1913-1920; 3Bde.
2) In Mijn geloof; hfdst. X.
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lucht, aan omgang met de natuur. Men onderschatte ook
dit laatste niet : de natuur bespieden met de bloemen en
de vogels, met de wijde verten, met de stille majesteit
kweekt gemoeds-veredeling. Bij wie dit alles missen moeten, dreigt gemoeds-verruwing.
Voeg er bij : de opzichtigheid en de flikkering in de stad.
Boekwinkels, plaatwinkels, instrumentwinkels stallen mèèr
uit dan ten plattenlande ; mèèr dingen en... andere dingen,
vol wuftheid en zedelijk gevaar.
Het werkt alles te zamen holheid van gemoed en leegheid
van ziel, gebrek aan zelfbezinning en opgaan in stofvergoding of vlakke „cultuur."
De stad kweekt schijn.
En zij laat ruimte voor de verborgen werking van velerhand onzuivere krachten. En maakt ontvankelijk voor wat
niet waarlijk kan vervullen.
Wie door de steden gaan, moeten als Paulus ervaren, dat
hun geest in hen ontstoken wordt, „ziende, dat de stad
zoozeer afgodisch is" 1 ) . Zij moeten iets ervaren van wat
Jezus Christus doortintelde : „En als Hij nabij kwam en
de stad zag, weende Hij over haar" 2) .
Toch mag men niet vergeten, dat dit alles hoe juist ook
toch uiterst eenzij dig is.
Gansch andere dingen hebben daarna en daarnaast hun
recht 3 ) .
De groote stad is niet de eenige plaats waar zedelijke
gevaren dreigen ! Ook het rustige kleine stedeke, ook het
dorp en het platteland kennen de gevaren voor zedelijken
teruggang ; ook daar sluipen onzuiverheden rond.
1) Zie Hand. XVII :16.
2) Zie Luk. XIX : 41.
3) Over licht en schaduw zie

HARRENSTEIN,

a. w.; bl. 6 v.v.
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Daartegenover : „de groote stad" is niet een eenheid.
Zooals Parijs niet uitsluitend bestaat uit zijn boulevards,
zoo kent de groote stad niet wie uitsluitend let op schreeuwerige aanplakborden, flikkerende étalages, volle bioscopen. „De" stad is niet „één klomp verderf."
Daarnaast : het is uit de cijfers gebleken, in welk een
belangrijke mate de groote stad het volksgeheel vertegenwoordigt. Maar aan de stad mag men toch niet de trekken
ontleenen, waarmeê men gansch een volk teekent. De geschriften van Tommy Fallot, die het Fransche volk liefhad,
die het kende als weinigen door jaren van philanthropischen en evangeliseerenden arbeid, die Parijs kende door
en door zij doen de aanstaande volkomen inzinking
van het Fransche volk vermoeden. Wie door hem zich had
laten teekenen, wat in en om Parijs woelt, moest wel in
Augustus 1914 bij het uitbreken van den zwaren wereldjammer verwachten, dat na weinig weken Frankrijk was
ineengestort. En... het volk heeft jaren lang blijken gegeven van taaiheid, van volharding, van mogelijkheid der
zedelijke inspanning zóó als het in volmaakten strijd is
met al diergelijk somber verwachten 1) .
Men overdrijve niet.
En dan : men vergete niet de lichtzijden van het leven
der groote stad.
Het is o.a. Tews, die tegen overdrijving van den schaduwkant gewaarschuwd heeft 2 ) . Hij is 3 ) geen theoloog of

1) Over den blik van FALLOT mijn De christelijk-sociale
beweging in Frankrijk.
2) Zie J. TEWS, Groszstadt-erziehung. Leipzig 2 1921.
3) Aldaar S. 127 ff veel paedagogische literatuur in verband met
de groote stad. Daarbij ook H. BAVINCK, De opvoed in g der
r ijpere jeugd. Kampen 1916.
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zeker niet
moralist doch paedagoog en hij vreest
dat de predikanten en zedeleeraars
geheel ten onrechte
wat heel spoedig gereed zijn met hun klacht over „zedelijk
verval" 1) .
Hij ontkent de schaduwzij den niet. Ook hij wijst op :
minder omgang met de natuur, meer loonarbeid voor de
moeder en dus kwijning van gezinsleven, meer gejaagdheid
van den vader, kleiner woningruimte 2
Maar zijn de gezinsverhoudingen ten platten lande
ideaal ? Is daar gèèn verwaarloozing van de kinderen, gèèn
rekken van den band tusschen echtgenooten, gèèn insluipen
van onzedelijkheid?
En daarnaast : de grootsche kansen, die de stad biedt
voor wie zich wil ontwikkelen ! Hier is uitplooiïng der
persoonlijkheid mogelijk naar alien kant. Hier wordt zij
ook menigwerf bereikt, terwijl het land en de kleine stad
daaraan van verre niet toe zijn.
Het is een bont velerlei, waarvoor het probleem der
groote stad die allen plaatst, die daartegenover een roeping
hebben van opvoedkundigen, van zedelijken, van geestelijken aard.
) .

27. Zijn de steden aldus in ieder opzicht anders dan
het platte land en geldt dit in verhoogde mate van de
„groote steden", dan zijn daar ook aparte en nieuwe werkmethoden noodig.
Met name voor de kerken.
Men vergete toch niet, hoeveel meer moeite het in de
groote steden kost om het verkregene te bewaren. Dààr
verliezen de menschen veel eerder zich-zelf, hun dominé,
1) Zie aldaar S. 12 ff.
2) Zie aldaar S. 25 ff.
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hun kerk, terwijl zij veel meer verward raken in geestelijke
vragen.
Eén simpel feit : de ontzaglijke wisseling van de menschen. Niet slechts groeit de stad vaak onrustbarend uit.
Maar een ongeteld aantal komt en gaat : hoe wil men
dezen een weinig bereiken?
In Amsterdam
één voorbeeld uit vele kwamen in
1922 een aantal van 31.010 binnen en gingen 30.621 met
verhuisbillet weg 1 ) , 'n overschot van 389 ; het getal is
klein. Maar de pastorale zorg aan deze... niet drie honderd
doch dertig duizend!
Hier is dus extra organisatie noodig.
Niet alleen organisatie natuurlijk. In geestelijke dingen
komt het aan op geestelijke kracht en geestelijke middelen.
Daar doen uitwendige middelen als vorm en organisatie
het niet.
Doch... hoe waar dit zij
het is voor wie het veld
ietwat overzien en onder den indruk, ja den druk leven
van den geestelijken nood toch om wanhopig te worden,
wanneer zij worden afgemaakt met zulk een geestelijkgevoelden dood-doener ; zeer geestelijk gevoeld inderdaad
maar niettemin een dooddoener.
Het komt bij groot werk terdege op organisatie aan !
Die dit niet vermogen intezien, moesten vanwege de
ontzaglijke belangen, die op het spel staan, uitgesloten
worden van invloed-oefenen op den gang der zaken. Zij
loopen den werkers tusschen de beenen ; zij breken, zij
bouwen niet.
Misschien ware trouwens reeds veel te bereiken, zoo
men zich meer gezet rekenschap gaf van de noodzaak om
de „zielkunde" der groote stad te beoefenen. Dan rees
1

) Zie Verslag over den toestand van Amsterdam in 1922.
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reeds daardoor het geheel-aparte der taak voor de oogen
op. En zou men wellicht toch dààrdoor leeren zien, hoe
onmisbaar nieuwe regelingen heeten moeten.
Een zeer teekenend geval heeft zich voor kort voorgedaan, dat op kleine schaal reeds een der gevaren aanwijst
van de groote stad.
Volgens de laatste volksstelling 1 ) tellen in Nederland
de Remonstranten 31.215 leden ; volgens de officieele
kerkelijke opgaven zijn er slechts 16.543. Dat is : er zijn
15.0lednvakrgotschpze;bijnadlft.
Vanwaar dit verschijnsel ?
Men 2 ) heeft de oorzaak gezocht in de groote steden en
vermoed, dat de andere kleine kerkgenootschappen om
dezelfde oorzaak wel soortgelijke sombere ervaring zullen
opdoen.
Er is een lek.
De kleine kerkgenootschappen groeien niet voldoende in
de groote steden ; zij houden niet eenmaal den groei der
steden bij, dus gaan zij relatief zelfs regelmatig achteruit.
Waar ligt de verklaring?
in een onjuistheid van de
Misschien
het is waar
officieele cijfers der volkstelling. Niet alle ambtenaren
kennen nauwkeurig de namen der kerkgenootschappen uit
elkaar. Zij weten met de aanduiding „RemonstrantschGereformeerd" geen weg ; zij warren „Evangelisch Luthersch" en „Vrij-Evangelisch" dooreen. Het is bekend,
dat de opgaven uit 1890 zeker niet zuiver waren, omdat
toen de „Doleerenden" ten deele opgaven, niet tot een kerkgenootschap te behooren doch van gereformeerde belijdenis
-

1) Geldt den toestand op 31 December 1921.
2) Namelijk een schrijver in de Hervorming van 10 en 24 Februari
1923.
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te zijn ; en menig ambtenaar wist nu waarlijk niet, hoe
zulke inwoners te rubriceeren. Vergissingen komen zeker
voortdurend voor.
Maar... hier kan de verklaring niet liggen ; daarvoor
zijn de gegeven getallen te sprekend. Er is geen vergissing
tot 50 %. Neen ; doch in de groote stad vindt men den band
niet met zijn kerk.
Waar staat het kerkgebouw, het eenige ? Misschien verscholen in de oude stad, op een uur afstand van de woning
der leden. En
erfenis uit den tijd vóór den groei der
steden
dààr staan drie, vier, vijf kerkgebouwen van
zeer verwante gemeenten bijeen, terwijl de nieuwe stad
in de buitenwijken geheel van kerk en gemeentelokaal en
pastorie ontbloot is. Tenzij, wat nog veel erger is, de
predikant woont in een willekeurig huis ; ergens, ver weg
van kerk en gemeentelokaal.
Rationeele verdeeling van de kerkgebouwen over het
oppervlak der stad ware dus eerste eisch.
Aldus de bedoelde beschouwing.
Het is duidelijk, dat de wenk voortreffelijk is ; doch wij
staan daarmede pas aan het begin. Wie radicaal genezen
wil
en hoe talrijker de plaatselijke gemeente is, hoe
zal een radicaal parochie-stelsel moeten
meer dit klemt
invoeren. Zoolang dit nog niet mogelijk is, zal een zeer
ver doorgedreven wijk-verdeeling onmisbaar wezen, zoodat
ieder predikant z ij n wijk, z ij n ouderlingen, z ij n diakenen, z ij n talrijke leekenkrachten, z ij n wijkgebouw,
z ij n catechisatie-lokaal heeft.
Zijn wij er dan?
Natuurlijk niet. Want dit is uitwendig, organisatorisch.
Natuurlijk moet er een „levende gemeente" zijn, waardoor
dit alles wordt gedragen.
Maar onmisbaar is het wel. En juist, zoodra dit er is
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is alle mogelijkheid gegeven om door wijk-avonden, wijkvereenigingen en diergelijke zulk een onderling „espri t de
corps" te kweeken, dat de „levende gemeente" wordt gevormd en gebouwd.
Op één zaak, zoo straks ter loops reeds aangeduid, worde
dan nog opzettelijk gewezen. Zij is van groot gewicht, maar
schijnt nauwlijks aandacht te vinden.
Er heeft „city"-vorming plaats gehad. D.i. in de oude
stad, de binnen-stad worden de huizen al meer tot kantoren
en winkels en magazijnen ; de bewoners trekken naar de
nieuwe stad, de buitenwijken. Regelmatig wordt dus de
oude stad minder bevolkt ; d.i. er is minder behoefte aan
kerken en vergaderlokalen, er is minder behoefte aan predikanten ; de binnenstadswijk kan regelmatig kadastraalgrooter worden gemaakt en de aanwezige krachten komen
voor de buitenstad beschikbaar.
Zoo slechts de noodige verschuiving wordt aangebracht,
is de toestand veel minder hopeloos dan men meent. Verhalen, dat stadspredikanten wijken hebben van vele duizenden ze gaan rond en doen de menschen schrikken
zulke verhalen moeten zéér worden gecontroleerd 1 ) .
Reeds wezen wij op het gewicht van een zuivere kennis
der zaken voor wie de vraag behandelen gaat : hoe de
groote stad bewerkt moet worden.
Hier is niets van grootsch kaliber te bereiken, zoo niet
een alles-omvattend plan is ontworpen. Maar wie dit plan
ontwerpen gaat, moet ook den toestand kennen.
En dat wel vooral in drieërlei opzicht.
Zielental. Predikantsplaatsen. Kerkgebouwen.
1) Bij verstandige verdeeling heeft zelfs thans in de NederduitschHervormde Gemeente van Amsterdam één predikant de zorg over
gemiddeld 6245 zielen. Te veel? Zeer zeker. Maar de toestand is toch
veel minder ongunstig dan men dacht.
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Wij spreken eerst over het zielental.
Het voorbeeld, zooeven uit de Remonstrantsche Broederschap vermeld, kan in één richting het onmisbare aanwijzen van zaken-kennis : er raken leden der kerk zoek.
Het geldt van de grootere kerken zeker evenzeer ; al
geldt het in andere mate.
En hier ligt de eenige uitkomst in een kerkelijk bevolkingsregister.
Indien dit eenmaal is aangelegd en het wordt wekelijks
bijgehouden, dan is het wegslippen van leden nauwlijks
meer mogelijk.
Maar dan moeten alle opgaven ten stadhuize van : vestiging, vertrek, verhuizing in de stad, huwelijk, geboorte en
sterven ook regelmatig in het kerkelijk register worden
overgenomen 1) .
Natuurlijk moet een afschrift van dit register, voor
zooveel het de afzonderlijke kerkelijke wijken betreft, in
iedere wijk aanwezig zijn en worden bijgehouden.
Hieraan moet zich onmiddellijk de regelmatige telling
vastknoopen en de generale controle dier telling na elke
tien j aarlij ksche volkstelling.
Dit is al aanstonds van belang om te bepalen hoeveel
kerkleden in ieder der wijken wonen ; hoe noodig dit is,
bleek reeds zooeven. Maar ook voor een ander doel zijn
deze cijfers onmisbaar.
Wij spreken van de „city"-vorming. Men kan haar alleen
regelmatig controleeren en er de noodige consequenties
1 ) Het is bekend, dat de Roomsch-Katholieke parochies van Amsterdam zeer spoedig na de invoering van het bevolkingsregister
hun zielental met vele honderden zagen toenemen. Want de weggeslipten werden toen ontdekt.
Hetzelfde geschiedt overal, waar dit goede voorbeeld wordt
gevolgd.
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voor den wijk-arbeid en de wijk-verdeeling uit trekken,
zoo men de cijfers vóór zich ziet, aangebracht op den
plattegrond der stad.
Natuurlijk wordt men dan tot een volgenden stap gedwongen.
Ieder gemeentebestuur heeft een uitbreidingsplan.
Iedere kerkeraad moet een uitbreidingsplan hebben.
Dààrop leest men dan de plaatsen af, waar wijklokalen
en kerken moeten verrijzen. Staan de bevolkingscijfers per
wijk er op, dan leest men er tevens den tijd op af, wanneer
de bouw van zulk een lokaal of kerk moet worden ondernomen.
Bij dit alles is ondersteld, dat de grenzen der burgerlijke
gemeente samenvallen met die der kerkelijke. En dat de
grenzen der burgerlijke wijkverdeeling zooveel doenlijk
met die der kerkelijke wijken samenvallen.
Dan alleen is een overzicht der cijfers te verkrij gen en
bij te houden.
En alleen waar dit administratieve en voorbereidende
materiaal aanwezig is, kan sprake komen van werkelijk
sytemaichnrbd.
Wie deze niet zoekt, behoeft aan een grootsche poging
om de groote stad te omvatten zelfs geen oogenblik te
denken.
Maar wie deze gegevens bezit, leest zonder moeite af,
hoeveel predikantsplaatsen, d.i. hoeveel wijken er noodig
zijn. En hij bezit de gegevens, die onmisbaar zijn voor de
invoering van een parochie-stelsel.
Eén zware moeilijkheid doet zich dan zeker op : de verdeeling der kerkgebouwen over de stad is onpraktisch en
eigenlijk onduldbaar. De groote oude kerken staan in de
oude stad bijeen ; hoe meer deze „city" wordt, hoe drukkender dit is. En de nieuwe stad is slechts spaarzaam voorzien.
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Wie op zijn uitbreidingsplan de plaatsen zou kenbaar
maken, waar de bedehuizen der onderscheiden Protestant sche kerkgenootschappen zich bevinden, zou zeker met één
oog-opslag ontdekken, waar de fouten schuilen : hier te
veel, daar te weinig kerken ; hier te veel gebouwen van één
kerk bijeen, daar te weinig.
Tweeërlei zou er uit volgen : ruil en verkoop.
Ruil, wanneer daardoor de eene kerkgemeenschap in
een bepaald stadsgedeelte hetgeen zij dààr te veel heeft
zou kunnen overdoen aan een kerkgemeenschap, die dààr
misdeeld is ; en omgekeerd. Verkoop, wanneer door verschuiving en verhuizing der bevolking het kerkgebouw hier
overbodig is geworden, terwijl daar ginds voor de verkregen som een dààr noodige kerk kon worden gesticht.
De verschillende kerken zouden gebaat zijn. En de
geestelijke bearbeiding der stad evenzeer.
Indien men ook op dit punt niet tot radicale maatregelen
komen durft, zal het groote-stad-probleem door de kerk
niet opgelost worden.
Maar nog eenmaal : de eerste stap moet zijn : het vaststellen van den toestand. En daarbij : het hechten aan eenvoudige statistiek : getallen van leden, getallen van
predikantsplaatsen, getallen van kerken, getallen van zitplaatsen in de kerken.
28. Zullen wij van hier en daar een enkele los gegeven
mededeelen ; dat den toestand teekent ja, maar dat vooral
aanwijst wààrop het aankomt?
In 1900 telde Frankfort 1 predikant op 13.000 zielen,
Hamburg 1 op 12.000, Berlijn 1 op 10.000. In Bazel waren
er toen voor 73.126 Protestanten 10 kerken en 20 predikanten ; dus 1 predikant op 3.650 zielen. Wil men een zeer
globaal cijfer, dan leze men, dat toen in Duitschland 8 mil-
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lioen Protestanten, di. één vijfde van het geheel in de
groote steden woonde, daarvoor 1500 predikanten werkzaam waren ; di. gemiddeld 1 op 5.500 1 ) .
Voor Frankfort en Hamburg zijn bovendien de vergelijkingscijfers bekend, die aanwijzen, hoe geweldig men in
veertig jaar teruggegleden was : in 1860 had men daar nog
één predikant op resp. 3.000 en 7.500 zielen 2
Nog één cijfer uit ons eigen land.
zoo zagen wij
wonen
In onze vier groote steden
23 % van alle protestanten. Welnu : van de 2726 predikantsplaatsen zijn er in die steden 176, d. i. 6.5 %.
Wil men voor de grootste kerken, de Hervormde en de
Gereformeerde de cijfers nog apart zien ? V an de 1640 hervormde plaatsen zijn er 93, van de 762 gereformeerde zijn
er 41 in onze groote steden!
Hier is inderdaad nog ingrijpend werk te doen.
Maar... hoe moet het worden aangevat en doorgezet?
) .

Warzijndechtl,mndesch?
Twee voorbeelden uit het buitenland mogen licht verspreiden. Aanmoedigend en waarschuwend licht.
Wij denken aan Bremen en aan Kopenhagen.
Ongetwijfeld zullen ook elders voortreffelijke dingen gebeurd zijn ; maar niet altoos is een beschrijving en bewerking der gegevens verschenen 3
) .

1) Zie WiiRSTER- HENNIG, Was j edermann heute von
der innern Mission wissen musz. Stuttgart z.j.; S.14 ff.
2) Volgens Der Saëmann (Graz) van 15 Juni 1923 waren er over
1922 in gansch Pruisen werkzaam 1 predikant op 2400 kerkleden,
1 pastoor op 1430.
3) Uit Berlijn kan men b.v. deze cijfers geven, dat er in 1909 een
aantal van 286 predikanten arbeidden en dat er 80 kerken en 45
kapellen waren met tezamen 104.847 zitplaatsen. Vergeleken bij
vroegere jaren was dit gunstig ; maar een beredeneerd overzicht is
mij niet bekend geworden.
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Voor de genoemde plaatsen is dit wel het geval.
Inzake Bremen valt dan op, dat hier goed werk verricht
is, zonder eenige stelselmatigheid.
Hier heerscht op kerkelijk terrein de vrijheid en de
willekeur met al het licht en al de schaduw, die daardoor
tevens gegeven zijn.
Zóó inzake het parochiestelsel 1 ) . En evenzeer
trouwens geheel in verband daarmede
inzake den kerkbouw 2).
De stoot ging telkens uit van de Inwendige Zending 3
Zij arbeidde aldus.
Nu hier dan ginds gevoelde zij behoefte om een nieuwen
arbeid aantevangen. Er verrees een nieuw stratencomplex ; er werd een fabriek gebouwd ; er werd een haven
aangelegd. Plotselinge opeenhooping van menschen der) .

halve en dies behoefte aan Zondagsschool of bijbellezing

of vereenigingsleven of ziekenverzorging. Er werd een
middelpunt voor den arbeid gezocht ; de aanvang was bescheiden, maar het werk groeide uit.
En altoos werkte men op de kerk aan. Telkens vatte
men als eind-doel in het oog, dat een eigen gemeente werd
gevormd, die den arbeid zou overnemen ; waardoor de
Inwendige Zending elders op nieuw kon beginnen.
Zoo handelde Otto Funcke en zijn daad was geen uitzondering. Toen hij namelijk was uitgenoodigd om naar
Bremen over te komen en zich aan een tak der Inwendige
1) Daarover aanstonds beneden § 31 meer.
2) Voor dit onderdeel en voor de gansche ontwikkeling in Bremen
zie E. ROLFFS, Das kirchliche Leben der evangelischen Kirchen in Nieder-Sachsen. Tubingen 1917;
S. 396-450.
3) Zie Bericht ober das 60 Vereinsjahr der Stadmission zu Bremen. 1909.
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Zending te geven, aanvaardde hij den arbeid op voorwaarde, dat hij zou mogen pogen om het werk in de kerkelijke ordeningen in te lijven. Hetgeen geschied is 1 ) .
Het gevolg van al dezen arbeid is geweest, dat in een
eeuw het aantal kerkgebouwen met twaalf uitgebreid is.
Maar deze aanduiding zegt nog te weinig ; de gansche lijst
zegt meer.
Hier is een opgave van het aantal nieuwe kerken met de
namen èn met het jaar, waarin ze zijn gebouwd :
Havenstad (eerste Kerk)
Havenstad (tweede Kerk)
Hastedt
Friedenskirche
Remberti
Jacobi

Havenstad (derde Kerk)
Wilhadi
Zionskirche
Michaelis
Christuskirche
Immanuel-Kirche

1821
1855
1862
1869
1871
1876
1877
1878
1894
1900
1906
1908

Het tempo is zeer verschillend, gelijk men ziet. Doch
het geheel vormt een eerbiedwaardig stuk werk. En nog
is dit niet alles. Bovendien zijn namelijk nog vijf zalen in
gebruik op zeer onderscheiden punten der stad een vergaderzaal, de aula van een gymnasium en diergelijke
voor of f icieele godsdienstoefeningen.
Uit deze laatste mededeeling kan reeds worden vermoed,
welk standpunt men inneemt omtrent de grootte, die voor
een kerk en een samenkomst gewenscht is, hoeveel zitplaatsen dus normaal geacht mogen worden.
) Aldus in het genoemde Bericht.
Christelijk Sociale Studiën. II.

1

12
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Een opgave van dit aantal per kerkgebouw ontbreekt
voor Bremen 1 ) . Maar in het algemeen kan men zeggen,
dat met de idee van overgroote kerken principieel en radicaal gebroken is. En men ziet gemakkelijk zonder meer in,
welk beginsel zich hier verraadt.
Het is niet meer te doen om het samenbrengen van een
schare, die naar een gevierd kansel-redenaar komt luisteren en dan weêr uit elkander zwermt, de andere „gemeente"-leden vergeet en den prediker alleen laat, zoodra
er elders een ander is, die meer „trekt." Maar het is te
doen om een „gemeente" d.i. gemeenschapsleven in
dubbelen zin.
De kerkgangers moeten elkander kennen ; bij al het
jagen, al de verwarring, al de versplintering, al de verschuiving der groote stad moet hier de plek wezen waar
nog iets toeft van geestelijke verwantschap en geestelijke
samenhoorigheid. Het massale drijft uit om te zoeken,
wáár ergens het „sociale" nog een woord met een inhoud
kan wezen 2) .
Bovendien moet er contact kunnen zijn tusschen den
herder en de gemeente ; veel beter niet slechts maar gansch
anders van soort en van karakter dan het contact tusschen
een redenaar en zijn gehoor.
In de veelheid der betrekkingen vol oppervlakkigheid
moet de kerk de plaats wezen, waar ziel raakt aan
ziel.
Over den bouw van nieuwe kerken in Kopenhagen weten
wij nog meer dan over dien in Bremen.

1) Anders in Kopenhagen ; zie aanstonds.
2) Over het massale als tegenstelling tegen het sociale zie in deze
Stu d i ën, deel I bl. 71 v.v.
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In boek en brochure, keurig uitgevoerd met vele photografieën en nauwkeurige cijfers, wordt men op de hoogte
gebracht 1 ) .
Alles is hier gevolg van particulier initiatief, van
persoonlijke geestelijke aandrift.
In Denemarken heerscht namelijk de staatskerk en zoo
lag het op den weg van den staat om nieuwe kerken te
bouwen en nieuwe predikantsplaatsen te stichten naarmate de gemeenten groeiden. Maar de staat verzuimde deze
roeping. En de kerk als staatskerk sluimerde meê voort.
Men kan zich voorstellen, wat dit zou beduiden wanneer
een groote stad eens plotseling beginnen zou, geweldig te
groeien. Dan zou het herderlijk werk in hetzelfde tempo
teruggaan en de mogelijkheid zelfs van geestelijke bearbeiding zou in dezelfde mate slinken.
De groei begon te Kopenhagen in het laatste kwart der
vorige eeuw abnormaal te worden. Maar er werd niet
ingegrepen. In 1861 werd na eeuwen de eerste nieuwe kerk
gebouwd. En tot 1896 verscheen slechts uiterst langzaam
hier en daar een nieuw middelpunt voor den arbeid. Z66
mocht het niet voortduren
En jonge mannen met levendigen geest en levend geloof
grepen de nieuwe taak. Op 14 October 1896 werd het
„Kerkfonds" gesticht, dat door particuliere hulp al het
noodige doen zou. Men stond niet buiten de kerkelijke
baan ; de „bisschop" van Seeland wij zijn in een Luthersche wereld aanvaardde het voorzitterschap. Maar men
rekende op staatsarm noch officieelen kerksteun : de
levende gemeente zou zich-zelf de kerken bouwen. Alleen :
1 ) Zie F e s t-s k r i f t 1890-1915 KSbenhavens Kirkesag. Kopenhagen 1915. Voorts Det KSbenhavnske Kirkefonds
1896-1921. 24 Kirker. Kopenhagen 1921.
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wanneer dit was geschied, moest de staat voor het tractement der predikanten zorgen.
Zoo is de gang van zaken geweest.
Men zie eerst maar deze enkele cijfers 1 ) :
inwoners
kerken
predikanten

1920
1923
1880
1890
270.000 400.000 700.000 730.000
54
61
14
16
49
120
134 2)
40

Dat is een enorme groei van de stad. Maar grooter is
de groei van den herderlijken arbeid. Men heeft niet slechts
als kerk den groei bij gehouden van de stad op zichzelf
reeds een uitzondering maar men heeft de schade ingehaald.
Welken weg men daartoe bewandelde ?
Men ging systematisch te werk. Dit was mogelijk, omdat
alles in één hand was. En het vorderde, omdat men niet
slechts voorttrad in de of f icieele banen.
Men begon bovendien klein. Waar een nieuwe bevolkings-aanwas ontstond, stichtte men een eenvoudig houten
gebouwtje en dus had men vasten voet. Het hout werd
vervangen door steen. Het gebouw werd verwijd tot een
kerk. Wie de photografieën ziet, kan in den geest dien
arbeid nog eenmaal door-leven.
En men hield evenals in Bremen vast aan de gedachte, dat de kerken klein moeten wezen om het persoonlijk verband tusschen herder en gemeente.
Wat dit alles heeft beduid, moge blijken uit een lijst, die
1) De cijfers voor 1923 zijn naar particulier ontvangen mededeelingen gegeven.
2) Bovendien zijn er nog 17 predikanten werkzaam in ziekenhuizen
en in anderen specialen arbeid.
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de kerkgebouwen noemt met het jaartal van de stichting
en het aantal zitplaatsen :
Bethlehem
Nazareth
Gethsemané
Kapernaam

Nathanael
Vredeskerk

Brorson
Apostelkerk
Simeon
Jesaja
Vrijhaven

Blaagaards
Philippus
Elia

Aldersro
Kingo
David
Timotheus
Luther
Anna
Hans Taysens
Griindals
Frederiksholm
Absalom

1889
1892
1894
1895
1899
1900
1901
1901
1902
1903
1905
1905
1907
1908
1908
1910
1910
1911
1914
1914
1915
1918
1918
1919

200
700
550
400
550
700
780
575
600
800
650 1)
280
240
1000
350
500
600
230
800
450
200
125
200
280

Vooral deze jaartallen spreken een ontroerende taal.
En toch is men nog niet tevreden en staat men allerminst stil op den weg.
In een brochure van den tegenwoordigen secretaris van
het „Kerkefonds" wordt de vraag gesteld : Heeft Kopenhagen kerken genoeg? 2
)

1) Het wijkgebouw bevat bovendien 550 zitplaatsen en kan tegelijk
met de kerk gebruikt worden.
2) Zie CH. NIELSEN, Har vi Kirker nok i Kobenhavn?
Kopenhagen z.j.
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Het antwoord luidt ontkennend.
't Ideaal toch is, dat er op elke 10.000 leden ééi1 _ierk
zal zijn en één parochie met twee predikanten. Daaraan
gemeten, ontbreken er nog ongeveer 12 parochies. En gerekend met den groei der stad zullen derhalve de leden
der Luthersche kerk in Denemarken en met name in
Kopenhagen nog twintig kerken moeten bouwen. Naar 't
zich aanzien laat, zal het geschieden ook !
Eén mededeeling nog. Deze leeken arbeiden in de kerkelijke banen ; doch zij wenschen niet hun arbeid straks te
zien bedorven, zoo de officieele staats-kerkelijke kringen
zich op al dit levendig-gegroeide legeren om het weder stil
en kalm te maken met niet dan een paar officieele ambtelijke verrichtingen.
De gebouwen blijven eigendom van het kerkefonds en
ze worden geleend aan de staatskerk. Bovendien behoudt
het fonds zich het recht voor op het halve gebruik, dus
b.v. op één Zondagmorgen om de 14 dagen. Wordt een
predikant beroepen, die met wat officieelen arbeid zijn
plicht vervuld acht en die met een „levende gemeente" niet
werken kan noch die gemeente met hem, dan moet er
plaats zijn voor een ander, die beseft, wat het is om een
levende gemeente te dienen en met haar te werken aan
heel de grootsche roeping van de kerk in onzen dag 1 ) .
29. Derhalve : predikanten en kerkgebouwen
Men meene echter niet, dat het enkel aankomt op het

aantal predikanten en het aantal kerkgebouwen.
Er zullen meer levende krachten en meer doode hulpmiddelen moeten wezen.
Levende krachten ; personen en kleine groepen en groo1

) Een en ander volgens mededeeling van den heer Ch. Nielsen.

183
tere organisaties, die den noodigen arbeid ook inderdaad
kunnen verrichten, doch die vooral de kweekplaats zijn
deronligsamhed;kwplatsvn
„esprit de corps" zonder hetwelk in een groote en groeiende
en wisselende massa geen arbeid beklijft. Doch ook die
doode hulpmiddelen, die het materiaal voor den arbeid
vormen.
En dan allereerst het gebouw, dat centraal is en centraliseerend alles bevat. De kerk als Zondagsche preek-kerk
kan hier onmogelijk voldoen. Voor echt „gemeenschaps"leven is de preek de hoofdzaak niet ; en voor doordringing
van het leven is Zondagswerk gansch onvoldoende.
Derhalve : een middelpunt voor allen dag en allen arbeid.
Natuurlijk bij en om de kerk. Liefst zoo, dat alles een
eenheid vormt. Want de kerkdienst moet wel het hoogtepunt vormen. En de kerk mag in geen enkelen zin buiten
het leven staan ; ook niet buiten dat gemeenteleven, dat in
zaal en kamer zich zal concentreeren.
Dus : bij het kerkgebouw. Doch : meer dan het kerkgebouw.
De gedachte is niet volkomen nieuw. Een catechisatielokaal of wat daarvoor wilde doorgaan was dikwerf
wel aanwezig. Ook een ruimte voor een enkele vergadering.
Soms plaats voor het spreekuur van den predikant. En
straks in meer dan één gemeente vertrekken ten gebruike
van de diacones.
Toch is dit alles nog te weinig. Grootscher opzet is eisch.
Het schijnt, dat het eerst zulk een grootscher gedachte
in Amerika gerijpt is. In Boston werd ten jare 1888 bij de
Berkeley Temple een gebouw geplaatst, dat den Engelschen
naam „institute" ontving ; en de gedachte sloeg zóózeer aan,
dat bij v. in 1900 in New-York reeds bij 112 van de 488
Protestantsche kerken een diergelijk gebouw verrezen was.
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De naam „institute" werd straks ook in Engeland inheemsch ; in Duitschland wisselt hij met „Gemeindehaus",
terwijl wij ten onzent wel „wijkgebouw" moeten blijven
zeggen, al is dit begrip onder ons wat heel eng voor de
bedoelde zaak.
Kort na Boston doch geheel onafhankelijk daarvan werd
in Duitschland de zaak ontworpen en uitgevoerd 1 ) .
„Gemeindehaus" heette daar de inrichting, waar de
ouden en lijdenden en weezen der gemeente werden verpleegd. Doch het was de predikant C. Frick, die nieuwe
wegen insloeg. Zijn herderlijk werk in de stad Magdeburg
deed hem verstaan, dat groote-stads-werk zonder een voortreffelijk ingericht middelpunt toch eigenlijk ondoenlijk is.
Toen hij nu vandaar vertrok naar de stad Barmen, werkte
hij zijn plannen verder uit en belichaamde ze aldaar door
de opening van het eerste moderne „Gemeindehaus."
Wat hij wilde?
Ziehier de algemeene omschrijving : de gemeente moet
haar taak kunnen aanvaarden om met het licht des Evangelies te schijnen in alle terrein en over alle vraag van
het sociale leven. Maar het gebouw, dat dezen arbeid mogelijk maakt, moet aan één wijk, aan één parochie toebehooren, opdat het geheel, dat bewerkt en saámgebonden
worden zal, ook inderdaad een eenheid zij en overzienbaar.
De gedachte kan naar twee zijden worden uitgewerkt :
meer „Vereinshaus" of meer „Gemeindehaus."
Zoo kan men vooral aan vergaderingen denken en gele1 ) Zie C. FRICK, Kirchliche Gemeindehhuser. Over(in
druk uit Mitteilungen aus dem Gebiete der inneren Mission
Brandenburg) ; de rede is gehouden 7 December 1892. Voorts TH.
SCHAFER in Monatsschri f t fur innere Mission 1891 en P. CREMER,
Das G e m e i n d e h au s. Seine Bedeutung and Einrichtung. Pots-

dam 1905.
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genheid openen voor logies en restaurant. Zoo kan men
vooral de ruimten wenschen, die noodig zijn voor de Zondagsschool, het jeugdwerk, het vereenigingsleven, den
diaconessen-arbeid.
Een samenvoeging, geheel of gedeeltelijk van de beide
gedachten blijft mogelijk.
Het eerste Barmensche wijkgebouw 1 ) omvatte een tuin,
waar kinderen konden spelen ; een plek, waar ouden rusten
konden. Er waren kelders, die als opslagplaats dienden
voor kolen en aardappelen, die op uitdeeling wachtten. Er
waren zalen voor bijbellezing en evangelisatie-bijeenkomsten, voor de Zondagsschool, de meisjesvereeniging, de
vrouwenvereeniging. Kamers voor cursussen en bestuursvergaderingen. Lokalen voor den arbeid der diacones ; voor
kliniek en baden, voor het spreekuur.
En de algemeene gedachte is : dat dit kerkelijke middelpunt de velen samenbrenge, die om allerlei zeer verscheiden
oorzaak hulp zoeken in den aller-, allerbreedsten zin.
Een geestelijk concentratie-punt in den warrelenden
stroom van het stadsleven, uitgaande van en heenlokkend
naar de kerk 2) .
De gedachte is in Duitschland nagevolgd. En in Nederland heeft in de laatste jaren menige wijk een gebouw
ontvangen, dat met het geschetste veel overeenkomst biedt.
In Engeland is de gedachte nog grootscher, nog meer
omvattend uitgewerkt 3 ) . En het is deze laatste toepassing,
die weder in Frankrijk veel aandacht heeft gevraagd en
1) Het werd 5 Juli 1891 ingewijd. Een uitvoerige beschrijving in
FRICK, a. w. S. 9 ff.
2) Natuurlijk is FRICK voorstander van het absoluut parochiestelsel ; daarover zie beneden.
3) Zie „Een nieuwerwetsche Kerk" in Stemmen voor Waarheid
en Vrede; 1908, bl. 953-980.
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stemmen heeft wakker geroepen, die tot navolging drongen 1 )
Het meest bekend op gansch dit terrein werd de predikant C. Silvester Horne, die in 1903 zijn arbeid begon aan
Whitefield Tabernacle te Londen 2) .
Hij voelde positief-christelijk en tevens warm-sociaal.
Zijn hoop werd nu, dat hij zijn nieuwe kerk zou kunnen
maken tot de uitdrukking van wat als ideaal voor zijn ziel
zweefde. Een Evangelie, dat niet enkel intiem-stichtelijk
ismarokzjnchtevsuwopterinva
staat en maatschappij 3 ) . Een kerkgebouw, dat door gansch
zijn inrichting dit klaar uitroept en het practisch mogelijk
maakt tevens 4) .
Dat de kerken gansch niet tevreden mogen zijn met den
invloed, dien zij tot heden oefenen konden, staat voor hem
vast. Maar ook, dat zij niet wachten mogen tot de schare
haar weder zoekt ; zij zal tot de schare moeten gaan, beter
nog : zij zal in haar complex van gebouwen der massa alles
moeten kunnen bieden, wat men christelijk en sociaal en
christelijk sociaal van kerken hopen mag.
't Zal alles „kerk" moeten wezen, opdat de kerk als
vanzelf het middelpunt wordt der gedachten en zij niet
de vergetene zij of de veronachtzaamde of de schaars-

1) Vooral het tijdschrift Le Christianisme social gaf belangrijke
artikelen. Men zie A. DHOUAILLY, Les é g l i s e s-institutions ;
aldaar 1911, p. 99 v.v. met literatuur en illustraties ; E. GOUNELLE,
le rev. Silvester Horne; aldaar 1911, p. 231 v; dezelfde
Ce que doit être 1'Eglise moderne; aldaar 1911, p.
324 v. R. PRUNIER, Comment vit une Eglise-institut i o n? aldaar 1913, p. 182 v.
2) Geboren 1865, gestorven 1914.
3) In 1910 werd hij lid van het Parlement.
4) Zie zijn The institutional church. Londen z.j.
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gezochte. En de preek-ruimte in dit gebouw moet voor
veel meer dan enkel voor twee godsdienstoefeningen worden gebruikt. Dit kan ; want zóó moê worden de kerkbanken
niet van deze diensten, dat zij telkens zes dagen uitrusten
moeten 1 ) ; dit is onmisbaar, opdat de kerkgangers over
velerhande en niet slechts over intieme zielevragen daár
licht zoeken.
Dat de arbeid in zulk een gebouw zich kenmerken moet
door nieuwe vormen en frissche methoden, spreekt wel van
zelf. Maar reeds de inrichting van het gebouw zegt, wat
men wil z
De kerkzaal bevat een breed podium ; met den eigenlijken
preekstoel doch ook met ruimte voor een zangkoor en een
orkest. Een andere groote zaal kan groote vergaderingen
bevatten, doch ook aan een Zondagsschool voor kinderen en
volwassenen ruimte bieden. Er is een restauratie-zaal ; er
zijn vertrekken, waar men lezen kan of een gezelschapsspel
spelen. De hulpprediker woont er ; de predikant heeft er
zijn werk- en spreek- en leerkamer ; de wijkzuster vindt
er alle benoodigdheden bij de hand. Mannenvereeniging
en arbeidersorganisatie hebben er hun aangewezen
vertrek.
Wat er geschiedt?
Twee godsdienstoefeningen per Zondag ; vroeg in den
morgen een samenkomst met mannen van de straat ; om
3 uur een mannen-samenkomst in de kerkzaal, om een
sociaal onderwerp in geestelijk licht te behandelen. Des
Maandagsavonds een samenkomst voor de vrouwen en
moeders ; de kleine kinders worden meegebracht en in
nevenvertrekken door zusters der gemeente beziggehouden.
) .

1) Zie aldaar p. 21 v.: „The plague of the pews".
2) Een beschrijving en platte grond aldaar, p. 45. 53.
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In de week is voorts de lees- en conversatie-zaal open,
worden er voordrachten gehouden, vergaderen de vereenigingen.
Het vormt alles een vastgesloten geheel, opgebouwd uit
de grootste verscheidenheid.
Geen wonder, dat de gedachte is ingeslagen en het voorbeeld navolging gevonden heeft 1) .
Misschien is het goed, van een der andere „institutional
churches" nog één speciaal ding te vertellen, omdat het
den arbeid nog weder op eigen wijze belicht. In de Leysianmission wordt een zeker bezwaar ondervonden, omdat
daarin twee vroeger gescheiden takken zijn saamgevoegd.
Uitnemend voor het sparen van krachten. Maar de eene
tak had tevoren eigenlijk altoos onder de arbeiders, de
andere onder de heffe van Londen gewerkt. Dit laat zich
niet tezamen voegen ; sociaal vertoont elk van deze twee
een gansch eigen karakter. Men ondervindt nog telkens,
dat de arbeid onder de arbeiders echt-„sociaal” moet zijn.
30. Een laatste gedachte in dit verband.
Niet slechts de gebouwen, ook levende persoonlijkheden
zijn noodig. Ja, het is vóór alles om de menschen te doen.
Niet het doode maar het levende werkt ; niet de steenenmassa doch de geest drijft voort.
Dus is er behoefte aan leidende en stuwende persoonlijkheden, die men wel allereerst onder de predikanten
zoeken moet. Maar er is even veel behoefte aan een schare
van mannen en vrouwen, die mede-arbeiden, die het staketsel vullen met warmte en leven.
Is het er dan voorts nog vooral om te doen, dat de kerk
haar sociale taak niet verzuime, zoo komt het er op aan,
1)

Er zijn „Institutes" o.a. in Birmingham en Manchester; in

Londen alleen minstens tien.
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ook de massa der arbeiders te winnen voor het schoone
werk.
Hier heeft de Engelsche beweging der „Broederschappen" een uitnemenden arbeid verricht en ver-reikenden
invloed geoefend 1) .
De beweging was in den aanvang eigenlijk anders
bedoeld, namelijk niet sociaal doch louter evangeliseerend.
In 1875 voelde in Londen een christen-man 2) zich zeer
beklemd door de gedachte, dat de kerk haar greep op de
massa en zeker op de mannen volkomen had verloren. Hij
zon op middelen tot herstel. En hij ving aan, mannen van
de straat te noodigen tot een gezellige samenkomst op den
Zondagmiddag 3 ) . Die kwamen, kregen een geestelijk
wordtehn.
De beweging nam op.
Maar straks beseften de leiders, dat het evangeliseerend
element zou moeten worden aangevuld met het sociale.
En langzaam-aan, helder waarneembaar omtrent 1905,
veranderde het doel. Men zocht niet meer de mannen om
ze voor kerk en evangelie te winnen ; doch men ging beoogen om in deze mannen de geestelijke belangstelling op
het sociale te richten en hun te toonen, dat de sociale
vragen slechts van uit een geestelijken achtergrond worden
verstaan en worden beantwoord.
De mannen, die geleerd hadden regelmatig saam te
1) De technische term in Engeland en Amerika is „brotherhood",
in Frankrijk en Zuid-België „fraternité."
2) Zijn naam was JOHN BLACKHAM. Volgens een mededeeling in
Le christianisme social 1913, p. 164 ging in het genoemde jaar vier
vijfde van de Londensche bevolking nimmer ter kerk.
3) De zoogenaamde Pleasant Sunday Afternoon; afgekort
P. S. A.
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komen, vormden een „broederschap" en de organisatie der
„broederschappen" werd al verder uitgebouwd.
Hier oefende William Ward grooten invloed 1 ) . Hij
was in zijn eigen persoon een sprekend beeld van wat
de beweging bedoelde. In zijn jeugd reeds ontving hij
diep-religieuse indrukken en maakte hij een geestelijke
crisis door. Enkele jaren later leefde hij een winter lang
tusschen de dervende werkloozen. Sinds liet noch de
religieuse noch de sociale aandrang hem los.
En wat hij wilde, greep al wij der om zich heen.
Reeds in 1893 was een eerste congres gehouden. In 1900
ontstond in de Anglicaansche kerk een organisatie, die
den plaatselijken arbeid in een algemeen kader invoegde 2) .
Weder vijf jaar later was een nationale raad gevormd.
Men bezit een handleiding en een orgaan 3 ) .
Nu bedenke men, dat de broederschap geregeld op Zondagmiddag vergadert in het kerkgebouw en dat het geen
uitzondering is, dat op die samenkomst een kerkgebouw
volkomen gevuld is met louter mannen, die bij het licht des
Evangelies door-denken over de sociale prolemen.
Wie dit ziet, ziet een geheel vóór zich, dat ietwat zeldzaam nog moet heeten. Hier zijn mannen, vol belangstelling
voor Evangelie en kerk ; hier zijn warme christenen, die
op sociaal gebied vooruitstrevend zijn.
Voeg er bij, dat de beweging werkt in de afzonderlijke
kerken en tusschen de kerken beide ; dat zij volkomen
1) Hij schreef o.a. How can I help England? en Religion and Labour. Londen z. j. Zie ook zijn Brotherhood
and democracy. Londen 1911.
2) De „Men's society." Zie Le christianisme social 1913, p. 700.
3) De handleiding heet The Brotherhood Handbook, sinds 1907
op onregelmatige tijden verschenen ; het orgaan heet The P. S. A.
Brotherhood Journal.
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neutraal is inzake partij-politiek maar de leden hun hiergewonnen en hier-gesterkte overtuiging ginds uitdragen.
En men begint een weinig te verstaan, dat deze beweging
volk-omzettend kan worden genoemd, dat zij zoowel
christelijk-kerkelijk als politiek-sociaal diepe sporen
trekt. Het getuigenis daarvan klinkt in blad en tijdschrift 1 ) .
Hier raakt de kerk het tastbare leven voortdurend aan.
En tegelijk biedt hier de kerk een middelpunt in al de
versplintering van de groote stad ; kweekt zij „esprit de
corps", waar overigens alles uiteenzwermt.
Het Engelsch voorbeeld vraagt navolging, als de kerk
in de groote stad haar roeping zal vervullen.
Het heeft ook navolging gevonden.
Eerst in Amerika 2) .
De beweging werd er in 1892 geplant ; in 1910 telden
de Broederschappen reeds één millioen leden 3 ) . En thans
weet er ieder, wat de samenvoeging „man-godsdienst"
beduidt 4) .
1) Men zie het artikel van P. W. WILSON, dat vertaald is opgenomen in Wetenschappelijke Bladen 1913 II, bl. 117 v.v. En de
uitspraak van PH. SNOWDEN in the Christian Commonwealth van
10 Febr. 1909:
„The Broterhood movement is making great progress and the
meetings are bringing together thousand of men to whom theological creeds and church ordinances could never appeal but who
find in a human religion a satisfaction for their hungry souls and
who in these meetings get inspiration and education for the work
of social reform."
2) Een invloedrijk leider is JOSIAH STRONG hier jaren lang

geweest.
3) Velerlei in Le christanisme social 1910, p. 108, 310; 1911,
p. 100, 324 ; 1913, p. 567.
4) Zie F. B. SMITH, a Man's religion. New York 1913.
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Het program vergt, dat men aan vierderlei zich wijde :
a.
b.
c.
d.

zijn leven stellen in dienst van den Heer,
zich geven aan de massa,
zich om de aardsche toestanden bekommeren,
de kracht voor den aardschen arbeid zoeken in de gemeenschap met God.

Van Amerika sloeg de beweging over naar Canada,
waar men in twee jaren 200.000 mannen en 25.000 jonge
mannen organiseeren kon 4) .
Wat later volgde Frankrijk ; omstreeks 1910. En België
deelde in de aanraking 2
In deze Roomsche of althans niet-Protestantsche landen
ontwikkelt de beweging zich met andere, kleinere proporties. Maar ook daar bindt zij saam wat anders al te veel
gescheiden leeft. Toen in 1910 van uit Engeland een groep
Broederschaps-leden was overgestoken naar Frankrijk en
met banieren in optocht door Rijssel trok, werd de bêvolking dier stad door het zeldzame schouwspel getroffen,
dat hier mannen, juist mannen naar luid van hun doeken
en banieren kozen vóór Christus en dat tegelijk deze chistenen naar luid van hun doeken en banieren krachtig wierven om socialen arbeid.
Het is duidelijk, dat zulk een schouwspel inderdaad mag
treffen. Het is even duidelijk, dat zulk een schouwspel niets
opvallends wezen mag.
Indien de kerk voor haar deel den plicht vervullen zal,
die hier allerwege oprijst, dan zal óók het voorbeeld der
„Broederschappen" haar een weg kunnen wijzen.
) .

1) Toen SILVESTER HORNE in 1914 stierf, was hij op weg naar
Canada, om er in het belang der Broederschapsbeweging te
werken.
2) Zie E. GOUNELLE, le Mouvement des Fraternités.
Parijs 1911.
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31. Wij hebben aangewezen, hoe naar ons inzien de
kerk haar arbeid zal moeten inrichten, indien zij aan haar
sociale taak zal kunnen voldoen.
Wij hebben er aan toegevoegd, wat vooral in de groote
stad der kerk onmisbaar is voor haar arbeid.
Nog één onderwerp bleef echter rusten. Het sprak een
weinig meê en het verried zich reeds, toen wij over de
kerken en de wijkgebouwen, over de organisatie der levende krachten handelden. Maar het kwam niet opzettelijk

anhetword mchinerdaluspk.
Al het genoemde baat weinig of niets, wanneer er geen
afgebakende en overzienbare kringen zijn, waarin zulk een
arbeid wortelen en aarden en groeien kan. Het massale
is hier verlammend, omdat het de inspanning doet vervloeien en omdat het iedere grens uitwischt.
Dus moet het massale worden gebroken. Bij den predikant, de kerk, het wijkgebouw, het vereenigings-leven
behoort de duidelijk aangewezen kring. Slechts, waar
centrum èn omtrek beide zijn gegeven, is de arbeid
mogelijk.
Indien dit juist is, dan zal het roepen daarom te luider
klinken naarmate krachtiger wordt begeerd, dat de kerk
haar roeping vervulle. En dan zal in dat koor met klank
en kracht de stem opgaan dergenen, die hunkeren naar een
kerk, trouw in het sociale leven.
De feiten stemmen hiermede overeen.
Sociale werkers zijn voorstanders van... het parochiestelsel ! 1 ) De aanduiding
ondanks alle verscheidenheid,
die hier nog mogelijk blijft
genomen voor het streven :
Zoo M. VON NATHUSIUS in zijn Die M i t a r b e i t der
1)
K i r c h e; S. 478 ; zoo dr R. MUMM in Berichten van Elthe to 15 Febr.
1890 ; zoo TH. CHALMERS, over wien zie mr P. A. DIEPENHORST,
Voorlezingen economie I3 bl. 135v; dr J. H. ADRIANI in
Christelijk Sociale Studiën. II.

13
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dat de leden der kerk, die tot dezelfde groote burgerlijke
gemeente behooren, niet behooren tot de eene groote kerkgemeente maar verdeeld zijn over afzonderlijke gemeenten
of wijkgemeenten of parochies.
Want het logge moet gebroken worden. En de verantwoordelijkheid der enkelen moet worden vastgesteld.
Het Parochie-stelsel!
Wij zeiden, dat de naam veel mogelijkheden kan omsluiten. Het is wel aangewezen, dat een nadere studie aan
het onderwerp wordt gewijd. En dat deze aanvangt met
een beschrijving van wat beproefd is of verwerkelijkt.
Zulk een beschrijving zal zeker nergens beter kunnen
aanvangen dan bij de Roomsche kerk.
Ten onzent bestaat in die kerk het parochiestelsel sinds
1853.
Te voren heerschte hier sinds de Hervorming groote
verwarring. Geen scherp-begrensde parochies. De gemeente-leden rekenden zich tot de kerk, die zij om eenige
oorzaak préfereerden. De pastoors bemoeiden zich met de
kerksche menschen, speciaal met hunne kennissen en vrienden. Het gevolg was : ongeregeld werk èn verwaarlozing
der niet-kerkschen. Precies dus, wat de Protestanten in
groote gemeenten nu nog dreigt.
Voor zeventig jaren is echter het Parochie-stelsel ingevoerd. En wie zich bedroeft of ergert over den opbloei
van Rome in de laatste jaren, over den gestadig voortgaanden kerkenbouw, over de macht der „geestelijken"
op de gezinnen en op de gansche kudde, die moge
zich voortaan herinneren, dat deze machtontplooiing
Stemmen des Tijds 1919; bl. 187 v.v. — Schrijver dezes was reeds
in 1897 een beslist voorstander ; zie de artikelen in Stemmen voor
Waarheid en Vrede 1897, bl. 1203 v. (anoniem) en 1901, bl. 487 v.
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samenvalt met de invoering van het Parochiestelsel.
De invoering ging niet al te gemakkelijk. Het viel velen
gemeenteleden zwaar, hun ouden pastoor niet zooveel als
vroeger te zien ; en velen geestelijken, om de hun bekende
families minder te bezoeken. Het beduidde mindering van
omgang, soms van vriendschap, soms ook van geschenken,
die plegen gegeven te worden na kerkelijke handelingen.
Maar het stelsel is ingevoerd èn doorgezet.
De Roomsche Kerk is verdeeld in bisdommen ; elk bisdom
in parochies. Een parochie is een kadastraal afgebakend
gedeelte met eigen kerk en eigen pastoor, deze zoo noodig
bijgestaan door kapelaans. Het doel van deze indeeling is
de zuivere waarneming van het herderlijk werk.
Wij behoeven hier geen uitvoerig overzicht te geven 1)
van wat in den loop der eeuwen als recht gegolden heeft 2 ) .
1) Zie voor de geschiedenis Kirchenlexicon oder Encyclopddie der
Katholischen Theologie und ihrer Hiilfswissenschaften. Eerste uitgave door WETZER en WELTE tweede door HERGENRSTHER, later
KAULEN de artt. „Pfarrer", „Pfarrei" en „Aufgebot." Zie voorts
Herzog R. E. 3 VI ; art. „Kirchliche Gemeinde."
2) Aldaar o.a. het volgende: „Die Eintheilung in einzelne Pfarreien hat die bequemere Ausiibung der Seelsorge zum Zwecke". Trid.
XXIV, c. 13 De Ref. ; XXI, c. 4. -- Oorspronkelijk had elke stad
één kerk met één bisschop. Later, toen de gemeenten te groot werden,
kwamen er kerken naast de moederkerk (cathedraal) ; misschien
reeds in de eerste of tweede eeuw; Sp. 1955. Tijdens het concilie
van Chalcedon (c. 17) waren er reeds vele landelijke Parochies. —
In Frankrijk waren parochus en parochiaan streng tot de eigen
parochie beperkt, ook voor den kerkdienst; waarbij soms de congrua
moeilijkheid gaven. Sp. 1956f. Trid. VII, c. 7, de Ref. Niemand mag
zonder diens toestemming in eens anders parochie functioneeren,
Trid. XXIV, c. 4; geen parochiaan mag gaan tot een ander geestelijke, zonder toestemming, die echter niet geweigerd wordt. De
parochus deelt de sacramenten uit. Trid. XXIV, c. 13 ; Rit. Romanus
2, 1, 12. — Sixtus IV eischte het mis-hooren in dé eigen kerk;
;

;
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Maar wel gaan wij den bestaanden toestand schetsen 1 ) .
Als Protestanten zeggen wij, dat het Roomsche Parochie-stelsel gepaard gaat met ondragelijken, ongeestelijken
dwang. Welnu : zie hier, hoe deze „dwang" werkt : elk
Roomsche is volmaakt vrij, in welke kerk en bij welken
geestelijke hij wil biechten, preek hooren, mis bijwonen,
communiceeren ; volmaakt vrij . In zijn eigen Parochie-kerk
moet hij gedoopt worden, catechiseeren, eerste communie
doen en met Paschen communiceeren ; het laatste oliesel
moet hij ontvangen van zijn parochie-geestelijke ; en het
huwelijk moet „gesloten" worden in de parochiekerk van
bruid of bruidegom. Maar... van al deze bepalingen kan
met toestemming der pastoors worden afgeweken. Zoodat
er geen dwang is ; alleen orde en regelmaat. Of men moest
dwang noemen de verplichting voor de parochie-geestelijken, om eens per jaar hun gansche parochie te bezoeken.
Waar de verschillende parochies in één stad of groot
dorp liggen, is de armenzorg meestal niet parochiaal geregeld, al heet zij zoo ; er is dan althans één centraal orgaan
voor de armenzorg.
Het veelvuldig verhuizen der menschen uit de eene naar
de andere parochie geeft in de practijk niet zooveel last,
als men zou vermoeden. Het komt minder voor, dan men
Leo X, Pius V en Clemens VIII lieten het vrij. — De biecht moest
in Frankrijk althans ééns per jaar bij den parochus worden afgelegd ; het Ode Lateraan-concilie (c. 12) verslapte die bepaling ; nu
is het vrij. — Voor het huwelijk zie Trid. XXIV, de ref. matr. c. 1.
1 ) Het zegt iets, dat de Roomsche kerk in Nederland telde:
400 priesters.
350 parochies
1784
925
1815
673
„
2310
1014
„
1900
2736
1922
1178
„
,,
De mededeeling dezer laatste cijfers dank ik aan de vriendelijkheid
van dr ALPH. ARIENS.
„

„
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denkt ; en door het huisbezoek wordt het altoos binnen het
jaar ontdekt.
Aldus de toestand bij Rome.
Wij komen thans tot het Protestantisme.
In ons vaderland hebben sommige „Gereformeerde kerken" een soort parochie-stelsel gehad, toen de plaatselijke
kerken A en B of A, B en C nog niet vereenigd waren. De
toestand was toen aldus : zij leven onder dezelfde kerkorde
en in één classicaal verband ; maar plaatselijk geheel zelfstandig. Elk heeft een kerkgebouw, een kerkeraad en een
predikant. De gemeenten zijn niet kadastraal gescheiden ;
maar de leden der twee of drie kerken wonen door de
gansche stad verspreid. Wie van buiten komt, dient zijn
attestatie in waar hij wil, in zijn keuze bepaald door traditie of familiebanden of voorkeur voor een predikant.
Daar kerkt men dan ook natuurlijk.
Deze toestand is nu voorbij.
Een andere duurt nog voort ; ook en zelfs meer in de
Hervormde kerk. Het samensmelten van burgerlijke gemeenten doet namelijk vanzelf een parochie-stelsel ontstaan. Het komt in meer dan één gemeente voor ; nergens
zoo sprekend als in Rotterdam, waar de ééne groote burgerlijke gemeente de kerkelijke gemeenten Rotterdam,
Charlois, Delfshaven, Feyenoord, Kralingen en in zekeren
zin nog Hoek van Holland omvat.
Natuurlijk legt niemand zich neder bij wat aldus vrij
onregelmatig en onsystematisch wordt. En een opzettelijke
maar dan tegelijk zuiver-geleide parochie-vorming is al
voor jaren bepleit in elk der genoemde kerken.
Wij vragen parochievorming, opdat de kerk haar taak
en met name haar sociale taak kan vervullen. Dus laten
wij ter zijde, wat met het oog op de belijdenis-kwestie der
Hervormde kerk aandrong op parochie-vorming ; al wordt
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daarin velerlei gezegd, dat technisch ook ons kan te stade
komen 1 ) . Maar ons is het om het pastorale parochie-stelsel
te doen 2 ) .
Nadat hier en daar een stem daarvóór geklonken had,
wendde de synode zich tot de grooter gemeenten met de
vraag, in hoeverre decentralisatie den gemeente-arbeid zou
kunnen ten goede komen 3 ) . En weinige jaren later werd
uit het Algemeen Reglement weggenomen, wat aan de
invoering van een parochiestelsel reglementair in den weg
stond 4) .
Dit is iets. Maar het is te weinig. Het eigenlijke werk
moet door de gemeenten-zelf worden gedaan.
In Amsterdam gaf de bedoelde synodale circulaire een
eersten stoot 5 ) en zag een rapport het licht, dat uitnemende gegevens bevat 6) . Verder kwam men nog niet. Rotterdam overwoog, maar stuitte aanvankelijk op vele technische bezwaren 7 ) ; thans is de zaak opnieuw aan de orde
1) Aldus dr G. J. Vos AzN, Vrijmaking der Kerk door
facultatieve Kerspelvorming. Amsterdam 1875. dr PH.
J. HOEDEMAKER, E en modus vivendi? Opgenomen in Vragen
van den dag in het licht van Gods Woord. I Amsterdam 1901.
2) Zie o.a. C. F. GRONEMEYER, Voorstel tot splitsing
der groote gemeenten in parochies. Amsterdam 1897.
Zie ook m ij n artikelen, genoemd boven bl. 193 nt 1.
3) Zie Handelingen van 25 Augustus 1908. De circulaire is verzonden dd. 16 September 1908, no. 726.
4) Men zie Algemeen Reglement art. 17 * ; bovendien het Reglement op de vorming van buurtgemeenten. Beide van 15 Jan. 1914.
5) In Maart 1909 werd aan den kerkeraad een rapport uitgebracht, dat op decentralisatie aandrong. Het werd in December 1909
in beginsel aanvaard.
6) Zie het Reglement voor de wijkcommissies met memorie van
toelichting, waarin veel cijfers en plannen. December 1911.
7) Zie dr J. R. CALLENBACH in de Rotterd. Kerkbode van 9. 16 en
23 Maart 1912.
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en in studie 1). Haarlem deed de eerste stappen om te
komen tot een radicale oplossing 2 ) . In Utrecht werd een
plan uitgewerkt, dat via radicale wijkverdeeling tot parochie-stelsel en bewerking der gansche gemeente zou kunnen
leiden 3 ) . Het werd niet uitgevoerd.
In de Gereformeerde kerken heeft de roep om een radicaal parochie-stelsel nu en dan luid geklonken 4) .
Hij is ook hier en daar gehoord. Reeds in 1909 ontving
de kerkeraad van Amsterdam een rapport, waarin op
eenige decentralisatie werd aangedrongen, opdat de kerk
tegenover de afdwalenden haar taak vervullen kunne 5 ) .
Na vier jaar werd de zaak opnieuw behandeld.
In Rotterdam is men nu verder 6 ) . Reeds voor jaren
werd besloten 7 ) tot een verdeeling van gansch burgerlijk
Roterdaminb.vpochesDuitvrnglzch
wachten vanwege de practische moeilijkheden 8 ) . Maar
men vergete niet, dat een zeer ver doorgevoerde wijkverdeeling met krachtige decentralisatie reeds voor een be1) Zie het kerkeraadsbesluit van Mei 1923.
2) In den loop van het jaar 1923.
3) Zie daarover m ij n art. in Stemmen voor Waarheid en Vrede;
1911, bl. 1129 v.
4) Zie vooral dr A. KUYPER in De Heraut van 10, 17 Jan. 1909,
no 1619 en 1620. dr H. H. KUYPER in De Heraut van 16 Mei 1909,
no 1637 vv. over „onze stadskerken." Hier vindt men veel historische,
dogmatische en technische stof bij een. Voorts dr HARRENSTEIN,
Het arbeidsterrein der Kerk; bl. 48, 61, 81.
5) Het rapport is verschenen bij Kirchner te Amsterdam 1909.
Eenige bezwaren werden ontwikkeld in het weekblad Hollandia van
10 December 1910.
6) Over de algemeene vraag zie J. H. LANDWEHR in de Geref.
Kerkbode; jaargang X, no 512, 520, 524.
7) Namelijk in November 1911.
8) Een voorstel om de zaak opnieuw te behandelen, werd in April
1922 van de hand gewezen.
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langrijk deel geeft, wat het parochie-stelsel zoekt 1 ) . In den
Haag besloot men om de proef te nemen door één nieuwaangroeiende wijk als zelfstandige parochie te constitueeren. Het voorstel toefde weder ; maar de zaak zal toch
allicht worden doorgezet 2) .
Aldus de toestand ten onzent.
Een en ander uit het buitenland moge het gegevene
nog aanvallen en verhelderen.
Natuurlijk gaat het ook daar allereerst om de grootste
steden. Zoo heeft Hamburg ongeacht de voorsteden 19
parochies, waarin 100 predikanten werkzaam zijn. Parijs
heeft, althans wat de Hervormde kerk aangaat, het radicale parochiestelsel : de stad is in kadastraal afgebakende
deelen verdeeld en ieder deel vormt een zelfstandige gemeente. Berlijn 3 ) , met zijn veel grooter Protestantsche
bevolking, is verdeeld in tien classes ; elke classis in zelfstandige gemeenten met een of meer predikanten, in het
geheel 130 gemeenten of parochies met bijna 300 predikanten ; ook radicaal parochiestelsel dus.
Wat de landen als geheel aangaat : Schotland heeft nog
altijd de parochies, zooals zij reeds vóór de Reformatie
gevormd waren, vermeerderd natuurlijk met die later zijn
gesticht. Daar heeft elke parochie (parish) een eigen kerkgebouw, een kerkeraad en één predikant, die alleen binnen
1) Zie een rapport daarover van Februari 1919.
2) Het besluit inzake de Oosterkerk-wijk viel in September 1920.
Het werd geschorst, omdat de meerderheid slechts klein was, doch
in Mei 1923 is het opnieuw aan de orde gesteld.
3) Zie Fiihrer durch die evangelische Kirche
in Berlin; jaarlijks. WEBER, Die Forderung der kirchlich-sozialen Bestrebungen in Hefte der Kirchlich-sozialen Kon f erenz; 1904, S. 54. Die Christliche Welt; 1913, no. 48
Sp. 1137.

201
dat geografisch afgeteekend gebied functioneert, tenzij
met toestemming van een collega. Toch zijn de parochies
verdeeld in wijken (districts) , omdat de ouderlingen zich
elk een gedeelte ter bearbeiding zien aangewezen, terwijl
zij dat bovendien nog bearbeiden ook, naar het schijnt.
Amerika is ook op kerkelijk gebied het land der vrijheid.
In de Engelsche gemeenten 1) sticht men daar met vrijmoedigheid meerdere plaatselijke kerken binnen dezelfde
burgerlijke gemeente ; terwijl die verschillende lichamen
dan niet kadastraal gescheiden zijn, maar zich enkel naar
sympathie organiseeren. Zoodat een goede dominé of een
goed zangkoor geld waard zijn, omdat daardoor van andere
kerken in dezelfde stad lidmaten worden overgelokt.
In de Hollandsch sprekende kerken is de toestand eenigszins anders. Wel bestaat er geen kadastrale afperking.
Maar regel is toch, dat de kerkgebouwen niet te dicht bij
elkaar worden gesticht en dat dan de omwonenden zich
bij de naastbij zij nde kerk aansluiten ; zoodat daardoor een
onwillekeurige geografische verdeeling tot stand komt.
Juist daardoor is ook de geestelijke (of beter : ongeestelijke) concurrentie veel minder. En daardoor is tuchtoefening mogelijk zelfs in steden, die vijf à zes uur lange
straten hebben.
Deze geweldige uitgebreidheid maakt de vorming van
afzonderlijke, zelfstandige gemeenten absoluut noodzakelijk en dwingt er toe, dat deze niet in één plaatselijken
kerkeraad, maar enkel classicaal tezamen komen. „De
openbaring van het lichaam van Christus plaatselijk als
een éénheid" is daar onmogelijk. De Presbyteriaansche
kerken gevoelen zelfs voor deze gedachte niets. En de Gere1

) Allerlei bijzonderheden liggen verspreid in de werken van C. M.
En in het algemeen zie KELLER, D y n a m i s.

SHELDON.
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formeerde kerken van Hollandschen oorsprong verwerpen
wel niet de idee, maar zien zich toch gedrongen, het met
een of ander surrogaat te doen, niet de idee te realiseeren.
Het merkwaardigst en het meest leerzaam is de geschiedenis van het kerkelijk leven in Wurttemberg op dit punt 1 ) .
Tot voor ruim dertig jaar waren er alleen „gemeenten"
met een kerkeraad, een of meer kerken, een of meer
predikanten. In gemeenten met meer dan één predikant
heerschten toen dezelfde toestanden als nu bij ons nog. Na
een Synodal-ausschreiben van 8 December 1891 zijn alle
„Parochieën" met meerdere predikanten verdeeld in
„Seelsorgebezirke", onze „wijken" ; maar dan als officieel
erkende grootheden, niet als particuliere afspraken. Toen
de gemeente was gewend aan wijkverdeeling, is Seelsorgebezirkszwang ingevoerd 2 ) . D. w. z. : sinds geldt als regel,
dat wijkpredikant en wijkbewoners bij elkander hooren.
Maar een regel, waarop uitzondering mogelijk is ; dus een
„dwang", die niet al te zeer dwingt. Wie een ander predikant wenscht als spreker, gaat hem eenvoudig hooren,
want over „hoordwang" denkt ook daar niemand. Wie een
ander wenscht voor doop, huwelijk, catechisatie, ziekenbezoek, begrafenis, die is evenzeer volkomen vrij, een ander
te kiezen ; maar hij heeft een „Entlassungsschein" van
zijn wijkpredikant noodig. En alle predikanten houden
een alphabetisch register bij van wie zich hebben „abgemeldet" en „angemeldet."
Evangelischen
1 ). Bronnen: Amtsblatt des Wurttembergischen
Konsistoriums and der Synode in Kirchen- and Schulsachen; Bd.
XII, no. 40; 19 Dec. 1901. En Evangelisches Kirchenblatt fur Wurttemberg; nummer van 11 Jan. 1912 (art. Allerlei n e u e Or d-

nungen in unsrer Landeskirche) envan 29 Maart 1902
(art. Die Durchfiihrung der Seelsorgebezirke).
2 ) Namelijk 10 December 1901, dus na tien jaren.
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Een bezwaar tegen deze regeling vormden de „Stolgebtihren", de cadeaux, die de predikanten in Wiirttemberg
ontvingen na doop, aanneming, huwelijk enz. Een rijken
vriend in een andere wijk liet men ook om die reden niet
gaarne los. Maar sinds 1901 zijn de Stolgebiihren afgeschaft ; uitnemend in velerlei opzicht ! En sinds is een groot
bezwaar tegen het parochiestelsel gevallen.
De gemakkelijke wijze waarop dispensatie wordt verkregen, werkte mede, om de nieuwe regeling populair te
maken. En het meest geschiedt dit natuurlijk door de
gevolgen : de verhooging van het herderlijk verkeer en de
opbloei van het gemeentelijk leven. De gemeente zegt:
„Jetzwismandoch, gert."Enié
gemeente hebben dan ook de drie predikanten en de
gemeente afgesproken, dat men van het recht tot dispensatie geen gebruik zal maken en elk zich zal houden aan
de eigen wijk, aan den eigen predikant.
Voor het offer van persoonlijke genegenheid, daarin
gebracht van weerszijden, geniet men sindsdien den gemeentelijken en geestelijken zegen.
Wat dit alles beduidt, wordt misschien nooit klaarder
in het licht gesteld dan door een teekening van wat het
consequente tegendeel in heeft. Zulk een absoluut andere
regeling wordt namelijk in Bremen gevonden 1 ) . Daar
heerscht naar Funcke's woord
en hij gevoelt dat zelf
niet als een smaad
het „tohu wa bohu" 2 ) . Wat er nog

sinds oude tijden aan wijkgrenzen of parochie-indeeling
1) Zie dr 0. FUNCKE, die Fuszspuren des lebendigen
Gott e s. Altenburg 1900. II S. 225-279. E. ROLFFS, D a s k i r c hliche Leben der ev. Kirchen in Nieder-Sachsen; S.
396-450. Voorts Christliche Welt 1913, Sp. 506 ff.
2) Di. i. „woest en ledig" van Gen. I : 2.
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bestond, is in 1860 afgeschaft 1 ) . Men is in Bremen individualist tot in de uiterste consequentie : alles wordt om
personen gegroepeerd. Er zijn wel gemeenten, doch dit zijn
„Personal-gemeinden" ; een predikant verzamelt een kring,
vormt een gemeente, bouwt een kerk. De eenvoudigste
leiding, die het geheel overzien zou, ontbreekt. En dat op
een getal van omtrent 275.000 leden 2 ) . De diaconale zorg,
het werk der wijkzusters geschiedt stelselloos. Voor nieuwe
protestanten, die zich in Bremen vestigen, is niemand verantwoordelijk ; zij worden niet stelselmatig bezocht en dus
als regel verwaarloosd. Of een nieuw-opkomend stadskwartier kerkelijk verzorgd zal worden, hangt van het
toeval af. Geen wonder, dat een enkel schrijver althans 3
bij de onrustbarende onkerkelijkheid van Bremen ter verklaring ook naar deze ongeordendheid d. i. verwaarloozing
verwijst 4) . De warme trouw der vrome kringen kon met
de beste toewijding hier niets grootsch bereiken 5 ) .
Breking van het massale, ordening, vaststelling van de
verantwoordelijkheid is onmisbaar.
)

1) Aldus ROLFFS, a. w. S. 400.
2) Bremen (staat) telt ongeveer 300.000 inwoners, waarvan er
274.000 protestant zijn, die a llen tot dezelfde kerk behooren.
3) Namelijk ROLFFS, a. w. S. 445.
4) Bij een bezoek in Sept. 1923 kreeg schrijver dezes den indruk,
dat sommige predikanten het onhoudbare van den toestand gaan
inzien ; maar men waardeert toch vooral de schoone geestelijke vrijheid. En van het parochie-stelsel had men zich niet op de hoogte
gesteld ; zoo klonk nog telkens de bewering, dat parochie-stelsel
„dwang" is en : „de gemeente laat zich niet dwingen."
5) Men vergelijke, wat wij boven, bl. 177 v.v. over den kerkenbouw
in Bremen en in Kopenhagen mededeelden, en bedenke dan, dat in
Kopenhagen het bouwen van nieuwe kerken en het vormen van
nieuwe parochies hand in hand gaat.

205
32. De gegeven schets heeft wel reeds doen vermoeden,
welke mogelijkheden er kunnen worden saamgevat onder
het ééne woord „parochie-stelsel."
Men groepeert ze gemakkelijk in drieën.
Ten eerste kunnen er zelfstandige en niet-zelfstandige
parochies wezen ; gemeenten, die echte gemeenten zijn met
een kerkeraad, die een echte kerkeraad is of deelen der
gemeente met een zeker zelfstandig bestaan zonder een
gemeente te vormen èn met een kerkeraad, terwijl toch
ook een algemeene kerkeraad wordt samengesteld 9 .
Wij kiezen hier met beslistheid voor zelfstandige parochies, niet dan classicaal met de overige parochies verbonden 2) . Dit schijnt toch waarlijk de Benige gezonde
regeling.
Anders kan niet uitblijven onderlinge twist over bevoegdheid tusschen den wijk-kerkeraad en den algemeenen kerkeraad. Of men krijgt zonderlingheden als deze : dat het
zeer gewichtig werk van beroepen en benoemen en besturen aan den wijk-kerkeraad wordt opgedragen ; doch
dat veel minder gewichtig werk als bijvoorbeeld het administreeren taak is van den algemeenen kerkeraad.
Reeds nu doen de groote kerkeraden hun werk niet goed,
omdat zij zoo groot zijn. Wanneer belangrijke werkzaamheden worden toegewezen aan den Parochie-kerkeraad,
staat te duchten, dat de algemeene kerkeraad zal zijn een
1) Reeds G. VOETIUS kent deze onderscheiding ; zie zijn Po 1 i t i c a
e c c l e s i a s t i c a. Amsterdam 1663 ; pars I liber 1, caput I p. 24
over Duitschland, vooral Bremen en Engeland, vooral Londen.
2) Als overgangsmaatregel zou het minder radicale kunnen worden aanvaard, dat GRONEMEYER, a. w. bepleit: behalve de afzonderHike kerkeraden een algemeene kerkeraad en een algemeen lidmatenboek. Maar eigenlijk moet een groote burgerlijke gemeente niet een
afzonderlijke gemeente doch een afzonderlijke classis vormen.
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stroopop of... een sta-in-den weg. Wenscht men dien algemeenen kerkeraad te behouden als symbool van de éénheid
der gemeente, dan antwoorden wij, dat op andere wijze
die eenheid beter zich openbaren kan. En pleit men voor
zijn voortbestaan met het oog op de administratie, dan
luidt ons antwoord, dat daarin langs anderen weg beter
kan worden voorzien.
Een tweede verschilpunt.
Wij hebben gezien, dat de parochies gevormd worden
soms naar het kadaster, soms naar sympathie. Een bepaald
begrensd gedeelte der gemeente vormt een eigen kring.
Of degenen, die onderling sympathiseeren, sluiten uit de
gansche stad zich tot een gemeente aaneen.
Ook hier is de keuze niet twijfelachtig. Wel is waar,
worden wij „kerkelijk ingedeeld naar geestelijke sympathieën en niet naar afstanden" ; 1) maar daarmede is o.i.
de zaak dan ook veroordeeld. Dan is er, zelfs idealiter, van
de eenheid der gemeente geen sprake meer. Dan gaan „min
edele drijfveeren" werken, b.v. dat men niet gediend is van
een predikant enz. Laat men zich voorstellen, wat onder
onze kerksche menschen, die toch al zoo graag één dominé
aanhangen en om allerlei nietigheden een groep, een kringetje formeeren... wat onder hen geschieden zal, zoodra
zulk een neiging officieel wordt gesanctioneerd. Het geestelijk zien der geestelijke dingen moet minderen en de geestelijke zegen kwijnen. Neen, maar de woonplaats moet bepalen, tot welke parochie men behoort.
Anders gaat ook de vrucht verloren, die van het parochie-stelsel wordt gehoopt en waarom ten slotte de zaak
alleen noodig is : dat namelijk de predikant met zijn
keradvijgtne,afbkdovrzina
1)

Aldus HOEDEMAKER, a. w.; bl. 12, 13 ; zie ook 31.
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terrein van werkzaamheid. Integendeel zou juist officieele
plicht worden, wat nu reeds de vloek is van het herderlijk
werk:datpinoregaschtdwl,ve
tijd verloopt, veel onnoodig werk verricht... en dat op deze
wijze enkel „de vrienden" worden bezocht. En niet de
gemeente. En nog veel minder de schare, waarvoor zij
evengoed verantwoordelijk zijn.
Een derde verschil in de vorming der parochies is minder ingrijpend.
Het betreft de vraag, of men de gemeente verdeelt naar
het aantal predikantsplaatsen dan wel naar het aantal
kerken ; of men dus de wijken maakt tot zelfstandige gemeenten, elk met een predikant, maar vooreerst de parochie-kerk deelend met andere gemeenten ; dan wel of men
zooveel parochies vormt als er kerkgebouwen zijn en daarover de predikanten verdeelt.
Wij kiezen ook hier het radicale stelsel. Zooals reeds
bleek en blijken zal, achten wij vooral noodig, dat elk
predikant op zich zelf werken kan, natuurlijk met zijn
eigen kerkeraad, maar overigens alléén voor zijn gemeente
verantwoordelijk, niet met andere predikanten saam. Doch
als maar eerst het massale lichaam van al die gemeenteleden, al die kerkeraadsleden, al die predikanten is gebroken, dan vormt dat reeds op zich zelf een zegen. Als
overgangsmaatregel is het zeker goed, dat naar de kerkgebouwen wordt gesplitst. En zelfstandigheid van een wijk
meténprdika tochn,zdraiewjk
eigen kerk sticht.
Wij wijzen hier ten slotte op een regeling, die door den
staat getroffen is, toen deze zich gesteld zag voor vragen,
die organisatorisch-beoordeeld met de hier behandelde verwant zijn.
Immers zijn daar gemeenten, grootere en vooral klei-

208
nere, die gemeenschappelijke belangen hebben en die een
zelfde werk veel beter gezamenlijk dan afzonderlijk zouden
kunnen ter hand nemen. Welnu, de mogelijkheid daartoe
is geopend. De Gemeentewet zegt in art 121.:
Besturen van twee of meer gemeenten kunnen gemeenschappelijke zaken, belangen, inrichtingen of werken na machtiging
en onder goedkeuring van Ged. Staten regelen.

Laat de kerk een soortgelijke bepaling maken. En toepassen. Dan blijft de eenheid van handeling, terwijl het
massale vermeden blijft. Groote zaken konden aldus tot
klaarheid worden gebracht 1) . En netelige bijzonderheden
zouden haar oplossing vinden 2).
Hiermede zijn zeker de bezwaren tegen het parochiestelsel allerminst weggenomen.
De bezwaren!
Zij zijn legio en van den meest onderscheiden aard.
Waarlijk niet enkel organisatorisch ; maar èn dogmatisch
èn kerkrechtelijk èn practisch.
Het is niet aangenaam maar wel noodzakelijk om er het
oor aan te leenen.
1) Een paralel biedt de geschiedenis van de burgerlijke gemeenten
Londen; zie Evang. Sozial 1909, S. 249 Tot 1888 ontbrak ieder
centraalpunt tusschen de afzonderlijke „parishes" ; in dat jaar werd
een Graafschapsraad gevormd (the county council) , wiens gebied
305 K.M.2 omvat met een grootste breedte van 26 en een grootste
lengte van 19 K.M.
2) Bijv. de vraag, hoe rijke parochies arme parochies helpen
kunnen voor kerkbouw, predikantstractement, diaconalen arbeid. Dit
vraagstuk leverde in de Gereformeerde Kerk te 's Gravenhage één
der moeilijkheden op. Zie over de geheele zaak dr KUYPER in De
Heraut no. 1619. Voorts dr A. vAN DER FLIER in het Maandblad
1911 bl. 228 vv. over „classicale en
voor Kerkelijke Armenzorg;
provinciale diaconiekassen."
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Vooral twee bezwaren van principieelen aard worden
ingebracht 1 ) .
Eerst dit, dat naar Gods wil de gemeente zich plaatselijk
als een eenheid moet openbaren 2 ) .
Nu komt het ons toch waarlijk voor, dat zulk een goddelijke eisch wel allerminst aanwijsbaar is.
Wanneer in den eersten christentijd de geloovigen aan
ééne plaats zich tot één gemeente samensluiten, volgt
daaruit dan een voorschrift, goddelijk en voor alle eeuwen
geldend, dat er in elke stad maar één kerkeraad mag zijn 'i
Immers neen ; ook naar het gevoelen van overigens onverdachte getuigen. De Gereformeerde kerken in Schotland
weten niets van dat goddelijk gebod. Meerdere Gereformeerden ten onzent evenmin 3 ) .

1) Andere, hier niet ter zake doende, principieels bezwaren bij
VOETIUS, a. w. p. 71, 72.
2) Aldus o.a. sterk in De Wachter (uitgave van J. H. Kok te
Kampen), nummer van 31 Juli 1903: „Wij achten, dat het eisch is
van Gods Woord, dat aan elke plaats het lichaam van Christus zich
in zijn eenheid openbare. Dat weerspreken kan niemand en doet
niemand. Men kan bezwaren hebben... Maar den eisch van het beginsel, niemand, die Gods Woord tot zijn richtsnoer kiest, zal dien
eisch, als ook tot hem komend, durven loochenen". Zie ook K. FERNHOUT in de Utrechtsche Kerkbode van 22 Mei 1909 en volg.
3) Zie A. LITTOOY in de Zuider Kerkbode van 21 Dec. 1900;
Dr. P. J. KROMSIGT in De Gereformeerde Kerk van 6 Juni 1901.
Dr. H. BAVINCK, Gereformeerde Dogmatiek IV blz. 116,
179 zegt, dat vorming van aparte gemeenten met eigen kerkgebouw,
eigen predikant, ouderlingen en diakenen beslist noodig is, waar een
kerk zich tot een ledental van duizenden uitbreidt ; maar dat de
eenheid zich moet blijven uitspreken in den kerkeraad, die het beheer,
het beroepen van predikanten enz. tot zijn taak heeft. De Heraut
no. 1639 vermeldt, dat Calvijn voor Genève met nadruk verdeeling in
parochies gewenscht heeft, waarbij de predikanten altoos alleen in
14
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Wie zal in ernst beweren, dat met goddelijken eisch in
strijd is het voortbestaan van den kerkeraad te Scheveningen, sinds Scheveningen is ingevoegd in de burgerlijke
gemeente 's Gravenhage ? Of het bestaan van een combinatie van twee, drie dorpen en gemeenten onder één kerkeraad? Of het voorkomen van vijf, zes verschillende kerkdorpen binnen ééne zeer uitgestrekte gemeente ten platten
lande?
En aan den anderen kant : bedenkt men wel, dat van een
goddelijk gebod nooit mag worden afgeweken, dus ook niet
bij v. in Berlijn en dat men langs dezen weg het aldaar bestaande en absoluut onvermijdelijke toch zondig zou moeten
heeten ?
Het is voorts zeer twijfelachtig, of in den eersten
christentijd zulk een georganiseerd, als éénheid naar buiten optredend gemeente-leven overal werd gevonden. Men
denke hier aan de „huisgemeenten", in de brieven van
Paulus meermalen 1 ) vermeld. Waarschijnlijk was zulk een
huis „eine Versammlungsstdtte f iir ein Theil der dortigen
Gemeinde" 2 ) . Maar in elk geval is het een apriorisme, om
te verklaren als Gravemeyer 3 ) : „zeker geen eigenlijke
separaatgemeente, maar in verband met en als deel altoos
hun eigen kerk preekten, catechiseerden enz. en er voor het heidelijk
werk scherpe scheiding was. Hij behield echter den algemeenen
kerkeraad over de geheele gemeente. John Knox daarentegen verwierp in Schotland ook dit laatste en maakte de parochies volkomen
zelfstandig.
1) Zie Rom. XVI : 5; I Cor. XVI : 19; Col. IV : 15; Phil : 2.
2) Aldus H. R. E. I, art. A q u i 1 a. Anders FERNHOUT t. a. p.
De Heraut acht het niet meer uittemaken, maar zou, al ware het
uittemaken, daarin toch geen bindend voorschrift voor onzen tijd
zien.
3) Zie DR. E. C. GRAVEMEYER, Gereformeerde Geloofs1 e e r; Groningen 1894, III blz. 229.

211
van de plaatselijke gemeente", of om als Voetius 1 ) te
zeggen, dat zulk een huisgemeente waarschijnlijk geen
eigenlijke kerk was met eigen Ministerium en Presbyterium en dus slechts een deel van de geheele gemeente,
dat daar vergaderde. 2 ) Dit alles is niet ondenkbaar wel
is waar, maar toch evenmin beslist zeker.
Het is toch wel een zeer gevaarlijk werk om een
goddelijk gebod afteleiden uit wat niet als zoodanig is
gegeven. De vraag : „Eén of meer kerkeraden ?" schijnt
ons een practische, geen principieele vraag.
Het andere als principieel ingebracht bezwaar luidt
aldus : parochie-vorming naar het kadaster zou Roomsch
zijn. 3 )
Nu komt zij inderdaad voor in de Roomsche kerk ;
maar daarmede is zij evenmin tot iets specifiek Roomsch
gemaakt als b.v. de preekstoelen, die ook in de Roomsche
kerken voorkomen. Dat iemand, wonend aan de Bilt, maar
sympathiseerend met een der Utrechtsche predikanten,
toch lidmaat blijft aan de Bilt, is niet Roomsch maar

ordelijk.
Anders staat het bij de formuleering van Dr. Bavinck. 4)
„Het begrip (parochie) wijst er op, dat de parochus van
buiten-af tot de geloovigen gezonden wordt en hoog als
regent boven hen staat". Dat is natuurlijk wel specifiek
Roomsch en verkeerd. 5 ) Maar wij betwijfelen, of
1) Politica ecclesiastica ; Pars. I. 1. I, c. V; p. 76.
2) CALVIJN, C o m m. op I Cor. XVI : 19 denkt aan het gezin als
een „ecclesiola", een kleine gemeente.
3) Aldus o. a. HOEDEMAKER, Vragen van den dag I, blz. 12.
4) In zijn Gereformeerde Dogmatiek IV, blz. 114 v.
5) Om den Roomschen bijsmaak van het woord, dat aan hierarchie
doet denken, al ligt dit er niet noodwendig in, zou de Heraut liever
van ,,districts-kerken" of „wijk-kerken" spreken.
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dat ligt in het oorspronkelijk begrip. In elk geval wordt
deze bedoeling niet overgenomen in een Protestantsch
Parochie-stelsel en is zij niet onafscheidelijk van de zaak.
Waarmeê het ingebrachte bezwaar is opgeheven. 1)
Veel grooter dan het aantal principieele is het aantal
practische bezwaren. Ze zijn zeker niet alle van gewicht
ontbloot.
Geworden toestanden met betrekking tot de bezittingen
kunnen moeilijkheid geven : de kerkgebouwen, de weeshuizen, de diaconie-goederen. Het zal niet gemakkelijk
zijn om altoos in iedere parochie geschikte mede-arbeiders
te vinden en niet gaarne laat men de krachten los, die
zich met toewijding geven en gegeven hebben, alleen
omdat ze kadastraal elders wonen dan het ontworpen
schema duldt.
Maar wie om het grootsch belang van de vervulling
der taak van de kerk deze bezwaren 2) tot haar zuivere
1) Zie het gebruik van het woord in de A c t a der Prov. Synode
van Friesland te Harlingen, 13 Aug. 1617 (REITSMA en VAN VEEN VI,
blz. 245, art. 3) ; buiten de gemeente wonende landheeren mogen
wel invloed oefenen in wereldlijke zaken ; maar stemmen in zake
„alleen die ingesetene, toebehorenkerkelijke bedieningen doen
de als schapen van haren herder, die daaronder sodanige parochie
behoren..."
2) Een ander bezwaar, namelijk dat van het richting-verschil, doet
zich in de Hervormde Kerk gelden. Wij gaan er hier niet op in
doch' veroorloven ons de besliste uiting, dat men èn aan het belijdenis-vraagstuk èn aan den pastoraal-socialen arbeid der kerk
onnoemelijk veel schade doet door deze twee elkander vreemde
kwesties met elkander en zelfs door elkander te behandelen. Het
verschijnsel is helaas niet enkel Nederlandsch. In Bazel b.v., waar
men een goed-werkend parochie-stelsel had, heeft men daarmede
gebroken, toen de „Reformer" (d.i. ongeveer onze .,Vrijzinnigen")

opkwamen.
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proporties terugbrengt, die vindt de oplossing. 1 ) Hetzij
door overgangsmaatregelen, hetzij door een centraal-administratief orgaan voor het complex van parochies of
wijkgemeenten, die tezamen de burgerlijke gemeente
vormen. En dit centraal-orgaan is zeker noodig ; om het
bevolkingsregister, om den arbeid der ziekenhuizen of der
armverzorging en in het algemeen voor dat alles, waarin
kerkelijke en burgerlijke gemeente elkander ontmoeten.
Indien maar elke wijkgemeente overzienbaar is, haar
terrein kent, bewegingsvrijheid geniet, verantwoordelijkheid draagt.

33. Al het genoemde is onmisbaar, als de kerk getrouw zal wezen aan haar roeping.
Dus geldt het altoos.
Maar thans geldt het in dubbele mate. Door een
dubbele oorzaak.
Eenerzijds is er meer dan vroeger vraag naar geestelijke bezieling en naar geestelijke krachten.
Andererzijds gaat de kerk meer dan vroeger in het
volksleven terug. 2 ) Het is waar, dat de groei van het
cijfer der „onkerkelijken" 3 ) niet steeds een groei van
hun werkelijk aantal beteekent ; het is mogelijk, dat wij
slechts staan voor meer beslistheid of meer eerlijkheid.

1) Reeds boven, blz. 208 v. werd een en ander aangewezen.
2) Men zie de cijfers van de volkstelling. Over de uitkomst in
1910 m ij n artikel in Stemmen voor Waarheid en Vrede 1912;
blz. 1113 v.v. In DR. H. H. MEULENBELT, Belijdenis-doen en
be1ijdns-vrag.Nme1904,blz8ndersmdeeling, dat in Rotterdam het avondmaals-bezoek in de jaren1840
tot 1900 percentsgewijs van 70 tot 1 gedaald is.
3) Over deze cijfers in de groote steden reeds iets boven, blz. 162.
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Niettemin zegt het iets, dat iemand den band met zijn
kerk doorknipt. En zeker moeten de leiders der kerk
ophouden met zich vooral te storen aan hetgeen „de
belangstellende gemeente-leden" wenschen, vooral inzake
het parochie-stelsel. Hun getal is zelfs bij de volste
kerken zeer gering, vergeleken met de velen, voor wie
de kerk ook en meer nog verantwoordelijk is ; die leven
op de grens en die afvallen kunnen maar 66k kunnen
worden bewaard en teruggenomen.
De groei van het aantal onkerkelijken moet de kerk
nopen tot nieuwe krachtsinspanning en tot het inslaan
van nieuwe wegen.
Twee dingen minstens zijn daartoe noodig : de kerk
moet zich vertoonen èn zij moet contact hebben met de
menschen.
Zich vertoonen!
Laat men toch ophouden te meenee, dat de volle
kerken grootschen arbeid of grootschen invloed beduiden : 1) men wil allereerst de predikanten in de huizen
zien. Meer dan de kerksche gemeente vermoedt, worden
de predikanten verdacht van voortdurende, betaalde
huichelarij, omdat zij wel met grooten ernst op den
preekstoel preêken over het heil in Christus, maar de
zaak niet belangrijk genoeg vinden blijkbaar om diezelfde
boodschap te brengen in de huizen der onkerkelijken. En
werk eens, als men u verdenkt van huichelarij in het
heiligste !
en terecht het herderlijk
De publieke opinie eischt
1 ) Zie DR. E. SULZE, Die Organisation der evange1ischen G e m e i n d e; S. 5: Viel grószer ist gegenwArtig fur
die evangelische Kirche die Gefahr, den Gottesdienst, dessen Bedeutung natiirlich jeder unter uns volt and freudig anerkennt, in seiner
Wirksamkeit zu iibersc "tien.
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werk. Het moest niets bijzonders wezen, als ook in de
grootste steden persoonlijk geregeld door de predikanten
werden bezocht de doopouders, de aannemelingen, de
catechisanten, de kerkelijk gehuwden, degenen, die attestatie hebben ingediend en die kerkelijke voorbede vragen.
Dat zijn dus de menschen, die zich nog aan de kerk laten
gelegen liggen ; en dat in onzen tijd ! Maar in steê van
ze dankbaar te erkennen, negeert men hen. Gezwegen
nog van hen, die geen attestatie indienen, hun kinderen
niet laten doopen enz. En gezwegen nog van geregeld
huisbezoek bij allen.
En dan de tweede roeping : dat er contact zij tusschen
den preekstoel en de toestanden van het alledaagsche
leven!
Hoe preekt iemand toch, die de menschen vóór zich,
hun aardschen strijd, hun sociale toestanden niet kent?
En er moet contact zijn tusschen den preekstoel en de
ziele-toestanden. Hoe preekt iemand toch, die de twijfelingen, de worstelingen, het geestelijk leven zijner hoorders
niet kent ? Hier helpen geen boeken. En geen nieuwsbladen.
Maar persoonlijk verkeer met de menschen is onmisbaar.
Wij erkennen natuurlijk dadelijk, dat het nu niet kan.
Maar dat is geen reden, om alles bij het oude te laten.
Inderdaad kan het niet. De meeste predikanten verteren hun werkkracht in nimmer rustenden arbeid. Zij
worden gejaagd en afgejaagd. Zij leven heen over hun
eigen zieleleven. Men vraagt zich met beving af, wat er
op den duur van hun werkkracht en van hun geestelijk
leven moet worden. En toch doen zij met dat al hun
eerste eenvoudigste taak niet af ! ! Zijn wij nu dwazen
geworden, dat wij niet als één eenig man staan naar
een radicale verandering in den opzet van het werk?
Het moet. En hier zal het Parochie-stelsel helpen.

216
Door den administratieven arbeid te verminderen en
de groote, onnutte vergaderingen weg te nemen. Door te
maken,dtivrschpedkantmhzlf
werk bezig zijn, inplaats dat zij in denzelf den tijd met
dezelfde werkkracht tal van werkzaamheden verrichten.
Door hun uren-lange wandelingen te sparen van het
eene stadseinde naar het andere. Door hun te geven een
eigen, afgebakend, overzienbaar terrein, dat zij weder
zullen kunnen, kunnen liefhebben als hun gemeente. 1)
Dan ook, door aan elk predikant zijn eigen verantwoordelijkheid te doen gevoelen, omdat hij nu weet, dat
het zijn werk is en hij het niet op anderer schouders
kan overdragen. Niets is zoo licht als gedeelde verantwoordelijkheid ! Maar als het zijn werk is, alleen het
zijne, dan zal hij weten, dat hij moet. Dan zal verdwijnen
dat verderfelijke systeem, om het op een ander te later.
aankomen. En verdwijnen zal, wat nu telkens voorkomt,
dat het niet-werken van enkelen aan aller naam en
invloed schade doet. Elk zal alleen voor zichzelf verantwoordelijk wezen.
Dan : door den predikanten te gunnen, dat zij zichzelf
zijn. Nu storen zij zich aan elkander. En handhaven het
„esprit de corps" tegenover de buitenwereld, zelfs tegenover den kerkeraad. Met het gevolg dat veel goeds
ongedaan blijft. En veel sleur gehandhaafd blijft. En
jonge predikanten bf zich zelf verteren in zelfverwijt,

1 ) Het is toch wel onverantwoordelijk, dat een kerkelijk blad
in 1923 over een predikant in een zeer groote stad dorst schrijven
Tij laten opzettelijk iederen naam en nadere aanduiding weg --

„Hij bepaalde zich niet tot de enge( !) begrenzing van zijn wijk
maar beschouwde en bearbeidde(!) de geheele stad als zijn terrein"..
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omdat zij niet optreden, waar het noodig is, bf den schijn
op zich laden van het alleen te willen weten. Maar laat
elk zich-zelf zijn, in zijn eigen gemeente, met zijn eigen
kerkeraad ; dan zal hij zich vrij ontwikkelen, natuurlijk
ontplie,waGdhmgktef.Hisn
onnatuurlijke toestand en de bron van onvermijdbare
ellende, dat men voorgangers der gemeente, die reeds
eenige jaren aangewezen leiders zijn geweest, nu samenbrengt in een kring van tien of twintig gelijk-berechtigde
leiders. Deze ongezondheid moet zich wreken. Men legt
de leiding van een stad ook niet in de hand van tien
burgemeesters. Die aangewezen leider is, moet kunnen
leiden, met zijn aangewezen helpers, de kerkeraadsleden,
niet met andere „leiders" samen. Elk moet zichzelf zijn.
Men denke voorts aan de kerkeraadsleden. Hoe kan
iemand verantwoordelijkheid voelen voor dè gemeente
of hèt werk, als men samen is met honderd a tweehonderd
kerkeraadsleden! Maar geef elk predikant vier ouderlingen en vier diakenen. Dan hebben wij meer werkkrachten
dan nu. En zoo die negen een kerkeraad vormen
zullen zij elk voor zich ook veel meer doen, meer hun
plicht verstaan, hun verantwoordelijkheid voelen, hun
werk liefhebben. Wat doen ouderlingen nu over het
algemeen ? En wat uitnemende krachten zijn dus nu
non-actief !
Bij zulk een regeling zal een predikant zich ook meer
durven geven aan huisbezoek, omdat hij niet alleen zal
staan tegenover den berg van kwesties en plichten van
geestelijken en socialen aard, die bij trouw huisbezoek
zoo wanhopig hoog wordt opgestapeld. Hij zal er ook
meer tijd voor hebben. En dus zullen de menschen weder
worden bezocht ; niet alleen de vrienden, met al den
treurigen nasleep daarvan.
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Men denke ten slotte aan allen
predikanten, kerkvoogden, kerkeraadsleden, gemeente-leden die wezenlijk
willen helpen, maar niet durven beginnen, omdat de zee,
waarin ze zwemmen zouden, oevers noch grond heeft.
Wie durft aan de stichting van vijf nieuwe kerken, van
tien of twintig nieuwe predikantsplaatsen te denken ?
Toch zou het moeten ! Maar als ieder zijn eigen overzienbare parochie heeft, die met één kerk, met twee
predikantsplaatsen geholpen zou wezen, dan zullen er
durven. En het werk zal gelukken.
Gelukt dit alles, dan zal de grootste zegen groeien :
er zal weder een gemeente zijn ; niet een „schare" en
niet een „gehoor". De menschen zullen samenhoorigheid
gevoelen en niet na de prediking uiteenzwermen zonder
eenig contact. Maar zij gaan elkaar kennen, met elkaar
leven. De zegen daarvan wordt in de kleinere gemeenten
telkens openbaar. Men zal op elkaar toezien en b.v. weten,
dat er zieken zijn. En dat aan „hun dominé" laten weten.
Want de menschen zullen dan ook weêr gelooven, dat
de dominé's kunnen en willen komen. En in het algemeen
zal er minder verwildering zijn en het getal zal geringer
zijn van die zich naar de kerk begeven alleen bij hun
aanneming en den doop van hun kind ; omdat er weder
(en nu goed) „esprit de corps" zal werken.
Ook nog in anderen zin zal er weder een gemeente
zijn. Het massale in de kerken is oorzaak, dat het
individualiseeren niet meer mogelijk is. Menige ontwaakte
hongerige ziel, die snakt naar leiding van een leeraar,
moet nu wel voedsel gaan zoeken in gezelschappen en
kleine kringen, waar ze door een „dogmatiek op eigen
hand" wordt afgeleid van den rechten weg. En waar zij
in elk geval, ook bij normaal, bloeiend geestelijk leven,
niet tot een zegen wordt voor de gemeente en haar
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werkkracht, haar levenskracht niet verhoogt. Menig belangstellende raakt verward in twijfeling, door ongeloovige
wetenschap of door snerpende sociale vragen en hij zakt
al meer weg, want die aangewezen waren, om hem te
steunen en door-te-helpen, doen het niet, kunnen er niet
aan beginnen.
Datzelfde massale maakt, dat uitnemende „leeken" met
een warm hart voor Gods eer en den zegen der zielen
niet werken kunnen of werken willen in verband met
de kerk. Hoeveel werk van inwendige zending, van
reddende liefde geschiedt nu, ja door „de gemeente van
Christus", maar toch niet door de kerk. En zoo moet de
kerk zich verwaarloozing van het gezonkene laten verwijten. En de zegen Gods over den arbeid voor Zijn naam
wordt niet door de kerk genoten.
Maar als in kleiner kring de menschen elkander kennen,
dan is samenleven, samenbidden, samenwerken mogelijk.
wij zijn nu zoo groot en zoo omslachtig, dat wij veel, veel
te doen hebben. Maar het geheim, om werkelijk veel te
doen, is één ding te doen. Ook dit blijkt in de kleine
kringen.
Dus er moeten parochies komen. Niet op eenmaal.
Maar geleidelijk. Doch het moet.
Opdat de kerken weder worden tot trouwe moeders,
ook van haar verloren zonen en dochteren.
Opdat van de kerken in het algemeen en inzonderheid
van de predikanten worde weggewenteld het verwijt, dat
zoo snijdend klinkt :
De zwakken sterkt gij niet en het kranke heelt gij niet e n
hetgbroknvidjethwgrvnbetij
niet weder en het verlorene zoekt gij niet. 1)
1

) Zie Ezech. XXXIV : 4.
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De kerk met haar gemeenten. De gemeenten met haar
parochies, haar kerkgebouwen, haar wijklokalen, haar
organisaties!
Men werpe niet tegen, dat dit alles niets baat, wijl
immers dit alles dood is en uitwendig en organisatorisch ;
wijl immers enkel het levende leven der levende christenen
baten zal.
Want... het is volkomen juist. De vorm en het werktuig
voldoen niet ; de „levende gemeente" is onmisbaar. 1 )
Maar... even juist is, dat dit geestelijk leven om waarachtig zich te uiten, om de vruchten voorttebrengen, die
meer dan ooit onmisbaar zijn, ook de organisatie, de
ordeningen, de werktuigen behoeft.
Het is te doen om een goed-ingerichte kerk.
1 ) Iets daarover aan de hand van SuLZE reeds boven, blz. 24; zie
ook HARRENSTEIN, a. w. blz. 33 v.v. Anders en meer geestelijk dan

Sulze stelt het HILBERT met zijn „ecclesiola in ecclesia", zie
beneden § 45.

HOOFDSTUK VI.
INWENDIGE ZENDING.

34. Tot hiertoe spraken wij over de kerk alleen voor
zoover zij optreedt door haar officieel-kerkelijke organisatie en hare ambten.
Doch het is duidelijk, dat daarmede het terrein niet
in zijn geheel is over-zien. Reeds in het eerste hoofdstuk
werd er op gewezen, dat de kracht van Christus, die in
de Zijnen woont, ook in andere banen zich openbaart.
Dit is zelfs tweemalen het geval.
Men lette op hetgeen geschiedt door het „leeken"element in de kerk ; d.i. dus : door degenen, die geen ambt
bekleeden en toch zij het niet-ambtelijk zeer krachtig
werkzaam zijn. Men lette voorts op hetgeen voor Gods
Koninkrijk geschiedt los van alle kerkelijk verband en
alle kerkelijke organisatie.
Beide malen breekt dan toch naar buiten, wat aan
krachten der critiek en krachten der vernieuwing in de
gemeente des Heeren leeft.
En als het nu in het maatschappelijk leven met name
te doen is om omzetting van den enkeling en de velen
van binnen uit ; als derhalve vooral gevraagd moet worden
naar de bron, vanwaaruit deze omzetting kan worden
verkregen dan zal dus aan den niet-ambtelij ken en
den niet-kerkelijken arbeid afzonderlijk aandacht moeten
worden gewijd.
Daarmede is dan het terrein der „inwendige zending"
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betreden, de aanduiding voorloopig nog ietwat vaag gelaten en nog niet tot in bijzonderheden bepaald.
Wordt echter op die inwendige zending gelet vooral in
verband met het sociale vraagstuk, dan rijst aanstonds
een bezwaar.
Dit is dan zelfs het derde bezwaar van een samenhangende reeks.
Eerst doet de vraag zich op, of er verband kan wezen
tusschen het geestelijke en het sociale. Is niet het geestelijke van zoo teederen, zoo persoonlijken, zoo inwendiger
aard, dat het niets van doen kan hebben met máatschappelijken arbeid, die naar zijn wezen uitwendig is
en massaal?
Ook indien men deze laatste vraag ontkennend beantwoordt, 1 ) omdat in breeden zin het geestelijke en het
sociale elkaar ontmoeten, dan is daarmeê nog niet gezegd,
dat dus ook de kerk een sociale taak heeft. Het ware toch
zeer wel verdedigbaar, dat christenen op het maatschappelijk terrein een roeping vinden, terwijl de kerk
niettemin zich tot haar eigen geestelijke taak heeft te
beperken.
En zelfs, zoo ook de kerk een taak hier heeft, 2 ) dan
rijst de derde twijfel : moet dit nu ook van de inwendige
zending worden gezegd ? staat het niet per se vast, dat
de inwendige zending en het sociale vraagstuk elkaar
vreemd zijn?
Het kan zich in elk geval uitnemend laten verdedigen.
Want de inwendige zending heeft een zij de mèèr dan
alleen die van christendom of evangelisatie of buiten1) In het eerste deel dezer Studiën is de vraag uitvoerig
behandeld en inderdaad ontkennend beantwoord.
2) Zie daarover boven, hoofdstuk I.
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kerkelijken arbeid ! Zij zoekt immers het afgedoolde, het
verlorene ; en zij treedt op met warme naastenliefde, met
hulp en nederbuigen en opbeuren.
Welnu : wat heeft sociale arbeid met deze twee van
doen?
Moet de kring onzer geschoolde, gezeten, georganiseerde
arbeiders zich-zelf leeren zien als dolend en weggezonken ;
moet hij met de slachtoffers van onzedelijkheid en drankzucht en verkwisting op één lijn zich plaatsen ? Moet hij
bovendien in hoopvol wachten opzien tot welwillende
philantropen?
Het alleruiterste tegendeel laat zich eerder verdedigen.
Onze arbeidende stand kent zijn maatschappelijke
positie als een positie vol waardij en hij vergt zijn recht
als een recht zonder op gunsten te hopen en het te wachten
van welwillendheid.
Dus kan de inwendige zending geen verband houden
met het sociale leven...
Gansch deze redeneering gaat nu echter uit van een
misverstand ; een wellicht begrijpelijk en zeker uiterst
verbreid misverstand, doch een misverstand desniettegenstaande.
Het begrip „verdoolde" en het begrip „nederbuigen"
vormen geen wezens-bestanddeel van de inwendige zending! Ergens op het breede terrein vindt men ongetwijfeld
ook deze elementen ; maar in het wezen der zaak wortelen
zij niet.
In Wichern's greep, zoo grootsch en van zooveel invloed
voor de verdere ontwikkeling, wordt alles breeder en
royaler gegrepen. Dààr is inwendige zending : de bestrijding van alle misstanden in het volksleven door de
vrijwillige krachten, de leekenkrachten, die schuilen en
werken in gezin en kerk en staat en maatschappij.
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Dat het daarbij ter dege aankomt op een vuurhaard,
op een bron van innerlijke warmte ; dat daar het intieme,
het persoonlijke, het mystieke niet gemist kan worden,
of alles veruitwendigt en vergroft het is volkomen
juist. Doch desondanks is dit intieme het eenige niet.
En wie aan het andere, het meerdere denkt, ziet
aanstonds den socialen arbeid als deel van het geheel
oprijzen. Handboeken voor inwendige zending noemen
dezen arbeid dan ook nadrukkelijk ; zij wijzen op woningbouw en arbeidersverzekering zoo goed als op geestelijke
onderwerpen. Ja, Wichern liet reeds in 1848 van de 123
bladzijden over inwendige zending er 48 over het sociale
handelen. 1)
Deze breede opvatting van het onderwerp moet ook
thans gelden. Zoodra zij geldt, zullen andere kanten dan
die van welwillendheid naar voren komen. En door deze
andere kanten zal de inwendige zending een nieuwe
werkmethode moeten volgen tegenover de arbeidende
klasse ; nieuw, maar deze nieuwe methode zal de oude
en oorspronkelijke zijn. Niet enkel welwillendheid en
hulpvaardigheid tegenover sociale misstanden, „gelijk de
kerken, de christenen en de rijken zoo gaarne betrachten." Het is den arbeider om zelfwerkzaamheid en
om onafhankelijkheid, zelfstandigheid te doen 2) .
In de negentiende eeuw geldt dat wel zeer bijzonder :
de vierde stand zocht en zoekt zijn rechtspositie. Maar
daarmeê valt het geheel dezer vragen geenszins buiten
het terrein der inwendige zending. Zoo deze slechts weet,

1) Namelijk in zijn „Denkschrift ".
2) Zie HELEN MAROT, American Labor Unions. New

York 1914 ; p. 1-10 : „Philanthropy and Labor Unions".
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dat de arbeidende stand idealen van eigen karakter
nastreeft 1 ).
Het wordt alles allicht nog duidelijker, wanneer wij
er ons toe zetten, om het wezen en karakter der „Inwendige
Zending" meer opzettelijk te bepalen.
Reeds doen wij dan iets door twee jaartallen te
noemen : 1517 en 1848.
Het jaar 1517 ziet Luther optreden met zijn leer van
het „algemeene priesterschap der geloovigen." Daarmede
is de eisch, dat de arbeid voor Gods koninkrijk ambtelijk
en kerkelijk geschieden moet, gebroken. Nu is er alle
ruimte voor leekenarbeid en vrije ontplooiing daarvan. Als
dan ook Hennig zijn groote verzameling van „bronnen"
uitgeeft voor de inwendige zending, ruimt hij aan Luther
de eerste plaats in ; diens uiteenzetting opent de rij 2
Nog iets anders echter kenmerkt Luther. En in dat
andere wordt tevens een verband gelegd tusschen de inwendige zending en het sociale leven : Luther heeft den
aardschen arbeid tot goddelijk beroep verheven 3 ) . Daarmede is dus het aardsche als zoodanig niet minder-waardig
dan het geestelijke. Daarmêe is het apart karakter van het
geestelijk werk evenzeer weggenomen als zoo even het
apart karakter van de priesterlijke taak.
En met deze beide gedachten tezamen is de richting
gegeven, die straks in de inwendige zending tot ruime
ontplooiing komen zal. Het vrije leeken werk zal de om) .

-

1) Zie m ij n artikel „Christendom en Arbeiderswereld" in Woord
en Daad 1922 ; biz. 206-214.

2) Zie DR M. HENNIG, Quellenbuch zur Geschichte
der innern Mission. Hamburg 1912; S. VII en I ff.
3) Daarover uitvoerig in het eerste deel dezer S t u d i ë n; blz.
294 v.v.
15
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hoogbeuring van het volk bedoelen uit alien nood : sociaal
zoo goed als zedelijk en geestelijk 1 ) .
Dit beduidt 1517 en de Reformatie voor de inwendige
zending.
Dan het jaar 1848 ; het jaar van revolutie en verwarring, van gezonkenheia en verwildering. Het vormt een
scheiding van tijdvakken, zooals 1918 het doet ; en dat wel
op velerlei terrein 2) . Maar ook en met name op het terrein
der inwendige zending 3 ) . In zulke tij den ontstaan niet
onmiddellijk nieuw-zedelijke toestanden ; doch wel wordt
dan eensklaps openbaar, wat reeds lang in de volksziel
werkte en kankerend vrat aan de wortelen van een gezond
volksbestaan 4 ) .
Dan gaat de roep om nieuwe krachten voor het volksleven op ! En het is de inwendige zending, die mede of
die vooral aan dien roep voldoening geven wil.
35. „Inwendige zending."
Wat de naam zeggen wil, volgt ten deele reeds uit
Wichern's geschrift. Hij handelt in 1848 over „die innere
Mission der deutschen evangelischen Kirche," wat men

1) Over het verband van dit onderwerp met de inwendige zending
uitvoerig DR E. CHR. ACHELIS, P r a c t i s ch e Theologie.
Freiburg II 1891, S. 285 ff.
2) Zoo splitst DR E. F. KRVYF, Geschiedenis van het
Nederl. Zendel. Genootschap, Groningen 1893, aldaar
voor de uitwendige zending, althans voor het Genootschap ; zie blz.
281 v.v.
3) Dat ook 1918 op het terrein der inwendige zending een scheiding
beteekent, wordt beneden ontwikkeld; zie § 40.
4) Zie J. H. WICHERN, Die Innere Mission der deutschen evangelischen Kirche. Hamburg 3 1889; S. 3 ff.,
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toch eigenlijk niet anders vertalen kan dan door : „de taak
der protestantsche kerk van Duitschland naar binnen, d.i.
binnen de eigen landgrenzen." Tegenstelling is hier dan
tegen de taak naar buiten, d.i. tegenover de heidenwereld;
gelijk wel helder blijkt uit de tegenstelling : „innere und
Aussere Mission."
Het is waar : ook zóó staat de zin nog niet geheel vast.
Toen Lucke deze aanduiding gebruikte 1 ) , dacht hij aan
de buitenleden der kerk, maar dan toch nog aan „christenen" en niet aan heidenen ; al woonden deze „christenen"
met hun overtuiging ver buiten de grenzen van het christelijk erf. De naam „inwendige zending," die van omtrent
1820 dagteekent 2), had echter in ieder geval het oog op
de christenen in het christenland, die van christelijk leven
verstoken waren 3 ) .
Men ziet, dat in den aanvang de tegenstelling tusschen
kerk en inwendige zending, die later zoo dikwerf zal
worden gemaakt en die dan zooveel moeite zal geven, in
het geheel niet bestaat : hier is de taak der kerk. Maar niet
der kerk zonder meer. Wichern omschrijft 4
) :

Zij is niet een individueel goed werk maar zij is gezamenlijke
arbeid aan de massa en dat wel voor zoover deze niet door
de regelmatige werking der kerkelijke ambten bereikt wordt...
Maar zij zoekt de leden der kerk; niet de ongedoopten noch
de leden van andere kerken.

1) Een rede van DR LUCKE in 1843 handelde over „die zwiefache
innere u. dussere Mission der evangelischen Kirche." Daarbij zie
Woord en Daad 1922, blz. 114 v.v.
2) Zie Woord en Daad 1922; blz. 114.
3) Zij wisselt in den aanvang met „inldndische Mission."
4) Zie Die Innere Mission; S. 6, 275.
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En wat zij wil ? De liefde van Christus en tot Christus
drijft om allen te zoeken, die eenig gevaar loopen, en dat
met allerlei middel. „Het geheel van de christelijke reddingspogingen is de inwendige zending" 1 ) .
Zij wil dus „dienen" uit Christus' kracht. Het is dan ook
niet onnatuurlijk, dat de naam wisselt met „Diakonie,"
waarbij men niet aan het Nederlandsche woord en de
kerkelijke verrichting van diakenen denke, doch aan den
oorspronkelijken zin van deze Grieksche aanduiding 2 ) .
„Innere Mission" en „Diakonie" worden door-een gebruikt 3 ) .
Van hier uit vindt men licht het antwoord op de vraag,
waar de „inwendige zending" haar plaats vinden moet in
het geheel van het academisch theologisch onderwijs. Juist
door de veelzijdigheid van het onderwerp laat op zich-zelf
meer dan één antwoord zich verdedigen 4) .
Maar theoretisch is het antwoord van Dr. Kuyper 5 ) het
helderst, die in de diaconologische groep 8 ) een apart

1) Aldaar S. 5. „Die Gesammtheit dieser christlich-rettenden
Bestrebungen ist die innere Mission."
2) In OTTO ZEICKLER, Handbuch der theologischen
W i s s e n s c h a f t e n. NSrdlingen 1883-1885 behandelt TH.
SCH5,FER in IV S. 450-529 „die Diakonik."
3) Denk aan den naam der „erste kontinentale Konferenz fur
Innere Mission and Diakonie," in September te München gehouden.
4) Vergelijk hetgeen boven, blz. 138 over „de inwendige zending"
in het hervormd hooger onderwijs gezegd is.
5) Zie DR A. KUYPER, Encyclopaedie der H. Godgeleerdheid. Amsterdam 1894.
6) Het werk onderscheidt vier groepen: de bibliogisehe, ecelesiologische, dogmatologische en diaconologisehe. De laatste wordt
weder in vieren gedeeld : didascalisch, presbyteriaal, diaconaal,
laïcaal.
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terrein voor den arbeid der leeken afbakent 1) . Dan IS het
tweevoudig karakter, dat wij reeds vonden, zeker tot zijn
recht gekomen 2) .
Anders en minder helder werkt hier Achelis 3) .
In een afzonderlijk vijfde deel, gewijd aan den arbeid
der „vrije" vereenigingen, d.i. der vereenigingen, die arbeiden naast of buiten het ambt der kerk, onderscheidt
hij drieërlei : de uitwendige zending, de inwendige zending
èn den arbeid, die de eenheid der kerk bedoelt ; waarbij
hij denkt aan de Gustav-Adolf-vereeniging en diergelijke.
Bij de Inwendige Zending onderscheidt hij vierderlei :
de politieke werkzaamheden, de sociale, de humanitaire en
de evangeliseerende. Opvallend is hier, dat de schrijver
den arbeid van staat en maatschappij in één adem noemt
en op één lijn stelt met het meer geestelijk en opbeurend
werk.
Men ziet, hoe wijd hier dus het begrip wordt genomen.
In zijn Nederlandsch gewaad 4) brengt Achelis helderder
verdeeling en bovendien veel meer van de Nederlandsche
stof 5) . In een apart hoofdstuk over „de uitbreiding der

1) Aldaar III blz. 545-554. Het „laïcale" wordt nog weder gesplitst in : institutaire laïek èn organische laïek; onder het laatste
valt de inwendige zending.
2) In SCH,aFER, a. w. wordt de Diakoniek als bevattend „de werken
van barmhartigheid" behandeld tusschen Poimeniek èn Kybernetiek,
d.i. het herderlijk werk en het besturen der gemeente.
3) Zie DR E. CHR. ACHELIS, Praktische Theologie. II
S. 283-375.
4) Het boek werd bewerkt door L. W. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK
en uitgegeven als Pr a k t i s c h e Theo 1 o g i e. Utrecht 1906.
5) Zie aldaar blz. 412-444.
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kerk" behandelt hij : uitwendige zending, inwendige zending, evangelisatie.
Opvallend is hier, dat dus „inwendige zending" en „evangelisatie" gescheiden worden ; dat dus daad en woord naast
elkander staan en het laatste, de evangelisatie-arbeid in
haar geheel, niet tot de inwendige zending gebracht
wordt.
Met dit een en ander is intusschen omvang en inhoud
der Inwendige Zending nog niet bepaald. Het spreekt wel
van zelf, dat hier speelruimte te over is en elk schrijver
eigen wegen gaan kan 1) . Wij geven de jongste omschrijving en verdeeling weêr, die in ons vaderland is voorgeslagen 2) .
De omschrijving duidt de inwendige zending aan als 3

) :

alle arbeid, die door woord en daad het Evangelie van Gods

liefde en genade in Jezus Christus tracht te brengen binnen den
kring der christenheid buiten den weg van het kerkelijk ambt.

De stof wordt verdeeld over vijf hoofden, te weten 4

) :

A Woordverkondiging.
B Jeugd en jongelingschap.

1) Men raadplege RAHLENBECK in Herzog's Real Encyclopaedie
XIII, onder „Mission, innere." P. WURSTER, Die L e h r e von
der innern Mission. Berlin 1894, 1895. TH. SCHAEFER,
Leitfaden der innern Mission. Hamburg 5 1914.
P. WURSTER U. M. HENNIG, Was j e d e r m a n n h e u t e von
der Inneren Mission wissen musz. Heilbronn 1914.
Zie ook DR L. HELDRING, Inwendige Zending en gemeente. diss. Leiden 1877; dezelfde, De inwendige zending. Baarn 1913.
2) In Woord en Daad 1922.
3) Aldaar blz. 108.
4) Aldaar blz. 107.
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C Verwaarloosden en afgedwaalden.
D Kranken.
E Maatschappelijke vragen.

Gelijk men ziet, vinden „de maatschappelijke vragen"
hier haar natuurlijke plaats, zooals wij dit trouwens reeds
natuurlijk achtten en reeds vonden in 1848.
In zooverre is de zaak in orde.
Overigens kan zulk een schema zeker van verre niet
doen vermoeden, wat aan zielekracht en levensontplooiing
woont binnen de aldus aangeduide loketten.
Eer wij trachten dáárvan te spreken, beveelt het vanzelf zich aan om nog te hooren naar Wernle 1 ). En wel
juist naar hem om twee redenen. Als „liberaal" theoloog
is hij niet zonder meer geneigd om den lof der inwendige
zending te zingen. Wat hij dus goeds van haar zegt, heeft
dubbele waarde. Als theoloog, die geheel het studie-veld
overziet gelijk weinigen 2 ) , verleent hij een bijzondere beduidenis aan de inwendige zending, wanneer hij haar
aparte vermelding waardig keurt in het overstelpend vele
van de stof.
Naar hem hooren wij
Hij doet in fijn-gekozen woorden een beroep op de kerk
doch eischt, dat zij leeken-kerk, niet dominees-kerk zijn
zal 3 ) . En de inwendige zending ziet hij als vrucht der opleving van den geest, die het paulinisch-reformatorisch
Evangelie in zijn absoluutheid en geldigheid aanvaardt met

1) Zie P. WERNLE, Einfiihrung in das theologische
Studium. Tubingen 3 1921.
2) Het pas genoemde werk is daarvoor wel een schitterend bewijs.
3) Aldaar S. 539: „Gegeni ber den Aufgaben des modernen Lebens
versagt einfach die Pastoren-Kirche und ohne immer starkere Hilfe
der Jesus-krafte kommt keine Kirche mehr aus."
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de bijvoeging, dat geen andere „richting" ook maar van
verre diergelijks gedaan heeft 4 ) .
36. Wij hebben telkens de vraag aangeraakt, in hoeverre de inwendige zending den socialen arbeid kan en
moet opnemen in het gezichtsveld.
Doch met aanraken-alleen wordt hier het noodige niet
gedaan. Er is meer nog van te zeggen en dat meerdere
heeft op afzonderlijke behandeling recht.
Allereerst moet wel dit worden gezegd, dat er historisch
samenhang is.
Men grijpe slechts. Toen in de zeventiende eeuw het
kerkelijk leven verdorde, stond het Piëtisme op, dat begeerde, in kleine kringen geestelijk leven te genieten en
aan te kweeken ; dat daarmede ook tevreden wilde zijn en
allerminst bedoelde, invloed te oefenen in de groote wereld
van de maatschappelijke verhoudingen. Het was stille
vroomheid, die schuchter was van aanraking met het profane en vreesde voor ontheiliging van het gewijde.
Het tegendeel dus van christelijk-sociaal streven.
Maar toen het Piëtisme vruchten begon te dragen en
waarachtig geestelijk leven inwendig genoten werd, moest
het zich naar buiten gaan openbaren en kwamen door de
innerlijke kracht van het geloof de werken der barmhartigheid, die den voet zetten op het „wereldscha" terrein.
August Hermann Francke werd de stichter van de weeshuizen te Halle. En Johan Friedrich Oberlin daalde af
tot in de intieme diepten van het Evangelie, maar kwam
daarna niet enkel tot practische daden van opbeuren of
bewaren, doch hij greep midden in het aardsche leven,
1 Aldaar S. 280: „Darin ist sie unerschiipf lich and darin hat es
ihr keine andere Richtung von ferne nachgetan."
)
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het sociale bestaan. En een belangrijke christelijk-sociale
beweging neemt bij hem haar aanvang. Men noeme slechts
den naam van Tomy Fallot, in wien het evangeliseerende
en het sociale nu eens elkaar insluiten, dan weder elkaar
afwisselen 1 ).
Men kan het ook anders zeggen. Nu eens was de inwendige zending de eerste en de sociale arbeid volgde daaruit
noodzakelijk, zooals in Duitschiand. Dan weder werd in
plotselinge opvlamming de sociale arbeid aangevat, maar
men werd daardoor tevens tot het werk der inwendige
zending voortgedreven ; zooals het althans grootendeels
van Engeland kan worden gezegd.
Altijd is dit waar, dat het christelijk zielsbezit, wanneer
het zich zijn roeping tegenover het aardsche leven herinneren ging, ook naar twee zij den zijn inwonende kracht
ging openbaren.
Intusschen bleek reeds, dat het niet gemakkelijk is, een
scherpe en duidelijke grenslijn tusschen de beide gebieden
te trekken. Daarvoor is er dan ook te veel verwantschap
in drangreden en in voorwerp van het werk ; daarvoor is
er teveel onderlinge samenhang, zoodat het eene niet
zonder het andere kan worden gezien en gekend.
Men kan zeggen, dat beide stammen uit het besef, dat
bestaande toestanden vloeken met het christelijk ideaal ;
dat deze daarmede in overeenstemming kunnen worden
gebracht ; en dat er nu moet worden gehandeld, niet mag
worden berust.
Maar dan wordt een verschillende weg ingeslagen.
Men poogt den bestaanden nood te lenigen en door
geestelijken arbeid het optreden van den nood te voor1 ) Zie mijn
De christelijk-sociale beweging in
Frankrijk. Utrecht 1914.
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komen ; of men poogt te genezen en door socialen arbeid
een wederoptreden van dien nood onmogelijk, althans
moeilijk te maken.
Men vraagt, waar men barmhartigheid kan bewijzen ;
of men zoekt herstelling van recht en wegneming van
onrecht 1) .
De inwendige zending ziet den geestelijken nood in alle
standen ; de sociale arbeid ziet den geestelijken nood met
de daaruit volgende geestelijke ellende van een bepaalden
stand.
Hier is een jonge moeder, die buitenshuis moet arbeiden
om loon, opdat zij haar gezin kunne onderhouden, nu haar
man te weinig verdient, minder verdient dan hij verdienen
kan en voor zijn gezin zou behoeven. De inwendige zending
vindt haar en richt een zuigelingenbewaarplaats op ; zij
doet goed. De christelijk - sociale arbeid vindt haar en poogt
loonstijging te bewerken voor den man, opdat straks de
moeder kan blijven, waar zij behoort : thuis bij haar
kinderen ; zij doet beter.
Naast datgene, wat de beide werkzaamheden onderscheidt en scheidt somwijlen, staat echter dat alles, waardoor zij elkander behoeven ; ook dat alles, waardoor de
eene naast de andere noodig blijft.
Zoolang de genezing nog toeft, is de verzachting in elk
geval een weldaad ; de wezenlijke genezing, al mag niemand

1 ) Iets over deze tegenstelling reeds in deel I blz. 36 dezer
S t u d i ë n, waar men de uitingen van DR BRONSVELD en DR Cox
vindt over de groote behoefte aan „hart." Zie voorts DR H. BAVINCK
in het Proces-verbaal van het Sociaal Congres
1891 ; blz. 149 v., 359 v.v.: naast het groote beginsel der gerechtigheid moet er een groote plaats zijn voor erbarmen, omdat er velerhande ellende is, die door „recht" niet kan worden weggenomen.
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met verzachten tevreden wezen, is toch onmogelijk zonder
vernieuwende inwendige kracht.
Het is juist, dat de arbeid, die het recht zoekt, de
schoonere rol vervult ; maar het is even juist, dat rechtsformules en uitwendige organisaties het eigenlijke niet
schenken, dat dit slechts oprijst, waar het Evangelie zijn
werking in de harten en in de publieke opinie mocht doen.
Laat de inwendige zending den socialen arbeid niet
brandmerken als stoffelijk, aardsch, ongeestelijk ; laat zij
weten, dat inderdaad philantropie en evangelisatie onvoldoende zijn ; laat zij zich niet ergeren doch verblij den over
het feit, dat de arbeider ondanks al den velen arbeid van
helpen en steunen „nog altijd niet tevreden" is, verstaande
immers, dat wie sociaal recht zoekt ook tegen de meest
kiesche gave gekant zijn moet. Laat de sociale arbeid het
werk der inwendige zending niet minachten als pleisterend,
over-geestelijk, onnoodig ; want dit pleisteren is dikwijls
een zegen en zonder de geestelijke kracht mislukt de
aardsche betering.
Er is inderdaad nauwe samenhang.
Zoo aanstonds zal blijken, hoezeer de oorsprong en de
ontwikkeling der inwendige zending dit hebben verstaan ;
hoezeer ook de theoretische bestudeering van dit vak aan
dien samenhang aandacht geeft.
Maar daarnaast staat dit opvallend en verheugend feit,
dat het Handworterbuch der Staatswissenschaften, handelend over sociale en economische vragen, aan de inwendige
zending en haar sociale zijde een afzonderlijk artikel
wijdt 1 ) .
Geen wonder dan echter, dat men ook behoefte gevoelen
ging om gelijk men in 1907 te Essen deed op het groote
1

) Zie het Supplement II S. 593-633.
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congres voor Inwendige Zending -- zich nadrukkelijk
rekenschap te geven van de wederzij dsche verhouding
tusschen die twee. Het ging daar, wat het sociale betreft,
inzonderheid over de arbeidersbeweging.
Welnu, na een inleiding, die het onderwerp in den breede
behandelde 1) en na zeer uitvoerige gedachtenwisseling
kwam het congres tot deze voorzichtige, maar zeer duidelijke uitspraak 2) :
Het vierendertigste Congres voor inwendige zending erkent
de beteekenis, die een nationaal en christelijk voelende arbeidersbeweging heeft voor de versterking en genezing van het geheele volksleven, en begeert dus hartelijk, dat deze beweging
groeien zal tot een machtigen factor in het volksleven.
Het ziet in de arbeiderswereld een lid van ons volksgeheel
met gelijke rechten als elke der andere geledingen ; dat het
recht heeft, zijn eigen aangelegenheden zelfstandig te regelen
en met alle wettige middelen te arbeiden voor zijn bepaalde
belangen, voorzooverre deze niet strijden met de belangen van
het volk in zijn geheel.
Het spreekt de verwachting uit, dat het christelijk en nationaal voelende deel der Duitsche arbeiderswereld aan deze
gevoelens trouw zal blijven, zich zal wachten voor onbezonnenheden en bij alle vóórstaan van de eigen belangen de belangen
der anderen niet vergeten zal.
Evenzoo vertrouwt het, dat ook de werkgevers en ondernemers
het goed recht van de arbeidersbeweging in het kader der
tegenwoordige maatschappij zullen erkennen.
De inwendige zending moet zich verzetten tegen elke poging,
die haar wil dringen uitspraak te doen in zuiver staathuishoudkundige vragen of als vertegenwoordigster van een bepaald
1) Namelijk FR. MAHLING en FRANZ BEHRENS, W e 1 c h e Au fgaben erwachsen der Inneren Mission aus der
gegenwartigen Entwicklung der Arbeiterbew e g u n g. Afzonderlijk uitgegeven te Hamburg, 1908.
2) O.a. opgenomen in Kirchlich Soziale Bliitter van November
-

1907.
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volksdeel op te treden, wijl zij als haar taak erkent, alle
standen te doordringen met de krachten van geloof en liefde
en zoo voor haar deel mede te arbeiden aan de vernieuwing
van het gansche volksleven.
In dezen zin verklaart zij zich bereid, de arbeiderswereld te
helpen bij de aankweeking van christelijk-nationale gevoelens,
de stichting van inrichtingen voor maatschappelijk welzijn en
de bevordering van geestelijke en verstandelijke kennis, terwijl
zijvanhrktmebldscapzouin,tvergwodigers van den Protestantschen arbeidersstand zich bereid verklaarden, mede te werken in den arbeid der christelijke liefdadigheid.

Hier wordt, gelijk men ziet, het verschil tusschen de
beide takken van arbeid geen oogenblik vergeten ; maar
inmiddels is men zich ook van het nauwe verband terdege
bewust.
Dat laat zich trouwens bij wie onze samenleving kennen,
geen oogenblik anders verwachten.
Wie in het Evangelie arbeidt, stuit op groote moeilijkheden door : verkeerd gezinsleven, kinderverwaarloozing,
onzedelijkheid, geheel vermaterialiseerde zielen. En wie
naar de oorzaken daarvan zoekt, zal natuurlijk menigmaal
op geestelijken misstand stuiten ; maar hij zal toch ook
dikwijls moeten letten op de sociale verhoudingen. Oefent
deklinhvawogenivldpoeng
van de kinderen, ook op de zedelijke opvoeding van de
beide geslachten ? Een loon zoo laag, dat het noodige niet
kan worden verkregen ; een arbeid zoo lang, dat er geen
huiselijk leven en kinder-opvoeding bijna kan zijn, dat er
geen tijd blijft voor eigen verstandelijke en geestelijke
opvoeding ; werk bij nacht en werk van de gehuwde vrouw ;
het missen van een geregelden vrijen Zondag wie ontkent en ook wie meet de zedelijke en geestelijke gevolgen
van deze regelingen ? Het routine-karakter van het werk
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in de groote fabrieken ontneemt aan den arbeid zooveel
van het verheffende en brengt zoo licht tot verdorring.
Om op een paar speciale punten de aandacht nog nader
te vestigen : hoe liggen èn in het drankvraagstuk èn bij de
armverzorging het sociale en het geestelijke dooreengestrengeld. Er zijn armen, arm door sociale misstanden en
anderen, arm door persoonlijken, zedelijken misstand ; en
hoe dikwijls werken deze factoren beide ! Bij het drankvraagstuk stuiten wij op diepe zedelijke en geestelijke
ellende, maar evengoed komen wij te staan voor uitwendige
oorzaken, die wij dus moeten pogen weg te nemen. En in
den arbeid tot opheffing en reclasseering, bij de toepassing van het middel der voorwaardelijke veroordeeling
zullen weder geestelijke en sociale bemoeiing hand in hand
moeten gaan.
Eindelijk staan wij óók voor de behoefte aan apologie
in den allerbreedsten zin. Meent men inderdaad te kunnen
volstaan met louter evangeliseeren?
Maar dan kent men toch de ziel van de arbeiderswereld
niet ; weet niet wat daarin omgaat ; hoeveel bezwaren tegen
geestelijke overtuigingen, die ons zoo vanzelfsprekend
schijne,darvotulen.
De anarchistische propaganda kweekt het barste ongeloof, doordat ze met de autoriteit van Buchner en Darwin
en Multatuli nog steeds op „wetenschappelijke" gronden
alle geloof tot dwaasheid verklaart. De sociaal-democratie
is een nieuwe religie 1 ) . Wij bedoelen natuurlijk niet, met
zulk een enkele zinsnede via het Evangelie de voorgestane
sociale beschouwingen af te maken ; maar wie hun pers
geregeld leest en b.v. let op den inhoud der hoofdartikelen
1 ) Zie mijn Buitenkerkelijke Religie. Groningen 1919;
blz. 15-19.
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op christelijke feestdagen, moet er door getroffen worden,
dat hier op nieuw élan wordt geroemd in plaats van wat
vroeger slechts de positieve godsdienst schenken kon,
althans meende te kunnen schenken.
En wie dan pogen gaat, het „geestelijk" gehalte van deze
gedachtenwerelden te onderkennen, zal spoedig genoeg
zien, dat met louter geestelijken arbeid hier niet alles gedaan is en dat de strijd om de ziel van onze arbeiderswereld ook op sociaal terein gestreden worden moet.
Nog eens weder en weder van gansch anderen kant hebben de beide grootheden elkander gevonden.
37. Wij grijpen, om de inwendige zending te doorzien,
nog wat dieper in de historie.
En wenden ons eerst naar den „Kirchentag" van 1848.
In dat jaar der rampen en der gezonkenheid kwam het
Duitsche protestantisme bijeen in Wittenberg, aan het
graf van Luther.
Men wilde klaar zich voor den geest stellen, wat het in
1517 hervonden Evangelie na drie eeuwen voor de zedelijke
gezondmaking van het Duitsche volk en vaderland aan
krachten in zich bergt. Daar hield op den 22sten September
Wichern 1 ) zijn ontroerende rede, waarin hij wees op de
noodzaak van den geestelijken arbeid doch ook op de innerlijke kracht, die het Evangelie bezit en verleent maar
daarna op den eisch van organisatie der verspreide pogingen.
Het woord sloeg in ; men vroeg aan Wichern zelf, om
1 ) J. H. WICHERN 1801-1881. Hij had in 1833 te Hamburg „das
Rauhe Haus" geopend, eerst voor verwaarloosde knapen, straks
ook voor anderen. Over hem zie FR. OLDENBERG, I. H. W i c h e r n,
sein Leben und Wirken. Hamburg, 1882, 1887.
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de gedachten uittewerken beide naar den kant der theorie
en der organisatie.
Zóó ontstond de „Denkschrift", die in 1849 verscheen 1)
en die den grondslag vormt voor heel den arbeid der inwendige zending sinds dien ; in Duitschland èn op gansch
het vaste land van Europa 2).
Vierderlei gebied betreedt Wichern : staat en kerk, zedelijk leven en maatschappij. Bij hetgeen hij daarvan zegt,
bedenke men, dat zijn woord vóór vijf en zeventig jaar
werd gesproken en dat in deze driekwart eeuw vrij -wel al
het genoemde sterk is uitgebreid ; zoodat hetgeen ons thans
als natuurlijk en zeker als niet-geweldig aandoet, destijds
niettemin van ingrijpende beduidenis was.
Inzake het staatsleven vraagt Wichern een optreden van
de inwendige zending tegen de overal-ontbindende werking, die van het revolutionaire streven uitgaat. Maar
evenzeer een optreden tegen die misdrijven in het volk,
die door de rechterlijke macht van den staat worden berecht ; eigenlijk niet een optreden echter tegen die misdrijven op zich-zelf, maar dieper gravend tegen alles,
wat als oorzaak van de misdrijven moet worden beschouwd.
Voorts trekke de inwendige zending zich de veroordeelden
aan ; bezoeken en reclasseeren van de gevangenen is mede
haar taak.
Aldus de roeping tegenover het staatsleven.
Inzake de kerk gelde allereerst, dat de ambtelijke arbeid
de taak niet aan kan. Er zijn te weinig predikanten en te
weinig kerkgebouwen ; de gemeenten worden verwaarloosd.
1) Zie J. H. WICHERN, Die Innere Mission der deutsche evangelischen Kirche. Laatste uitgave Hamburg 5
1914.
2) De werken van WICHERN zijn uitgegeven als Gesammelte
Schriften. 6 Bde. Hamburg 1898.
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Hier komt nu de inwendige zending aanvullen door verspreiding van bijbels en tractaten, door verschaffing van
christelijke lectuur via volksbibliotheken, door zorg voor
de christelijke pers. Bijbellezingen en straatprediking
komen ter hulp. En de gezinnen moeten vuurhaard worden,
doordat de huiselijke godsdienstoefening in eere is en de
christelijke opvoeding er tot haar recht komt.
In de groote steden zijn de verhoudingen over de
gansche linie extra-ongunstig ; daar zijn dus andere
maatregelen noodig, met name het aanstellen van stadszendelingen. Er is dus ook extra-opleiding noodig van
evangelisten en daarnaast moet ook het universitaire
onderwijs aandacht wij den aan de inwendige zending.
Op zedelijk gebied roept de taak om door barmhartigheid
zich te ontfermen over kinderen en armen ; om prostitutie,
alcoholisme en verderfelijke lectuur te bestrij den.
Eindelijk het sociale ; doch dan de aanduiding genomen
in zeer wij den zin. Ook het gezinsleven valt hier onder : de
„wilde" huwelijken, het ellendig huwelijksleven in de
hoogere standen, de kinderverwaarloozing. Dan het sociale
in engeren zin : de toestanden in het arbeiders-leven ; vragen van kolonisatie en spaarkassen en goede verblijven
voor rondtrekkenden ; de inwerking en invreting van
communistische gedachten en zeden.
Aldus Wichern in 1848 over het terrein der inwendige
zending ; in een uiteenzetting, die wij zeiden het
reeds — van 123 bladzij den er 48 aan het sociale wijdt en
reeds inziet, dat de tijd gekomen is voor den bouw van
christelijke arbeidersorganisaties, waarmede een nieuw
tijdvak voor de inwendige zending aanbreken zou 1 ) .
1 ) Zie Die Inner Mission 3 1889 S. 138: „christliche
Associationen der Hiilfsbediirftigen selbst fur deren soziale (FaChristelijk Sociale Studiën. II.
16
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De eenheid, die hij noodig keurde tusschen de verschillende kringen, die den verwanten arbeid verrichten, kwam
in hetzelfde jaar 1848 in den „Central-ausschusz" tot stand
met statuten 1 ) en compleete organisatie 2 ) .
Regelmatig werden congressen gehouden ; het eerste in
1848, het veertigste in 1922 ; de verslagen 3 ) daarvan tiergen een schat van gegevens.
Tijdschriften studeerden en hielden de belangstelling
levendig. Reeds in 1843 verschenen de „Fliegende Blutter
des Rauhen Hauses" ; sinds 1906 voortgezet als „Die Innere
Mission im evangelischen Deutschland," waarvan de achttiende jaargang over 1923 loopt. In 1877 verscheen voor
het eerst de „Monatschrift fier Innere Mission," die in
1915 nog slechts vier maal per jaar kon verschijnen en in
1917 moest worden gestaakt 4 ) .
Wie een kort overzicht van den arbeid dier jaren
wenscht, kan gemakkelijk terecht 5 ). Wie grepen wenscht
uit het onoverzienbaar vele, kiene uit vele werken uit 6 ) .
i

milie, Besitz und Arbeit betreffende) Zwecke sind zu veranlassen."
Geschiedt dit, dan is „der Grenzstein aufgerichtet zwischen der
bisherigen und einer kiinftigen Epoche der christlich rettenden
Liebesarbeit."
1) De statuten aldaar S. 275-278.
2) Organisatie, toestand en plannen van den eersten tijd aldaar
S. 156-271.
3) De verslagen zijn evenals hetgeen zoo aanstonds wordt genoemd
te verkrijgen bij Wichern-verlag in Berlin-Dahlem. Een overzicht
van het eerste tot het een-en-dertigste congres als F ii n f z i g
Jahre innere Mission. Berlin 1898.
4) Verscheen te Giitersloh.
5) Zie o.a. DR MAHLING in Innere Mission 1923, S. 118-134 en
DR H. M. VAN NES in Woord en Daad 1922 ; blz. 10-18.
6) Wij noemen : DR G. UHLHORN, Die c h r i s t l i c h e L i e b e st a t i g k e i t. 3 Bd. Stuttgart 2 1895. DR H. VON SCHUBERT,
Kurze Geschichte der christlichen Liebestátig-

'
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Wie de gewichtigste artikelen uit vroeger en later jaren
begeert te kennen, grij pe naar de „Bronnen"-verzameling
van Hennig 1) .
Men verstaat zonder meer, dat 1918 in beduidenis met
1848 op één lijn staat. Na den wapenstilstand, midden in
den „Zusammenbruch," die ook moreel in den breedsten
zin zulk een jammer veroorzaakte of openbaarde,
was een nieuwe taak voor de inwendige zending brandendhelder aangegeven. Men zocht dan ook in 1920 een nieuwe
groepeering in den „Central-Ausschusz" en ontwierp een
nieuw plan in het „Handbuch der Inneren Mission" 2 De
vragen, die nieuw-opgerezen zijn, kan men brengen tot
zes rubrieken : organisatie massazending apologie
dienende liefde sociale voorzorg kerk en staat. En
elk van deze heeft min bf meer een nieuw, gansch ander
karakter gekregen 3 ) .
Toch bleef natuurlijk de opzet en de grondgedachte gelijk 4) . Zoodat de groepeering haar waarde be) .

k e i t. Hamburg 1905. A. SIEBENHAAR, R u n d r e i z e d u r c h
die i n n e r e Mission. Leipzig 1906. W. REMHELD, S e c h s
Lebensbilder aus der inneren Mission. Stuttgart 1919.
1) Zie DR M. HENNIG, Quellenbuch zur Geschichte
der inneren M i s s i o n. Hamburg 1912 ; met artikelen en
stukken uit de jaren 1520-1912. Een zeer uitvoerig register rangschikt zoowel naar den datum als naar het onderwerp.
2) Berlin-Dahlem 1922. Ook J. SCHNEIDER, K i r c h 1 i c h e s
J a h r b u c h. XLVIII. Giitersloh 1921 geeft een overzicht ; zie
Woord en Daad 1922; blz. 121 v.v.
3) Aldus DR G. FiiLLKRUG, Neuere Striimungen auf
dem Gebiet der inneren Mission in Woord en Daad
1922 ; blz. 215-228. De schr. is in 1916 benoemd tot director van het
gansche werk.
4) Een kort overzicht door DR G. FiiLLKRUG in Innere Mission
1923, S. 134-140.
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houdt, die voor Duitschland vijf rubrieken aanbrengt 1 ) :
a.
b.
c.
d.
e.

aanvulling van de prediking der kerk;
de jeugd;
gevallenen en bedreigden;
de kranken;
de sociale misstanden.

En voor den socialen inslag is het gewichtig, dat onder
de laatste rubriek wordt gehandeld over : Zondagsrust,
woningvraagstuk, woeker, spaarbanken, armenzorg, arbeiders-kolonisatie, arbeiders-organisaties.
Maar dit is een déél van den arbeid. Om al de warmte
en teederheid te gevoelen, die in de inwendige zending
woont, moet men het geheel overzien.
Ook denken aan den diaconessen-arbeid, door Fliedner
vernieuwd 2 ) . Aan den arbeid onder jonge mannen 3 ) en
onder de jeugd 4 ) . Aan iederen arbeid, die bedoelt, iets te
openbaren van de kracht, die woont in de gemeente van
Christus ; en deze kracht te doen arbeiden, opdat het volksleven vernieuwd wordt.
Slecht op één nieuw gegeven moet nog de aandacht
worden gevestigd.
1) Zie DR P. WURSTER en DR M. HENNIG, Was j e d e r m a n n
heute von der•inneren Mission wissen musz. Heilbronn; 17e-20e duizend 1914. Men ziet, dat deze verdeeling overeenkomt met die wij boven op blz. 230 v. reeds vermelden.
2) THEODOR FLIEDNER 1800-1864 ving met dezen arbeid in 1833
aan. Zie Herzog RE 3 IV, S. 604-616.
3) Hiermede werd in Engeland een aanvang gemaakt in 1844
door Williams. Zie J. E. HADDER WILLIAMS, Het l e v en van
Williams; den stichter der christelijke jongelings- Georg
vereenigingen. Nijkerk 1909.
4) Men denke aan GEORGE MULLER (1805-1898) en zijn weeshuizen in Bristol; zie Herzog R.E. 3 XIII, S. 515 ff. Of aan BARNARDO (1845-1905) ; zie J. HERRIDGE BETT, B a r n a r d o, de vader
der kinderen van „niemand". Nijmegen 1906.
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De sociale zijde der inwendige zending komt in zooverre
in gedrang, als de staat een belangrijk deel van de sociale
voorzorg en de sociale verzorging voor zijn rekening neemt.
Soms zou men schier geneigd zijn om ten dezen van een
overbodig-worden der inwendige zending te gewagen.
Men denke aan het geheel der werkzaamheden, dat onder
het algemeene hoofd „Wohlf ahrtspflege" kan worden geboekt 1) . De staat doet almeer, wat te voren de vrijwillige
krachten uit louter toewij ding deden : het geldt de jeugd,
de behoeftigen, den arbeidenden stand.
Toch laat één indruk zich niet weren ; de staat kan aan
warmte en toewij ding niet geven, wat hier allereerst
onmisbaar is ; en de fraaie gebouwen of de ruime
tractementen of de veelvormige administratie kunnen
dit niet vervangen.
Zoodat het einde zal wezen, dat de staat voor zijn aandeel
in dit werk een beroep doet op de maatschappelijke krachten ; derhalve, dat ook in de toekomst dit terrein het terrein
der inwendige zending en van den christelijk-socialen
arbeid blijven zal.
38. Wij hebben boven de opmerking gemaakt, dat wie
wezen en ontwikkeling der inwendige zending gaat bestudeeren, onwillekeurig eerst het oog naar Duitschland
wendt. Hetgeen Wichern wilde en sprak en deed, is van
beslissenden invloed geweest ver over de Duitsche grenzen
heen.
Ook wie Nederland gaat bestudeeren, ontleent aan de
geschiedenis bij onze Ooster-buren menig gegeven.
1 ) Men zie de uitvoerige verhandeling van P. STEINwEG, D i e
innere Mission and die Wohlfartspflege op het
40ste congres voor inwendige zending te München in September
1922 ; Verhandlungen S. 47-61.

246
Maar dit mag niet beduiden, dat een zuivere paralellie
wordt mogelijk geacht ; dat misschien zelfs ten onzent
slechts wordt gevolgd wat elders verricht is.
Minstens twee verschilpunten vragen de aandacht.
Ten eerste : de kerk.
Wichern sprak in zijn boek van de taak „der protestantsche Duitsche Kerk." Zoo iets is ten onzent onmogelijk.
Ons dogmatisch voelen is meer gescherpt ; ons kerkelijk
besfidpr;ztwekndroplai.
Daardoor is de openbaring van het protestantisme in één
kerk ten onzent niet mogelijk. Het vraagstuk van de verhouding tusschen kerk en inwendige zending komt daardoor ook anders te staan. En „anders" beduidt dan „eenvoudiger" ; omdat nu eerder dan elders een samenwerking
tusschen de kerken zal worden gezocht en omdat dáárdoor
weder het nadruk-leggen op kerkelijk en ambtelijk werk
verzwakt wordt.
Toch overdrijve men niet.
Ondanks onze dogmatische en kerkelijke toespitsingen
is de verbrokkeling binnen het protestantisme veel minder
groot dan de luchtig-oordeelende opinie vermoedt.
Men raadplege de cijfers 1 ) . En zal dan zien, dat ondanks
1 ) Volgens de Jaarcijfers 1921 blz. 10 behoorden van elke 10.000
inwoners 5477 tot eenige „protestantsche" groep ; daarnaast staan
dan 3561 roomschen, 168 israelieten, 777 zonder kerkgenootschap.
Van deze 5477 behooren er dan tot de:
Hervormden
4130
Remonstranten
45
Chr. Gereform.
73
Doopsgezinden
99
Lutherschen
127
Hersteld evang. Luth.
22
Gereformeerden
833
Andere groepen
148
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de afsplitsing naar rechts en naar links ook thans nog één
kerk er van de 5.477 per 10.000 inwoners 4.130 omvat,
d.i. ruim 75%.
Het andere verschijnsel, dat ter inleiding onze aandacht
vraagt, is de drangreden tot het optreden der nieuwere
inwendige zending.
Voor Duitschland moet men hier den gezonken toestand
in het revolutie-jaar 1848 noemen ; toen wel is waar slechts
openbaar werd wat aan zedelijke ontbinding te voren reeds
in het volksleven had gewerkt, maar toen toch juist die
openbaarwording Wichern noopte, zijn kreet uit te stooten.
Ten onzent anders.
Reeds vóór dat jaar had Heldring 1 ) getast, wat er
werkte ; reeds vóór dat jaar was hij onthutst over de onwerkzaamheid van de christelijke krachten tot genezing
of bewaring van het zinkend volksleven.
Hij schreef den 15den Mei 1845 zijn noodkreet aan de
christelijke vrienden 2 ) . Hij zag een dobberen tusschen
stevige rechtzinnigheid, maar die niet practisch werkte,
en tusschen practisch maatschappelijken arbeid, die niet
uit christelijken bodem opsloeg. Stond inderdaad de keus
zóó pijnlijk? 3 ) Zou het niet mogelijk zijn, dat positieve
christenen practisch-positief werk aangrepen?
1) Namelijk Otto Gerhard Heldring, 1804-1876. Over hem zie
O. G. HELDRING, Leven e n Arbeid. Leiden 2 1882; DR P. SMIT,
O. G. H e 1 d r i n g. den Haag 1922. Over de gansche beweging dier
dagen MR A. DE GRAAF, De ontwikkeling van den strijd
tegen de onzedelijkheid. Utrecht 1 1923.
2) Geheel opgenomen in DR L. HELDRING, Inwendige Ze nd i n g in Kerk en Secte VI No. 3. Baarn 1913 ; blz. 18-23.
3) Men vergelijke, wat wij-zelf schreven over den pijnlijken strijd
van de sociaal-voelende christenen in onze dagen, die christelijk één
zijn met niet-socialen èn sociaal verwant zijn aan niet-christelijken;
deel I blz. 44 v.v., voor het eerst geschreven in 1908.
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Zijn beroep op het geweten vond weerklank. Men kwam
in Juli 1845 samen te Amsterdam en velerlei arbeid is
sindsdien beraamd, aangevat of vernieuwd na een bespreking in de vergaderingen, die men aanvankelijk op gezette
tij den hield.
Ziehier een lijst van werkzaamheden uit dien eersten
tij d.
Reeds was het Zondagschoolwerk begonnen in 1836 te
Amsterdam en de Diaconessen-arbeid in 1844 te Utrecht.
In 1846 wordt de Klokkenberg gesticht, een christelijke
opleidingsschool voor onderwijzers. In 1847 ontstaat de
vereeniging „Tot verbreiding der waarheid", die evangeliseerend arbeidt en kerkherstel wil. In 1848 wordt Steenbeek geopend en vangt dus de Zettensche reddingsarbeid
aan 1 ) . Hoenderloo trekt sinds 1851 zich de verwaarloosde
jeugd aan. Sinds 1853 werkt het Nederlandsche Jongelingsverbond onder de jonge mannen 2) . In 1854 begint de
Nederlandsche Evangelisch-Protestantsche Vereeniging
haar evangelisten uittezenden. De oprichting van Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs valt in 1860 ; die van de
Nederlandsche Vereeniging voor Israel in 1861. In 1863
vangt Neerbosch den arbeid voor de weezen aan. In 1865
wordt de Nederlandsche Zondagsschool-vereeniging gesticht.
Dit is waarlijk een lijst, die blijdschap en ontroering
wekt.
In later jaren gaat de uitbreiding van den arbeid voort.
Het alcoholisme wordt sinds 1881 door de Nationale
1) Zie het G e d e n k b o e k van het 75- jarige bestaan van de
vereeniging Het Asyl Steenbeek, 1847-1922.
2) Zie het G e d e n k b o e k, uitgegeven ter gelegenheid van het
50 -jarig bestaan. Amsterdam 1903. En H. GORDEAU, Het Neder
Amsterdam 1923.
-landsehJoglinsverbod.
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Christen Geheel Onthouders Vereeniging bestreden 1).
Sinds 1882 verpleegt Heemstede lijders aan vallende
ziekte 2 sinds 1883 denkt ook de Martha-stichting aan de
bedreigde of verwaarloosde jeugd 3 ) .
Wij kunnen niet alles opsommen ; het werk heeft al meer
zich uitgebreid en een opsomming zou vele bladzij den beslaan 4)
) ;

39. Bij dezen overvloed van arbeid was en is er -dat laat zich gereedelijk verstaan behoefte aan tweeërlei : organisatie en studie. Organisatie, opdat de verschillende werkzaamheden goed in elkaar grijpen, elkaar steunen of aanvullen en in elk geval elkaar niet hinderen door
1 ) Zie D. VAN KREVELEN, Van vijf en twintig jaren.
Apeldoorn 1906.
$2) Zie Lief en leed in dienst der christelijke
barmhartigheid; 1882-1907. Amsterdam 1907.
3) Zie N a v ij f en twintig j a r e n. Aangeboden door
het bestuur der Martha-stichting. 1908.
4) Velerlei reeds in Gids voor Armenzorg en Maatschappelijken steun in Nederland. Rotterdam 2 1919.
Aldaar blz. XXIII--XXVI een verdeeling van de stof over vijf en
twintig rubrieken. -- Een lijst van den specifiek-christelijken arbeid
in Nederland en Nederlandsch-Indië in P. POPMA, C h r i s t e l ij k e
Arbeid. Den Haag 3 1913. --- In VAN ALPHEN, K e rk el ii k
Handboek 1923 bijlage J en passim een breede opsomming,
waarin men ook vermeld vindt hetgeen van vrijzinnige zijde geschiedt. Een goudmijn voor literatuur en nadere gegevens wordt
de Gids voor Binnen- en Buitenlandsche Litteratuur over Armwezen en Maatschappelijk-hulpb e t o o n. Amsterdam 1923. Het boek is een uitgebreide catalogus
van twee Amsterdamsche bibliotheken over het Armwezen.
Een algemeen overzicht in DR S. D. VAN VEEN, E en eeuw
van w o r s t e 1 i n g. Groningen 1904; blz. 720-783. Bijzonderheden in J. DE LIEFDE, Vruchten des geloofs ingezameld op den akker van het Protestantisme.

Amsterdam 1877.
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tweemaal het zelfde werk te laten doen of op elkaars
terrein over-te-grijpen. Studie, opdat men elkander voorlichte ook krachtens ieders eigen onderzoek èn ervaring
omtrent hetgeen theoretisch en practisch onmisbaar is.
Een soort organisatie was reeds aanwezig in de samenkomsten der christelijke vrienden te Amsterdam, die na
den oproep van Heldring werden gehouden.
Een voortreffelijke organisatie, zij het slechts op één
terrein, kwam tot stand, toen in 1901 de „Centraal-Bond
van Christelijk-philantropische inrichtingen" tot stand
kwam 1 ) . Zij, die naast elkaar een toch in zoo menig opzicht verwant werk verichten, vinden sindsdien elkander.
Samen treden zij op bij de regeering ; al meer noodzakelijk,
sinds op het breede terrein der philanthropie overheid en
particulieren elkaar zoo veelvuldig ontmoeten. Samen
hebben zij een brandend vraagstuk opgelost. Het was
namelijk Heldring's opvolger, Dr. H. Pierson 2 die op de
noodzaak wees, dat de stichtingen zich vrijwillig aan
sympatieke doch zelfstandig oordeelende inspectie zouden
onderwerpen ; wat in ieder opzicht beter werken zou dan
eventueele overheids-inspectie. In 1908 stelde de Bond
een inspecteur aan 3 ) . En van zijn hand verscheen een
reeks rapporten met over-waardevol materiaal 4) .
,

1) Opgericht 29 April 1901. De Statuten werden koninklijk goedgekeurd in 1903. De meeste jaarverslagen sinds 1904 zijn opgenomen
in het Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming.
2) Over hem zie C. G. HOOGEWERF, H en dr ik Pierson.
Amsterdam 1914. Dr Pierson is in Augustus 1923 gestorven.
3) Namelijk MR A. DE GRAAF.
4) Zijn rapporten behandelen in 1909 de stichtingen voor zwakzinnigen, 1910 die voor den strijd tegen de prostitutie, 1911 die
voor misdadige en verwaarloosde kinderen, 1914 die voor zieken en
ouden van dagen. Deze rapporten zijn uitgegeven te Utrecht bij
Oosthoek. Een rapport uit 1921 over weezenverpleging verscheen
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Breeder organisatie werd verkregen door de oprichting
van het „Comité voor Inwendige Zending" in 1915, in
zekeren zin een uitbreiding van den genoemden Bond,
maar dat behalve voor de organisatie ook voor de studie al
meer beteekenis zal krij gen 1 ) . Het Comité werkt in vier
afdeelingen : A voor een centraal-bureau en een bibliotheek ; B voor geschriften ; C voor de opleiding van werkkrachten ; D voor conferenties en congressen 2 ) .
Wat de opleiding betreft : reeds in den Centraal-Bond
was op de noodzaak daarvan gewezen 3 ) ; maar bevredigende regeling werd hier nog niet gevonden. Inzake het
Centraal-Bureau was van groote beteekenis de benoeming
in 1920 van een directeur 4 ) ; en in 1922 de oprichting van
een bemiddelings-bureau voor degenen, die geschoolde
krachten zoeken en die deze aanbieden kunnen. Over de
beide andere onderwerpen zeggen wij iets meer.
Voor de geschriften zij er dan allereerst aan herinnerd,
dat de kring door Heldring saamgeroepen vele jaren lang
en wel van 1848 tot 1873 een orgaan De Vereeniging
Christelijke Stemmen deed verschijnen, waarin ook allerlei
aandacht aan vragen van inwendige zending gewijd werd.
Later verschenen en wel van 1882 tot 1897 De Bouwsteenen. Sinds kort ging het periodiek Lichtstralen, dat
in Woord en Daad 1923, April; een uit 1922 over observatie- en
doorgangshuizen in idem 1922, Juli.
1) De oprichtingsvergadering had 14 September 1915 plaats in
„Parkzicht" te Amsterdam. Een verslag in het Verslag van den
Bond over 1914, 1915, maar ook afzonderlijk uitgegeven bij ,,Concordia" te Amsterdam.
2) Het verslag van het Comite over 1921 verscheen in Woord en
Daad 1922, blz. 161-171.
3) Vooral door den heer Zegers, den directeur van „Meer en
Bosch" te Heemstede.
4) Namelijk Dr 0. Norel, opgetreden 1 Jan. 1921.
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jaren lang slechts lette op de uitwendige zending, ook de
inwendige trekken binnen den kring zijner bemoeienis.
En sinds 1 Januari 1922 verschijnt 1 ) het nieuwe „tijdschrift voor inwendige zending" Woord en Daad 2 ) .
Van conferenties en congressen is zeer veel te verhalen.
Van 1874 tot 1890 zijn te Amsterdam onder leiding van
T. M. Looman en uitgaande van de „Vereeniging tot verbreiding der Waarheid" conferenties gehouden over inwendige zending. Omstreeks 1896 hadden soortgelijke conferenties te Neerbosch plaats. In 1911 werden zij met ietwat
andere organisatie te Doetinchem hervat.
Behalve tijdens den oorlog zijn deze regelmatig gehouden 3) en de verslagen 4) bieden een groote hoeveelheid
stof voor wie den stand der zaken kennen wil en wil
weten, wat thans onder de inwendige zending wordt begrepen of verstaan. In den laatsten tijd trekt vooral de aandacht, dat men de toewijding en medewerking der predikanten opzettelijk en afzonderlijk zoekt 5 ) . En wie de verslagen raadpleegt, zal zien, dat men van den aanvang af
doch ook in toenemende mate aandacht wijdt aan den
„socialen" arbeid in specialen en technischen zin.
Grootscher van opzet zijn de congressen.
1) Bij den Boekhandel voor in- en uitwendige zending te 's-Gravenhage. Hoofdredacteur is Prof. Dr H. M. van Nes.
2) Ook het straks reeds genoemde Tijdschrift voor armverzorging
en kinderbescherming geeft meermalen stof, die aan eenig terrein
der inwendige zending zeer verwant is.
3) Namelijk te Doetinchem in 1911, 1912, 1913, 1914, 1918, 1919
en 1920; te Zetten in 1921 en 1922.
4) De eerste verslagen zijn verschenen te Doetinchem bij A.
Wielinga. Inlichtingen verstrekt het centraal-bureau te Amsterdam
in Salvatori, Halvemaansteeg.
5) Men organiseert thans provinciaal; een speciale samenkomst
voor predikanten werd October 1921 te Zeist gehouden.
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Tweemaal kwamen Hervormden samen, tweemaal Gereformeerden, eenmaal Hervormden en Gereformeerden met
anderen saam in één congres.
De kerkelijke congressen voor Hervormden vallen in
1895 en 1898. Het eerste werd den lsten November 1895
gehouden op uitnoodiging van de classicale vergadering van
Amsterdam 1 ) . De openingsrede werd uitgesproken door
Dr. G. J. Vos Azn., predikant aldaar. Het congres was
verdeeld in acht afdeelingen, handelend over de kerk, de
evangelisatie, het onderwijs, de armenzorg, de christelijke
ziekenverpleging, de arbeidersbelangen, den strijd tegen
de prostitutie, dien tegen het drankmisbruik. De behandelde onderwerpen waren de volgende :
I. Is herziening van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis
noodig, mogelijk, wenschelijk?
Hoe hebben wij als Hervormden ons te gedragen jegens die
politieke partijen, die blijkbaar ingaan tegen kerk en christendom?
R. K. invloed bij de door het Rijk gesubsidieerde restauratie
van protestantsche kerken.
De opleiding en ondersteuning van christelijke tehuizen voor
studenten.
II. In welk verband behoort de Evangelisatie te staan tot
de organisatie der kerk en wat kan deze doen, om dat werk
te bevorderen?
De Evangelisatie onder Protestanten.
Kan de kerk of het belangstellend deel onzer natie uit eigen
middelen voldoen aan de geestelijke behoeften van de groote
massa van verwaarloosden en is het raadzaam, alles van dien
aard over te laten aan particuliere krachten?
De roeping der kerk met betrekking tot haar onverzorgde
kinderen.
1 ) Zie Verslag van het kerkelijk congres
van
Hervormde n, gehouden te Amsterdam op 1 November 1895.
Utrecht 1896.

254
De meest vruchtbare wijze van colporteeren.
Wat kan Zarfath doen in het belang van de kerk?
III. De vrije school voor heel de natie.
Verband tusschen school en kerk.
De invloed van de Zondagschool op het kerkelijke leven.
Hoe werkt de godsdienstonderwijzer het best voor den bloei
der Ned. Hervormde Kerk?
Ligt het op den weg onzer Vereeniging, om een fonds tot
stand te brengen ter ondersteuning van leden godsdienstonderwijzers, die door ouderdom of gebreken ongeschikt zijn
gewordnv ist?
IV. De personen, die door de kerkelijke armenzorg bediend
worden.
De bedienende personen in de kerkelijke armenzorg buiten
de gestichten.
V. Gemeente- en wijkverpleging der diakonessen.
Diakonen als ziekenverplegers.
VI. Kamers van arbeid.
De organisatie der arbeiders in verband met de kerk.
VII. Over het bedenkelijke van de raadgevingen van den
Nieuw-Malthusiaanschen Bond, uit medisch oogpunt bezien.
Krachtens haar eigen beginselen is de Ned. Hervormde kerk
verplicht, partij te kiezen voor de beginselen der Nederlandsche
Vereeniging tegen de Prostitutie.
VIII. De kerk en het drankmisbruik.
De roeping van alle geloovigen, om mede te werken tot
hervorming der heerschende drinkgewoonten door geheele uitbanning van alle bedwelmende dranken.
Behoort onze roeping tegenover ' drankmisbruik te zijn : getuigen of strijden?
Persoonlijke bezwaren uit maatschappelijk oogpunt tegen de
geheelonthouding van alle bedwelmende dranken mogen niet in
rekening komen, wanneer men let op de gezegende vruchten,
die zij blijkens de ervaring voor den Evangelie-arbeid draagt.
Zoowel de armverzorgers als de andere arbeiders op het
gebied der inwendige zending behooren ter wille van de gewichtige belangen, die de Heer hun toevertrouwde, de geheelonthouding van alle bedwelmende dranken krachtig te bevorderen.
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Ter zelf der plaatse, onder denzelf den voorzitter en op
uitnoodiging van hetzelfde lichaam is men weder samengeweest den asten Juni 1898 1 ). Het bezoek was toen
echter matig ; zoodat zelfs een deel van de referaten niet
gehouden is 2 Of dit ligt aan de overlading van het eerste
congres, dan of men toch eigenlijk de behoefte niet gevoelde aan goed geregeld overleg bij den arbeid in Gods
Koninkrijk, zal moeilijk te beslissen wezen.
Het congres was ditmaal verdeeld in vier afdeelingen,
handelend over de Kerk, de School, de Evangelisatie en
het Diaconaat. Het Programma bevatte de volgende onderwerpen :
) .

I. De nieuwe vertaling van het Oude Testament uit een
kerkelijk oogpunt bezien.
De betrekking van de moederkerk tot en haar invloed op de
Indische kerken.
Wederinvoering van het onderzoek naar het vaderschap een
eisch, door de Ned. Hervormde Kerk aan de overheid te stellen.
De toestand op zedelijk gebied van de Nederlandsche Oosten West-Indische bezittingen en hoe daarin verandering te
brengen.
Wat is de roeping der kerk ten opzichte van lidmaten, die
„vergunning" hebben?
De persoonlijke dienstplicht uit christelijk en kerkelijk oog ,
puntbeschowd.
Wat is de roeping der Ned. Hervormde Kerk ten opzichte
van de hulppredikers in vacante gemeenten?
II. Welke beteekenis heeft de kwestie der verhouding van
kerk en staat in den strijd onzer dagen op staatkundig,
kerkelijk en vooral sociaal gebied?
1) Zie het verslag in De Nederlander van 2, 3 en 4 Juni 1898.
Eenige referaten zijn opgenomen in de Stemmen voor Waarheid en
Vrede, jaargang 1898.
2) In de hier volgende lijst zijn de niet-gehouden referaten met
een * geteekend.
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*De leerplicht.

*De vrucht van de intellectualistische richting, die in de
laatste veertig jaren in het onderwijs voorgezeten heeft.
III. De kinderdoop in zijn beteekenis voor de kerk en het
koninkrijk Gods.
Onze literatuur en onze Evangelie-prediking.
Wat kunnen kerkeraden en classicale vergaderingen doen
voor de Evangelisatie onder 'de leden der R.-K. kerk?
Evangelisatie onder de zeelieden.
De bekeering van oud-Israël tot den Heiland der wereld.
IV. Staatsbescherming van minderjarigen door ontzetting
uit het ouderlijk gezag.
De wet op de voogdij in betrekking tot de weeshuizen.
*Wat behoort een christelijke inrichting te doen ten behoeve
van de maatschappelijke opvoeding van het weeskind, het onverzorgde kind, het verwaarloosde kind?
De noodzakelijkheid eener ziekenverpleging naar de gezindte
waartoe de patiënt behoort.
Het fabriekswezen in verband tot zedelijkheid en socialisme
en hoe het best de schadelijke invloeden tegen te gaan.

Binnen den kring der Gereformeerde Kerken heeft men
tweemalen een congres gehouden.
Jaren te voren was daaraan echter reeds een conferentie
voor inwendige zending voorafgegaan, gehouden te Amsterdam op 10 Augustus 1876 en samengeroepen door de
provinciale synode van Noord-Holland der Christelijkgereformeerde kerk 1) .
De congressen zijn bijeengekomen op aandrang van de
Zondagsschoolvereeniging Jachin ; ze zijn saamgeroepen
door een niet-kerkelijk comité, maar de uitnoodigingsbrieven waren gericht aan de kerkeraden der Gereformeerde Kerken. Zoo kwam men dan samen op 8 en 9

1 ) Een en ander daarover in de aanstonds te noemen Handelingen
1913, blz. 20 v.v.
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April 1913 te Amsterdam ; op 8 Mei 1916 te Rotterdam 1).
Beide malen onder leiding van Prof. L. Lindeboom uit
Kampen. Beide malen voortreffelijk bezocht.
Op het eerste congres handelden de drie groote referaten
over:
Het begrip en de noodzakelijkheid der Evangelisatie.
De roeping der kerk inzake de Evangelisatie.
De rechte methode der Evangelisatie.

In de secties werden de navolgende onderwerpen aan de
orde gesteld :
Zondagsschool. Vervolgklassen. Knapenvergadering. Evangelisatie onder meisjes, vooral fabrieksmeisjes.
Strandzending. Kazernes. Ziekenhuizen. Arbeid onder de
hoogere standen en meer ontwikkelden.
Arbeid op het platte land.
Stadsevangelisatie.
Ontouderde kinderen. Tuchtscholen.
Evangelisatie onder de studeerende jeugd.
Evangelisatie-arbeid onder beambten in publieken dienst.
Arbeid onder gevangenen, landloopers enz.
Bijbel- en tractaatverspreiding.
Evangelisatie onder de Roomschen.

Omdat op het eerste congres men een gevoel van overlading niet van zich had kunnen zetten, werd het program
van het tweede soberder samengesteld.
De onderwerpen voor de hoofdvergadering en voor de
secties waren deze :
Evangelisatie en Genadeverbond.
Toerusting van arbeiders tot het Evangelisatie-werk.
Evangelisatie onder de studenten.
Hoe de afgedwaalde en verwaarloosde jongelieden van onderscheiden stand en kring zijn te zoeken en te bearbeiden.
1 ) De „Handelingen van het congres voor Gereformeerde Evangelisatie" zijn beide malen uitgegeven bij W. Kirchner te Amsterdam.
17
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De rij wordt gesloten door het Congres voor Inwendige
Zending, dat van 19-21 Juni 1923 samenkwam te Amsterdam en waar Hervormden en Gereformeerden saamarbeidden 1 ) .
Er werd gehandeld over :
Methoden van Evangelisatie.
Literatuur voor Evangelisatie.
Onzedelijkheid en haar bestrijding.
Drankmisbruik en zijn bestrijding.
Het werk der reclasseering.
Stroomingen in het jeugdwerk.
De ontwikkelingsgang in het diaconessenwerk.
Christelijk-philanthropische arbeid in het belang van het kina.
Inwendige zending en de Europeesche crisis.

Wie nog niets anders doet dan de telkens opgesomde
onderwerpen overwegen, ziet reeds dáárdoor het beeld der
Inwendige Zending voor zich oprijzen.
Welk een bont velerlei hier omvat wordt, blijkt onophoudelij k. En gemakkelijk leest men af èn waar èn in
hoeverre aan het sociale vraagstuk de vereischte aandacht
is geschonken.
Alleen één punt van veel gewicht treedt dan nog niet
genoeg naar voren. Wat wij in Duitschiand vonden, doet
ook in Nederland zich voor : in zekeren zin wordt op
zekere terreinen de inwendige zending overbodig, doordat
de staat den arbeid overneemt.
Men denke aan alles, wat samenhangt met de verwaarloosde of misdadige jeugd ; men denke ook aan de armverzorging.
De kinderwetten en de sociale verzekering brengen hier
een nieuw element. Er dreigt verwarring, botsing van
1 ) Het verslag is verschenen in 1923. Eerevoorzitter was DR J.
TH. DE VISSER voorzitter DR J. LAMMERTS VAN BUEREN.
;

.
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bevoegdheden, dubbele arbeid. Maar tegelijk wordt wel
bespeurd, dat de staats-zorg den arbeid der maatschappelijke kringen, der kerken, der inwendige zending niet
missen kan voor zich-zelf en niet overbodig maakt voor
anderen.
Nauwkeurig afgrenzen is hier eisch. Op het terrein
der arm-verzorging wordt dat wel extra-duidelijk 1 ) . En
bij de uitvoering der kinderwetten wordt veel gebruik
gemaakt door de overheid van het particulier initiatief.
Zoo behoeft ondanks de vraag van het „overbodigworden" noch het een noch het ander van het terrein der
Inwendige Zending te worden geschrapt.
En wij rekenen daarmede dus terdege, als wij nu nog
eenmaal samenvattend haar taak en arbeid overzien.
Waar het Evangelie niet wordt verkondigd, zendt zij
haar Evangelisten uit, om in kleine kringen een nieuwe
kern te vergaderen ; of zij zendt haar colporteurs, om
het eerste werk van zaaien te doen. Zij vergadert de
kinderen van de straat of de wegen in haar Zondagsscholen en poogt door jongemannen- en jongevrouwenvereenigingen het opgroeiende geslacht te beveiligen voor
gevaren en te brengen onder den invloed des Evangelies.
Zij werkt voor de verspreiding der Heilige Schrift door
Bijbelgenootschappen en zoekt het verlorene in de groote
steden door een „stadszending". Zij leidt krachten op voor
al het werk der inwendige zending. Tegen de ellende van
het alcoholisme strijdt zij met haar volkslogementen,
1 ) Men raadplege het art. van DR J. H. ADRIANI, „op den tweesprong" in het Maandblad voor kerkelijke Armenzorg; XII, 1921,
afl. 7 en 8. De praeadviezen en discussies in de „Vereeniging voor
Armenzorg en Weldadigheid" op de Algemeene vergadering te
Leeuwarden 1922 ; Geschriften nr XXXII en XXXIII. Zie ook
Woord en Daad; I blz. 19 v.v.
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volkskoffiehuizen, volksleeszalen ; ook met haar asylen
voor drankzuchtigen. Over idioten en krankzinnigen en
lijders aan vallende ziekte ontfermt zij zich. Zij schoolt
haar diaconen en diaconessen voor de verpleging van
kranken. Die gevaar loopen te vallen, poogt zij te steunen
in haar doorgangshuizen. En de verwaarloozing van
kleine kinderen gaat zij tegen door bewaarscholen en
kleinkinderbewaarplaatsen.
Overal waar het hart spreekt, gewekt en scherp van
blik gemaakt door de liefde van Christus, daar vindt de
inwendige zending haar taak en daar verricht zij haar
gezegend werk van mededragen of opbeuren of lenigen
of voorkomen.
Waar dan echter dit werk geschiedt van ganscher
harte en met koelen blik, daar stuiten onophoudelijk de
werkers op sociale verhoudingen, die oorzaak of medeoorzaak zijn van den zedelijken misstand. Dus wordt het
sociale terrein betreden en dat der sociale politiek
aangeraakt of ingelijfd. Zonder de organisatie der
arbeiders als christenen doch voor de sociale taak —
vloeien de geestelijke krachten niet toe of wordt het
gestlijk-won beard.Ewiopveng
uitgaan wil om uit de arbeiders-massa er te winnen voor
zuiver-socialen blik en voor christelijk-sociale aandrift,
hij ontdekt de noodzaak, dat de stelselmatige kweeking
van het ongeloof door stelselmatige bestrij ding daarvan
moet worden beantwoord.
De geestelijke arbeid zag de zielen en de gezonkenen.
De blik werd wij der, totdat het gansche terrein der
samenleving wierd omvat, voor zooveel niet de kerk dit
ambtelijk bewerkt. Maar ten leste keert alles tot het
geestelijke als tot uitgangspunt en richtsnoer en bron en
maatstaf terug.

HOOFDSTUK VII.
DE NIEUWSTE INWENDIGE ZENDING.

40. Reeds wezen wij 1 ) met een enkel woord op de
beteekenis, die het jaar 1918 draagt voor de gansche
ontwikkeling van het denk-leven der volken.
Het is echter noodzakelijk om bij dit onderwerp nader
en meer opzettelijk stil te staan. Want het karakter bak
der Inwendige Zending is sinds dien veranderd.
In November van dat jaar schoof plotseling de
arbeiderswereld naar voren. Daarmeê werd zoowel het
sociale vraagstuk als het socialisme in het midden der
belangstelling geplaatst. Daarmeê was voor de Inwendige
Zending een nieuwe taak geboren.
Want in de beide genoemde begrippen ligt het economische verstrengeld met het zedelijke. En achter beide
staat de wereldbeschouwing. Het probleem van de evangelisatie der massa is daarmede nieuw geworden.
Doch men versta dit niet verkeerd : de historie kent
geen absoluut-nieuwe dingen. De wortelen van hetgeen
wij aanschouwen, liggen immer in het verleden. En wie
de taak van dezen dag wil zien met klaarheid, hij moet
eerst teruggaan.
Wij treden in dit hoofdstuk inderdaad terug. Niet om
alles nog eenmaal te overzien. Doch terdege om aan die
elementen aandacht te geven, die het probleem beheerschen
1)

Zie boven, blz. 243.
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in onzen dag èn die reeds te voren werkten, groeiden,
zich verrieden. Gansch ongedwongen worden wij zoodoende voorbereid om den nieuwen toestand, de nieuwe
moeiten, de nieuwe taak te zien.
Eerst vraagt dan het socialisme de aandacht, dat ook
reeds vóór 1918 luide van zich spreken deed ; dat toen
zelfs meer beduidde dan in onze dagen. Het legt op den
geest der menschen beslag. Welnu : hoe staat het christendom, de kerk, het evangelie daar tegenover?
Wanneer wij aldus spreken, begaan wij twee waagstukken voor één. Ten eerste noemen wij het socialisme.
Bestaat dit dan als 'n groote, grijpbare eenheid ? Ten
tweede onderzoeken wij het verband tusschen de genoemde
geestelijke goederen èn het socialisme. Valt hier nog iets
te onderzoeken en is het socialisme niet de vijand kort weg
en zonder meer?
Ziedaar reeds aanstonds de moeilijkheid.
Het socialisme is niet één en het is niet zonder meer
de vijand. Met zulk een gebruikelijke en niet onvoordeelige
probleemstelling gaan wij niet meê. Een kerk, een
christelijke groep, een evangelie-kring, die het wel doen,
zullen straks ontdekken, dat zij te eenvoudig hebben gemanoeuvreerd, dat zij bovendien uiterst onbillijk geweest
zijn. Er zal vrucht ontbreken, die had kunnen worden
binnengehaald.
Maar... er is ter dege eenheid in het veelvormig
socialisme. Er is ter dege een tendenz van vijandschap in
de stelsels. Het gaat niet aan om dit te vergeten, wijl men
gaarne èn breed van blik èn billijk van oordeel wezen wil.
Wij pogen de draden te ontwarren, die hier door en
over elkaar henenloopen. Het werk is niet gemakkelijk ;
doch het is onvermijdelijk.
Men zal moeten aanvangen met een scheiding, binnen
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het socialisme; namelijk een scheiding tusschen de economische elementen en de wereldbeschouwing.
wij vragen dit niet, omdat er naar onze overtuiging
tusschen de beide grootheden geen verband zou bestaan 1
Integendeel : het economisch ideaal, dat voorgeteekend
wordt, is aan 'n wereldbeschouwing ontsproten ; is zonder
die wereldbeschouwing zeer moeilijk denkbaar en in het
geheel niet verdedigbaar.
Niettemin achten wij radicale splitsing onmisbaar.
Voor zoover het economische elementen draagt van
wereldbeschouwing, worden deze toch getroffen, als men
de wereldbeschouwing aanvalt.
Voor zoover daarentegen de economische elementen
economisch aanvechtbaar zijn, moeten zij door gezonde
economie bestreden worden. Het Evangelie sta hier
buiten. Zoo niet, dan kan de schijn
of mèèr dan schijn
alleen
niet worden vermeden, dat het christendom
optreedt als kampioen voor 'n bepaalde orde ; dat de
evangelisatie de zielen noemt doch iets anders bedoelt ;
bedoelt namelijk om het bestaande te stutten. Dan treedt
het smadelijke op, dat spreken doet van brandkastchristendom.
De evangelisatie moet de ziel bedoelen en met fijne
nauwkeurigheid moet zij vermijden om vóór of tegen eenig
economisch verschijnsel, eenig zuiver-economisch ideaal
zich uittespreken ; welk dit dan ook zij.
Natuurlijk echter moet zij de wereldbeschouwing van
het socialisme terdege in het oog vatten.
Dat is haar eigen terrein. Daar ontmoet zij de zielen.
Daar botst het en daar valt de slag.
Het komt aan op de beginselen, de ideeën, de overtuigingen, de indrukken, die het socialisme op religieus
gebied in de volksziel wekt.
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Doch dan is opnieuw een scherpe scheiding onmisbaar.
Anarchisme en sociaal-democratie zijn twee.
Men zal allicht de neiging gevoelen om dit te ontkennen.
En zonder schijn van redenen geschiedt dat niet. Beide
groepen roemen Marx als grootmeester ; wie diep graaft
en grijpt tot in de diepstliggende bronnen, die stuit
telkens op gelijke of voor het minst op zeer verwante
geesteshouding.
Toch pleiten wij al weder : radicale splitsing.
De uitbouw van sociaal-democratie en anarchisme zijn
zeer verscheiden. De houding tegenover het religieuse
is onderscheiden ; onderscheiden niet enkel in tactiek
dat ware van weinig beduidenis doch ook in de uitwerking op het geestelijk leven.
Men werpe niet Rusland en Duitschland in zijn uiteenzettingen door elkaar ! Wie zielen zoekt ; ook hij , die
dit massaal doet hem mag het fijne en teere niet
ontbreken, dat tegenover de zielen en tegenover het
religieuse betaamt.
Bij de sociaal-democratie zal het dan wel voornamelijk
1) .
ophetisrc-malenko
Altoos opnieuw kweekt dit die ééne grondgedachte,
dat de zedelijke en de geestelijke overtuigingen evenals
de zedelijke en de geestelijke gedragingen vrucht zijn van
den stof f elfij ken toestand.
Natuurlijk is met deze omschrijving niet alles gegrepen.

1 ) In het zesde deel zal dit geheele vraagstuk uitvoerig behandeld
moeten worden. Hier zij slechts aangeteekend, dat onlangs in
DR H. A. WEERSMA, Socialisme en Wereldbeschouw i n g. Amsterdam 1922 een poging is gedaan om het socialisme
op het idealisme te baseeren. Daaruit volgt een andere houding
tegenover de religie, maar niet tegenover het christendom.
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Er wordt in deze aanduiding velerhande ondersteld van
wijsgeerige constructie, ja van wijsgeerige scholing. En
het is zeker waar, dat deze nimmer het deel der massa
worden ; dat velen woorden zeggen, waarvan zin noch
strekking noch oorsprong hun bewust is.
Maar wat de massa geestelijk in beslag neemt door de
sociaal-democratie, dat is toch in onze omschrijving gegeven. Men leze de tijdschriften en dagbladen ; men hoore
de woorden in redevoering en debat. Inslag is de overtuiging, dat het stoffelijke het zedelijke bepaalt en het
economische het geestelijke. Dus is er voor het „zonde"begrip geen plaats. Dus wacht men altoos weêr van
sociale omvorming betere menschen. Begrippen als vergeving, vernieuwing, bekeering, inwendige omvorming
zijn aan deze groepen volkomen vreemd.
De evangelisatie moet dit weten ; want zij moet weten,
dat de klankbodem ontbreekt voor wat haar het eenvoudigst en het natuurlijkst en het meest-wezenlijke is.
Natuurlijk zal dan de evangelisatie moeten waken tegen
de omkeering van het historisch materialisme. Zij moet
zich onthouden van de menigvuldig gehoorde oppervlakkigheid, dat het uitwendige, het stoffelijke, het economische
er niet toe doet. Dit doet er ter dege toe ; ook in verband
met de ontwikkelings-mogelijkheden voor het geestelijke.
Doch de geestelijke omvorming is onmisbaar en zij moet
verkregen worden van binnen uit : dit getuigenis moet
de evangelisatie doen hooren ! En ...zij moet weten, hoe
vreemd die klanken klinken voor de massa.
Het anarchisme richt zich vooral op de gezagsidee, die
met het begrip „God" is gegeven.
Zóóveel is allen over de gansche linie duidelijk, dat „God"
beduidt : onderworpenheid van den mensch aan hooger
macht. En dat daaruit schier immer de mogelijkheid volgt
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der onderwerping van mensch aan mensch, omdat de een
„bij de gratie Gods" dan gaat regeeren over den ander.
Vandaar een brandende haat tegen iedere Godsidee.
Want het is te doen om ongebreidelde vrijheid ; om
mensch-ontplooiing naar allen kant, noch geremd van
omhoog noch geremd van ter zijde.
Met dit jagen in de ziel der velen moet de evangelisatie
klaar rekening houden. Het pantser van dezen eigenzin
moet worden doorboord. Er mag zeker niets vallen van
de verkondiging der groote machtige majesteit Gods.
Maar... er is plaats voor de teere aanwijzing, dat deze
majesteitelijke God geen despoot is ; dat ons allerinnerlijkst
wezen aan dien God als onzen Schepper verwant is ; dat
hooren naar Zijn wet zou wezen het hooren naar de
allerinnerlijkste wet van ons eigen bestaan.
De God, die onze Heer is ; die in Christus onze Vader

worden kan en wil.
Er is eindelijk nog 'n derde. Ditmaal een grootheid.
aan gansch het socialisme gemeen, aan het anarchisme
zoo goed als aan de sociaal-democratie.
Het is de herleefde zielsbehoefte.
Het is de behoefte aan iets goddelijks.
Neen, de stof voldoet niet ; noch ook dat „zedelijke"
en „geestelijke", dat uitbloeisel is van de stof. Neen, de
volslagen zelf-heerschappij voldoet niet ; wij hebben behoefte aan eerbied-bewijzen, aan vereeren.
Dat is tweemaal een aanvang van religie 1) .
Doch de evangelisatie vergisse zich niet : hier is geen
toenadering tot het Evangelie.
1 ) In Het Volk (Wetenschappelijk Bijvoegsel) van 7 Sept. 1923
de uiteenzetting van J. DE JAGER, dat de sociaal-democratie, gezien
de religieuse opleving, gedwongen is om zich wijsgeerig en religieus
opnieuw te oriënteeren en wel tegen Marx of beter : boven Marx uit.
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De god, wien het hier geldt, mag geestelijk aandoen
maar hij mag niet als levende Persoon in zich zelf de
absoluutheid van het geestelijke dragen. De god, wien het
hier geldt, mag niet over menschen gebieden met macht.
Voor den vagen godsgeest is hier plaats ; voor het
warme, dat schuilt en werkt achter de zichtbaarheid ;
voor een diepsten wereldgrond.
Maar ook de religieus ontwakende massa, die door de
wereldbeschouwing van het socialisme is gevoed, staat
tegenover den Vader onzer Heeren Jezus Christus als
tegenover een Onbegrepene, Ongrijpbare, Onaanvaardbare 1 ).
Wie een aanval waagt op de ziel der massa, zal
moeten weten, hoe deze volksziel staat tegenover wat
grond-idee en eerste toon is in het Evangelie Gods.
Niet om het Evangelie naar dien smaak om te vormen
voorwaar.
Wel om te verstaan, wààr dit Evangelie per se afstoot,
waar het wellicht opening vindt, waar het zeker een
aller-binnensten onvrede kan ontdekken.
Maar hiermede is nog slechts het begin dezer laatste
vragen aangeduid.
Het is namelijk zeer opvallend, hoewel zeer verklaarbaar
tevens, dat het socialisme aan eigen religie behoefte krijgt.
Naast elementen van wereldbeschouwing, die uitloopen
op of terugvoeren tot religieuzen blik, is er een eigen en
op zich-zelf staand religieus leven aan het groeien.
De taak, waarvoor het socialisme in de laatste jaren
gesteld werd, zich-zelf stelde of... hoopte gesteld te
worden én de onmiskenbaar daarop gevolgde teleurstelling, deed de diepere geesten in het gindsche
1

) Zie de noot op blz. 264.
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kamp beseffen, dat zedelijk-geestelijke verdieping onmisbaar is.
Zedelijk en geestelijk beide.
Nieuwe toewijding moet worden geboren, die tot ander
maatschappelijk gedrag in staat stelt. Zedelijk dus. En
de bron daarvan
zoo weten wij het nu allen wel
kan niet liggen in de ontwikkeling of de verstandsontplooiing ; zij welt slechts, waar God of het goddelijke
aangeraakt is. Geestelijk dus.
Naarmate die geestelijke overtuigingen dan te verder
afwijken van wat christendom en kerk verkondigen, naar
die mate wordt de taak voor de evangelisatie te duidelijker
omlijnd. Zeer positieve verkondiging van het Evangelie
moet staan tegenover iedere vage religie.
41. Doch dan doet zich een bezwaar op, dat velen
nog te weinig zien of al te weinig wegen. Opzettelijk
spraken wij van „christendom en kerk". Want deze
samenkoppeling, hoe natuurlijk zij wezen moge, brengt
het evangelisatie-pogen in nood, zoo vaak het socialisme
dit weêr genomen in wijden en vagen zin op de geesten
beslag legt.
Reeds is 't op zich-zelf bedenkelijk, dat aldus het
christendom in den vorm van organisatie optreedt. Iedere
geestelijke gedachte boet aan heerlijkheid in, zoodra zij
niet meer enkel lichten en zweven mag als hoog en rein
ideaal ; zoodra zij vervat moet worden in de realiseering
en de organisatie en den vorm. Te sterker geldt dat, wijl
de organiseerende en leidende menschen allen zwak en
zondig zijn ; zoodat naast de mogelijke verstarring de
dreigende verontreiniging zich voordoet.
Men denke niet eenmaal aanstonds aan de kerk, doch
blijve nog een wijle bij het meer uitwendige staan.

269
Daar zijn de sociale en de politieke organisaties, door
welke christenen hun maatschappelijken en hun staatkundigen plicht vervullen. Wat zij daar doen
op sociaal
of politiek terrein
dat wordt voor velen tot getuigenis
van wat het christendom is ; ja, tot eenig getuigenis
daarvan.
Ieder, die immer met eenig evangelisatiepogen in aanraking kwam, weet, hoe zwaar het dan valt, om het
eigenlijk evangelie der genade Gods voor het oog en het
hart van den hoorder los te maken uit de bijkomstigheden
èn om het zuiver en stralend te doen rijzen met zijn kern
en zijn wezen alleen.
Doch ook inzake de kerk geldt dit. De christelijke kerk
kan evenzeer een rem zijn tegen evangelisatie als de
christelijk-sociale arbeid en de christelijke politiek.
Reeds om het tweeërlei, dat zoo even gezegd werd : hier
wordt het eeuwige in een vorm gegoten èn hier wordt
het reine door onreine handen aangevat.
Doch nu is er nog meer.
Het christendom
nog niet de kerk dus
is diep
overtuigd, dat voor het gedijen van ieder werk orde,
regelmaat, vaste gang onmisbaar is. Revolutie, die chaos
maakt en dan uit den chaos een nieuw geheel belooft op
te bouwen, wordt van christelijken kant zeker niet aanbevolen ; omdat het evangelie aan de scheppende macht
van ontbinding en chaos niet gelooft.
Dus wel vooruitgang ; doch dan als evolutie, in geleidelijkheid.
Laat deze gedachte
zelf reeds kiemen van conservatisme in zich dragend 1 )
nu bovendien worden
belichaamd niet slechts in woord, in getuigenis doch ook
1)

Zie daarover boven de geheele § 6; blz. 26 v.v.
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in een organisatie, een tastbaren vorm. En het conserveerende staat levensgroot vóór ons.
Doch... dit is „christelijk" ; dit is een openbaring van
het christendom ; hier ontwaart men het evangelie ! En
het socialisme heeft juist den mensch geleerd om met
heet verlangen te jagen naar een andere wereld : Omvorming ! Nieuwe orde ! Niet het hangen aan bestaande
orde, doch het breiden van de handen naar een toekomst,
die ginds wenkt.
Ieder, die door evangelisatie de massa zoekt, moet van
dit conflict zich klaar bewust zijn.
Omdat wij nu zoo dikwerf ons aan onze Ooster-buren
het geldt sociaal, ook sociaal-politiek ; en
oriënteeren
dààrom
het geldt mede inzake de Inwendige Zending
is het goed om in dit verband nog één element te noemen.
Tot aan de November-revolutie van 1918 was de kerk
in Duitschland staatskerk. Met wel zeer nauwe banden
was zij dus aan het bestaande, aan het oude, aan het
gewordene, aan het bekende regime verhecht.
Haar dienaren feitelijk staatsdienaren en dus feitelijk
geroepen om het gewordene te verdedigen.
Tusschen de kerk en de opstrevende, republikeinsch-willende, revolutionair-voelende arbeiders-massa gaapt daar
dan ook een klove, zooals wij die ten onzent niet kennen.
Het ware te goedkoop, zoo men deze vijandschap louter
uit vijandschap tegen het evangelie zou willen verklaren.
Dit is een element ongetwijfeld, een belangrijk element.
Maar het is niet het eenige. Ook het kolossale feit speelt
hier een rol, dat de kerk als zoodanig de zijde koos van
de bestaande machthebbers en de orde ; dat zij als zoodanig
stond tegenover de idealen van wie hunkerden naar een
nieuwen tijd.
Is het wonder, dat deze naam der kerk overging op het
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christendom, het evangelie ? Dat dus de ziel der massa
ver verwijderd stond van wat het evangelie aan de zielen
biedt ?
Men kan hier spreken van zeer veel droevig misverstand ;
men mag er van spreken.
Doch men mag niet vergeten, hoe levensgroot aldus de
taak voor al wie evangeliseert te staan komt : eerst om
dien verborgen tegenstand zielkundig volkomen te verstaan ; dan om het echte beginsel der orde stevig los te
maken uit alle omwoekering met conservatisme-zondermeer ; eindelijk om de kern van het evangelie te doen
schitteren en sprankelen voor de oogen van ons zoekend
geslacht.
Maar nog meer dan al het genoemde doet zich op.
Daar is bovendien de toestand der kerk zelf. Dit dan
bedoeld naar haar geestelijke zijde ; niet, gelijk wij het
zooeven aanwezen, naar den politieken of den socialen kant.
En dat geestelijke dan zelf weder in dubbelen zin :
eenerzijds de tegenwoordige toestand, andererzijds de
toestand der kerk naar haar wezen en altoos.
Wie aan evangelisatie denkt in het midden der volksmassa en dan zich de kerk herinnert, zal wel aanstonds
zich gesteld vinden tegenover het feit van den tegenwoordig zoo droevigen toestand der kerk.
Wij zeggen opzettelijk „tegenwoordig" ; omdat de inroeping van deze aanduiding in de klachten periodiek is.
Tegenwoordig is de kerk zeer gezonken.
De verzekering wordt gegeven zonder eenig onderzoek,
of de toestand vroeger beter geweest is. Zij wordt gegeven
blijkbaar door de werking eereer zielkundige wet, die het
verleden doet verhelderen en het tegenwoordige doet versomberen ; per se en zonder zelfs de allerminste behoefte
aan onderzoek.
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Hier werkt een opvallend apriorisme, dat zielkundig
uiterst belangwekkend is doch dat feitelijk en zakelijk
volkomen waardeloos moet worden geacht.
Waardeloos doch niet gevaarloos.
Want wat is het geval ?
Wie altoos in den eigen tijd al de schaduw opzamelt
en ophoogt, maakt werkers moedeloos. Zijn er, die niet
moedeloos worden en integendeel zich aangorden om juist
nu te herwinnen wat nu verloren is doch vroeger werd
genoten, dan worden ze later moedeloos ; wij 1 toch bij
verder onderzoek onvermijdelijk gaat blijken, hoe door
en door valsch het beeld is, waardoor men tot den arbeid
zich aandrijven liet.
De toestanden zijn thans in de kerken niet slechter dan
te voren. En perioden, waarin de toestand goed was, zijn
er in de historie der kerk nimmer geweest.
Wij zeggen dit niet om scheuren te pleisteren, om
rustig te maken, om voldaanheid te kweeken. Maar om
de zaken te doen zien, gelijk ze zijn.
Iedere eigen tijd heeft een eigen kenmerk ; er is niet
een grauw eenerlei. Iedere eigen tijd heeft zijn eigen
groote bezwaren ; er is niet één recept, die men jaar in
jaar uit kan laten klaarmaken. Zoowel het een als het
ander moet men zich herinneren.
Maar al is de toestand ernstig en al is hij anders,
daarom is hij nog niet ernstiger dan anders.
In twee overigens uitnemende studies over de taak der
evangelisatie en over de ontkerkelijking der massa leest
men, dat de toestand thans op het hoogst is gespannen,
dat vóórtgang aldus zich geen jaren meer verwachten laat.
Dat nu de complete ommezwaai moet komen, of... de ineenstorting volgt.
Maar... deze studies zijn van vóór den oorlog, van
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lang vóór den oorlog ; ze zijn uit het eind der vorige
eeuw! 1 )
En wie ietwat in de geschiedenis thuis is, geeft soortgelijke boete-klanken en ondergangsprofetieën ook uit de
18de, de 17de, de 16de eeuw. Om niet nog veel verder
terug te gaan.
De toestand is niet slechter dan vroeger en de ondergang staat niet voor de deur. Er is geen reden noch tot
wanhoop noch tot zenuwachtigheid.
Maar de toestand is slecht en is ernstig. Dus is er alle
reden om aantevatten met alle kracht 2) .
Echter is ook dit nog slechts de ééne zij de der straks
aangeroerde vraag.
Onmiddellijk er naast staat dit andere.
Is de kerk onderwerp of voorwerp der evangelisatie?
Evangeliseert de kerk de massa U... moet er onder de
massa der kerk worden geëvangeliseerd?
Met klem van redenen heeft Johannes Muller destijds
aangewezen, welk een gewichtig punt dit is 3) .
Men spreekt van „evangelisatie onder de onkerkelijken". Welnu : mag daaruit worden afgeleid, dat ter eener
zij de zich de kerkschen en de christenen bevinden, die
moeten worden geweid, gehoed, opgebouwd in hun geloof ;
ter anderer zijde onkerkelijken en niet-christenen, die dus
voorwerp moeten zijn van evangelisatie?

1) Zie DR TH. BRIEGER, Die fortschreitende Entfremdung von der Kirche im Lichte der Geschicht e. Akad. Rede. Leipzig 1894. DR JOH. MULLER, die E vang elisation unter den Entkirchlichten. Leipzig 1895.
Aldaar vooral S. 4 f, 23.
2) Een en ander daarover in WERNLE, a. w. S. 507 ff.
3) Zie zijn zooeven genoemd boek.
Christelijk Sociale Studiën. II.
18
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Kan men de aanduidingen : „kerkelijk" en „christelijk"
door elkaar gebruiken?
Het populaire antwoord luidt bevestigend. Menig predikant spreekt de kerkgangers aan als „gemeente des
Heeren" of als „broeders en zusters" en brengt hen dus
in den waan, dat zij er al zijn. Volgens Muller ligt daar
de grondfout, die zich dubbel wreken moet. Dubbel.
Immers worden nu de kerkschen niet geroepen tot
geloof en bekeering, zoodat zij rustig voortschrij den langs
de levensbaan den vriendelijken hemel te gemoet ; en...
zijnetopwgardhmel.Isontbrk
nu de geestelijke kracht, die voor de evangelisatie der
wereld onmisbaar is. Want de „christenen" zijn geen
christenen en er gaat dus geen wereldoverwinnende
kracht van hen uit.
In onze dagen is in ietwat anderen vorm dezelfde
vraag opnieuw gesteld.
zoo vragen autoriteiten op het gebied
Had men niet
zich
der Inwendige Zending als Wurster en Fullkrug
moeten herinneren, wat het beduidt, als een volk wordt
gekerstend ? Het beduidt niet niets, ongetwijfeld ; een
grootsch en gewichtig element is er mede gegeven.
Doch... het beduidt niet, dat zulk een volk een volk van
christenen is geworden ! 1 )
Nu is er de grootsche kans om regelmatig met het
evangelie onder allen te werken. Nu worden er geleidelijkaan op het gebied van staat en maatschappij verhoudingen
gevestigd, waarbinnen men oneindig veel gemakkelijker
christen kan worden en als christenen kan leven dan in
de verhoudingen onder een heidensch volk.
1 ) Zie PAUL WURSTER op het 39ste congres voor Inwendige Zending. Vergel. Woord en Daad 1922, blz. 88.
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Twee elementen dus van groot gewicht.
Maar een „christen"-volk in den echten zin des woords
ontstaat er niet op deze wijze. In dien zin zijn er nimmer
christen-volken geweest, ook niet in de middel-eeuwen ;
in dien zin zullen er nimmer christen-volken zijn.
Evangelisatie blijft altoos onmisbaar.
En dat niet enkel voor een christen-volk doch ook voor
een christen-kerk.
Hierop werd tijdens het jongste congres voor Inwendige
Zending in München door Hilbert gewezen. Deze hoogleeraar van Rostock, zeer bekend door zijn ijver voor de
„Volksmission," stelde de zaak aldus 1 ) .
in Amerika staat de zaak
Iedere kerk ten onzent
is „Nachwuchs-kirche". D.i. men
schier altoos anders
wordt in haar geboren ; men behoort tot haar door het
enkele feit, dat men geboren is uit ouders, die tot die
kerk behooren.
Dit is een omstandigheid, die grooten zegen insluit. Van
jongs-af worden wij onder de klanken van het evangelie
opgevoed, Gods zoekende genade roept ons.
Hier is een blijde zegen.
Maar... het is niet de zegen van het christen-zijn ! Men
wordt niet automatisch een christen, men wordt niet als
christen geboren, men wordt niet geleidelijk-aan een
christen. Ook niet, al behoort men tot een kerk.
Wedergeboorte en geloof en bekeering zijn ook dan
nog onmisbaar. Het is een ramp voor de geestelijke kracht
der kerk, als dit niet regelmatig wordt verkondigd. Het
is evenzeer een ramp, dat bij het opleven van geestelijke
en kerkelijke belangstelling in het laatste deel der vorige
1 ) In de Verhandlungen van het 40ste congres voor Inwendige
Zending; S. 106-112.
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eeuw men teruggreep op Schleiermacher en niet op
Wichern. Daardoor werd de idee versterkt in steê van
verzwakt, dat men in een kerk met christenen te doen
heeft 1 ) .
Dus roept men om „pastorisiren", niet om „missioniren".
Alles even verkeerd.
Aldus Hilbert, die daaraan een merkwaardige opmerking vastknoopte ; merkwaardig ook in verband met een
stuk theologie-geschiedenis ten onzent uit de laatste
jaren.
Hij wees namelijk op de herleving van een oude Luthersche doop-gedachte 2 ) .
Is er verband tusschen wedergeboorte en doop ? Mag
men na en om den doop wedergeboorte onderstellen ? Zoo
ja, dan staat de zaak gansch anders dan zij zooeven
gesteld werd. Dan mogen de kerkelijken, wijl zij gedoopt
zijn, op grond alleen daarvan als in zekeren zin reeds
„christen" worden aangemerkt ; dan is er voor missieprediking, voor evangelisatie-arbeid, voor aandringen op
geloof, voor roepen tot Gods heil geen plaats meer.
Een school van Neo-lutheranen antwoordt hier bevestigend. Zij spreken van een wedergeboorte, in of met of
het
door den doop verkregen. En ook indien zij dan
daarnaast zeer onhelder nog een
geschiedt somwijlen
andere, een meer persoonlijke of innerlijke wedergeboorte
noodzakelijk achten, blijft toch die fatale gedachte werken,
dat de gedoopte als zoodanig een stuk geestelijk leven bezit;
niet enkel belofte Gods, roeping Gods, omringende zegen
Gods doch eenig stuk persoonlijk innerlijk geestelijk leven.
1) In Woord en Daad 1923, blz. 193 v.v. zet DR 0. NOBEL uiteen,
dat in deze opvatting aan Schleiermacher onrecht aangedaan wordt.
2) Daarover zie Herzog, R. E. XXI, S. 252 f. Religion in G. u. G.
IV, S. 748-756.
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Ten onzent heeft dr. Kuyper voor jaren een soortgelijke
vraag aan de orde gesteld. Hij vernieuwde de oude leer
van doop op onderstelde wedergeboorte, niet van doop
krachtens Gods verbond 1 ) .
De strijd daarover in de Gereformeerde kerken is reeds
langs officieel beëindigd. Maar de grondgedachte blijft
vangewicht:mojdpenazilswrgeborenen ?
Wanneer dit wel geschiedt, terwijl het toch zonder
twijfel geestelijk absoluut ongeoorloofd is, dan doet
zich weder die zelfde geestelijke schade voor : er zijn
menschen, die beschouwd worden en zich-zelf beschouwen
als christenen, terwijl hun toch het persoonlijk geestelijk
levnotbrk.
D.i. hier zal de kerk haar plicht verzuimen. Want zij
evangeliseert niet onder haar leden en roept deze niet
tot de goede keuze en tot de levens-beslissing op.
42. Al het gevondene heeft nu echter in en door den
oorlog een nieuw aanzien gekregen of nieuwe verhoudingen
aangenomen.
En een aanval op de ziel der massa zal zeker niet
slagen, zoo men zich van deze nieuwe geestesvulling niet
klaar bewust is.
) Men zie DR KUYPER, E voto dordraceno. III blz. 5 v.v.;
Voor een distel epen mirt 3 blz. IV,50-72;
De Gemeene Gratie II blz. 203-211. Over de
beeindiging van den strijd in den boezem der Gereformeerde kerken
zie Acta der Synode van Utrecht 1905 ; vooral blz. 84. Een overzicht
over de geschillen geeft DR WIELENGA, Ons D o o p f o r m u 1 i e r.
Kampen 1906. In den tweeden druk liet hij deze schildering weg,
„daar ze gelukkig niet meer op onzen tijd past en voor het tegenwoordig geslacht de geschiedkundige belangrijkheid verloren heeft";
2 1923 ; blz. 11.
aldr
1

dezelfde,
dezelfde,

;
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Het is bont en velerlei, wat ter sprake komt.
Maar het laat zich schiften en ordenen.
Wij denken eerst aan den kolossalen twijfel, door den
oorlog gewekt.
Twijfel aan de macht der christelijke beschaving.
Hoeveel eeuwen lang heeft het christendom ingewerkt
op den geest van West-Europa ! Het resultaat is : dat meer
dan vier jaar lang door beschaafde christenvolken wordt
gemoord en verwoest zóó als het in vorige eeuwen ondenkbaar was. Wij hebben vier jaar lang huivering
ondergaan na huivering en spanning na spanning doorgemaakt.
Ah, de beschaving ! Zij is niets, zij is vernis, zij is
leugen. Maar... in steê dat zij, die dit ontdekten, toen
de toevlucht nemen wilden tot een onderzoek of misschien
„beschaving" altoos uitwendig blijft naar haar wezen en
zij dus slechts waarde ontvangt, zoo daarnaast en daarachtig geestelijke verdieping werkt aanvaardden zij,
datchriseljkbvngchristeljkdpbuit.
Een christelijke verdieping, die vruchten-loos gebleven is.
Derhalve werd de christelijke verdieping als waardeloos
weggeschoven,
Niet op de oppervlakkigheid der beschavers zonder
innerlijke levensvernieuwing, maar op de christelijke idee
trok de haat zich samen. En het flitste door de lucht van
kreten tegen het christendom.
Men kan zulk gedrag verdrietig-onbillijk noemen ; men
mag en moet het doen. Maar men mag niet vergeten, dat
hier één der elementen te voorschijn treedt, waaruit thans
de massa-ziel saá mgesteld is : haat tegen het onmachig
christendom. Wie dit niet weet, hoe zal hij evangeliseeren ? !
Een tweede kwam daar aanstond bij : de twijfel aan God.
God!
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En menigeen kon dat woord niet zonder groote bitterheid zeggen. Zulk een grenzenlooze jammer en dan... God!
Natuurlijk barstte dan de haat uit, wanneer gerept
werd van Gods liefde. Dat scheen 'n hoon tegenover alles,
wat geschiedde ; hoon tegenover het begrip „God" en hoon
tegenover de teedere aanduiding : liefde.
Laat voor het minst van Gods liefde gezwegen worden.
Doch dan moet tevens gezwegen worden van het Godsbestuur.
Deze gedachte is meer uitwendig en minder intiem dan
die van Gods liefde. Zij ligt daardoor dichterbij, dichter
bij de oppervlakte. Maar zij kan juist daardoor ook nog
minder door de massa worden gemist.
Er moet toch leiding wonen in de gebeurtenissen ; er
moet toch een plan achter schuilen. Het gebeurende kan
toch niet spel van toevalligheden en willekeurigheden zijn.
Wij wringen de handen, als wij den grooten wereldgang
stuurloos moeten achten...
Dus : Gods wereldbestuur.
Maar dit is sinds en om den oorlog niet te handhaven !
Het is waar en dit mag niet vergeten worden dat
het ook vóór den oorlog reeds niet te handhaven was.
De menschheid heeft in alle eeuwen zich heengewrongen
tusschen de twee harde rotsen van : noodzaak, dat er
een opperste leiding zij, en : onmogelijkheid, om den gang
der dingen als vrucht van opperste leiding te aanvaarden.
Overal hebben de vromen geschreid en de godloozen
gehoond : „Waar is nu uw God?" Altoos heeft men
gehunkerd naar een „theo-dicee" ; een verdediging van
Gods onverklaarbaar doen.
Doch de oorlog heeft dit zwaar gevuld en scherp
aangepunt.
Kan iemand thans nog spreken van bewuste wereld-
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leiding? Gevoelt men niet, dat de rand der godslastering
genaderd wordt, zoo iemand thans verzekert, dat „niets
geschiedt bij geval" en „alles ons toekomt van Gods
vaderlijke hand" ? Er is maar één middel om nog iets van
gemoedsrust te bewaren en niet verteerd te worden door
brandende opstandigheid het is afrekenen met alle
zedelijke en geestelijke en verantwoordelijke Macht in de
wereldleiding. Het is : zich neerleggen bij het domme brute
geweld.
Dit laatste noemen wij opzettelijk ; want hier dringt
een derde onderwerp zich naar voren.
Er is nog wel geloof. Maar dan geloof in de macht
van de harde meedoogenlooze techniek.
Terwijl de wereld zoo nameloos arm is geworden, doordien alle teederheid en liefde en gerechtigheid daaruit is
weggeschroeid, staan wij voor een wereld, boordevol van
satanisch kunnen. De techniek is volmaakt maar het is
de sluwste moord-techniek. De werking der werktuigen
is onstuitbaar ; maar het is onpersoonlijke werking van
zware gewichten en ratelende werktuigen, plettend en
vermalend.
De geest is weg, de domme stof regeert.
Of... de geest is niet heengevaren. Maar eenige zedelijke
winst of kracht wordt daardoor niet bereikt. Want het
is de geest van omlaag, die regeert ; de haat in steê van
de liefde, de machtswil in steê van de toewij ding.
Hoe kan een mensch blijven ademen in zulk een wereld ?
De ziel stikt.
Maar dan doet een vierde verschijnsel zich op, waardoor
de weemoed wel rijst tot haar hoogste peil : dit alles
geschiedt in dagen, die meer dan eenige vorige hongeren
naar geestelijk goed.
Want reeds in het algemeen kan de menschheid niet
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rustig blijven in dezen neder-gang, in deze verwoesting.
Er moeten nieuwe krachten zijn, krachten van wedergeboorte, krachten die omhoog-beuren.
Voor haat moet de liefde keeren ; voor macht het recht ;
voor eigenzin de toewijding. Vanwaar rijzen zij ? Waar
gloort het ? En de menschheid breidt de armen, rekt den
hals...
Iets zeer speciaals komt dezen drang versterken : datgene, wat sinds 1918 in de arbeiderswereld zich heeft
voorgedaan. De grootsche kansen, het stralend perspectief... en sinds de zwarte teleurstelling.
De nieuwe wereld zou zijn aangebroken ; politiek en
sociaal en economisch nieuw. De arbeidersmassa zou in
een omgevormde maatschappij haar glorie-positie ontvangen. Met de sociale omvorming zou de gemoeds-rijkdom
gegrepen zijn...
Het is teleurstelling alom. Teleurstelling in dubbelen zin.
Wat sociaal-economisch werd verkregen, het vult de
zielen niet en laat de leegte schrijnen. Maar bovendien :
zoo weinig wierd verkregen, omdat de zedelijke voorwaarde
voor het meerdere ontbrak. Daar staat de arbeiders-massa
te turen, of niet geestelijk licht aan den horizon opgaat :
ziele-vullend èn geestelijk-omvormend tegelijk.
Een man als Monsky 1 ) , die midden in de arbeiderswereld leeft en door zijn evangelisatie-werk de gelegenheid
heeft om daar de ziel te doorschouwen, hij verzekert, dat
de arbeiders geestelijk op een keerpunt staan.
Het religieuse is weder een kwestie ; het wordt niet
zonder meer verworpen. Het religieuse lokt en het stoot
niet meer enkel af. Er is behoefte aan een wereldbeschouwing, aan wat uitbeurt boven de stof, aan wat
1)

Over hem beneden meer.
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verheft boven de eigen hartstochten. Er is honger.
Maar hier is niet enkel verheuging. Hier is vooral
diepe tragiek.
Want naast dit laatste
het vierde
dat wij vonden :
de herleefde honger, blijft wat wij te voren aanwezen :
de twijfel aan wat in het christendom fundamenteel is.
En voor breede lagen staat het vast, dat wel religie
maar niet christendom zal baten. Een andere God dan die
des Bijbels ; een andere verlossing dan die der H. Schrift ;
een andere zielsomzetting dan die in het Evangelie.
Dat is de tragiek voor de evangelisatie-pogingen sinds
den oorlog.
Wat wij noemden als de elementen der massa-ziel, dat
is gaan sluimeren. In de groote geestes-moeheid der
wereld slaapt zelfs de twijfel. En de oppervlakte van
de menschheid is minder ruw, minder wild dan wij zoo
straks deden vermoeden.
Maar als een evangelisatie-poging wordt gedaan, als
de aanval op de zielen gewaagd wordt, dan ontwaakt het
sluimerende en slapende terstond. Daar is weder die zware
twijfel aan het bestaan van geestelijke kracht of gerechtigheid of liefde ; een zielewoestijn. En daar is weêr die dorst
naar verkwikkenden regen ; maar met de voorwaarde, dat
de lafenis niet komt door het Evangelie des Heils.
Dit alles is een stuk van het probleem der massaevangelisatie. Het is samengesteld uit velerlei. Toch is
het één.
43. En daarnaast het socialisme, dat met name sinds
1918 zoo zeer van zich doet spreken.
enkel in verband
gelijk gezegd
Wij zien het hier
met geestelijke vragen en laten al het politieke, het sociale
en het economische, dat daarin woont, ter zij.
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Doch het kiest ook positie in de vorming van het
geestesleven en in de vulling van de ziel des volks.
daartoe zullen wij ons bepalen
wat het
Grijp
zegt of doet inzake de kerk en de school.
Dit is toch wel het terrein, waar evangelisatie en socialisme elkaar ontmoeten. Want dààr gaat het om den
inwendigen mensch.
Wij scheiden tusschen de sociaal-democratie en het
communisme ; de twee takken van het socialisme, die niet
gelijk zijn al zijn ze verwant.
Eerst dus de sociaal-democratie tegenover kerk en school.
Welke geesteshouding woont hier in de leiding en welke
geesteshouding wordt hier in de massa gekweekt?
Dáàrom gaat het.
Dààr ligt het antwoord op de vraag, welke geest en
welk religieus besef er woont in degenen, tot wier ziel
men zich om Christus' wil gaat henenwenden.
Wij stellen ons onderzoek in zoowel in Duitschland als
ten onzent.
Ten onzent natuurlijk, omdat wij de ziel van ons eigen
volk willen kennen. Maar ook en zelfs eerst in Duitschland.
De ontwikkeling van het Nederlandsche socialisme heeft
altoserkndDuichvloegstan.Vri
de ontwikkeling in Duitschland grootsch en invloedrijk.
Eindelijk is gelijk straks blijken zal de toestand
daar zuiverder ; wijl hij niet als ten onzent door berekening
vertroebeld is.
Wij zullen ons alleen door of f icieele stukken laten voorlichten. Als zoodanig grijpen wij de programma's van
Eisenach 1869, Gotha 1875, Erfurt 1891, Gflrlitz 1921.
Ondanks verschil in bewoording of rangschikking is de
grondtoon niet veranderd. Na meer dan vijftig jaar drijft
nog dezelfde idee.
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Dit heeft een onmiskenbaar voordeel. De werkende
en drijvende geest is nu klaar te onderkennen. En dit
draagt nog extra beduidenis, doordat hetzelfde geluid
ook wordt gehoord in 1921, d.i. na 1918 ; d.i. nadat de
sociaal-democratie aan de regeering van rijk en land had
deel gekregen. Zij droeg sinds onmiddellijke verantwoordelijkheid èn zij droeg deze tezamen met groepen, die uit
een gansch andere wereldbeschouwing leven. Niettemin
klinkt na en voor het oude geluid.
Hier staan wij inderdaad tegenover een stevig brok
wereldbeschouwing ; tegenover het vaste bezit der partij.
En niet tegenover wisselende eischen, gesteld of niet
gesteld al naar de politiek van den dag dit niet onwenschelij k deed achten.
Wat is hier telkens en voortdurend de groote lijn?
Dit : dat de godsdienst moet verwezen worden naar de
binnenste binnenkamer ! Voor den staat is hij van geen
belang ; voor zoover de staat de opvoeding leidt, moet hij
ook voor kinderen grootheid-zonder-beduidenis zijn.
Men vrage zich nu reeds af, wat dit getuigenis zegt
in de ziel van mannen. Wie dààrmede zijn gedrenkt, zullen
zeker als mannen het oor niet leenen aan wat minstens
waardeloos is. Minstens waardeloos ; want de kans blijft
nog immer open, dat deze grootheid toch werking oefent
mardntulijkevrdchting.Zoaj
niet slechts moet worden teruggedreven tot op het stille
terrein achter-af en daar in zijn schuilhoek moet blijven
opgesloten ; maar dat hij zal moeten worden bestreden
en uitgeroeid.
In Eisenach 1) vroeg men reeds aanstonds een dubbele

1

) Zie Neue Zeit. IX, 1890-91 S. 682 f.
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scheiding '1 ) : scheiding van kerk en staat, scheiding van
school en kerk.
De eerste uitdrukking vergt, dat de staat ophoude,
voor de onderhouding van het kerkelijke leven geld beschikbaar te stellen : „Religion ist Privatsache", d.i. : de
overheid heeft hier geen taak.
op zich-zelf zou zulk een programpunt niets behoeven
te bewijzen omtrent de waarde, door de partij aan den
godsdienst toegekend. 't Is mogelijk, deze waarde op het
allerhoogst te schatten ook voor gansch het openbare
leven èn toch te vragen, dat de leden der kerk in de
behoeften der kerk voorzien.
Maar wanneer de eisch in éénen adem wordt genoemd
met dien anderen : dat de school buiten den invloed der kerk
zal staan, dan blijkt er een geesteshouding te werken en
wel ééne, die zich dwars tegen den godsdienst stelt.
Want men zie wel in, wat de gestelde school-eisch
inhoudt. In Duitschland vormt het godsdienstonderwijs
leerstof voor de gansche volksschool. Moetendlr
daar de kerk terugtreden, dan houdt dit als eisch en
ideaal in, dat de gansche school-leiding in het gansche
volk zonder godsdienst zal geschieden. Als eisch en als...
ideaal. Want er is zelfs van verre niet gedacht aan de
mogelijkheid, dat vrije scholen geopend worden, waarin dan
godsdienstonderwijs een deel van het program zou vormen.
Uit de regelmatige opvoeding der jeugd moet de godsdienst worden verbannen.
Hetzelfde geluid in klaarder toon klonk enkele jaren
later te Gotha 2 ) .
1) In het program III 5: Trennung der Kirche vom Staat and
Trennung der Schule von der Kirche.
2) Afgedrukt in ED. SCHALL, Die Socialdemokratie.
Berlin 1893 ; S. 131 f.
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Ook daar de eisch, dat de overheid ophoude voor de
kerk te betalen 1) . Maar in de zelfde alinea de eisch 2) ,
dat de staat de volksopvoeding in de hand hebbe, geheel
en alleen. Slechts staatsscholen. Verplichting om die staatsschool te bezoeken. Godsdienstloosheid dier school, wijl de
staat met den godsdienst niet van doen heeft. En dan
kosteloosheid van het onderwijs in alle onderwijs-inrichtingen van laag tot hoog.
Als dan de steun in geld aan de kerk wordt onttrokken
terwijl het onderwijs geheel uit de staatskas wordt betaald... dan ziet men toch wel in dit alles het krachtig
streven tot uiting komen om straks een godsdienstloos
volk te zien opgroeien. Oprichting van eigen scholen
onmogelijk ; voor godsdienstige opvoeding de snipper-uren
over in huis of catechetisch onderricht. Maar de school,
het opvoedingsinstituut der natie over gansch de linie
spreekt regelmatig de overtolligheid indien niet de schadelijkheid van dit toevoegsel luide uit.
Verstaat men, hoe de ziel der aldus voorgelichte massa
zich tegenover godsdienst, kerk, evangelisatie stelt?
Erfurt deed in 1891 niet anders dan hetzelfde herhalen 3 Maar al weêr met grooter duidelijkheid 4) . Want nu
werd buiten allen twijfel gesteld, dat geen staats) .

1) In art. 6: Erkldrung der Religion zur Privatsache.
2) Aldaar : Allgemeine and gleiche Volkserziehung durch den
Staat. Allgemeine Schulpflicht. Unentgeltlicher Unterricht in allen
Bildungsanstalten.
3) Bij SCHALL, a. w. S. 135.
4) Art. 6: Erklfirung der Religion zur Privatsache. Abschaffung
aller Mitteln zu kirchlichen and religiosen Zwecken. Art. 7: Weltlichkeit der Schule. Obligatorischer Besuch der offentlichen Volks

-schulen.
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geld meer beschikbaar zijn zal voor de kerken. Maar
ook niet het staat er met zooveel woorden
voor eenig godsdienstig doel. En opzettelijk werd
uitgesproken, dat de school zonder godsdienstonderwijs
zijnmoet.
In dien geest was de ziel van het Duitsche volk jaar
en dag gevuld, voor zooveel daar de sociaal-democratie
zedelijken invloed oefende.
Wij vergeten niet, dat de toestand mede het merk
draagt van de instelling der staats-kerk, zoodat de kerk
naar haar aard als hoedster van de bestaande orde moest
gelden. Een deel van den afkeer tegen haar is hiermede
verklaard en... gebillijkt bovendien.
Doch hier werkte meer.
Anders had men godsdienst en kerk van elkaar moeten
onderscheiden. Anders had men niet de school met de
kerk in één adem mogen noemen.
Hier was ook anti-godsdienstigheid.
Het bleek zeer klaar in 1921. Toen was een revolutie
doorgemaakt. Het „bestaande" was weggeruimd ; de staatskerk was verdwenen. En... in Gorlitz liet men dezelfde
tonen hooren van weleer 1 ) . De zaak is nog te meer opvallend, wijl in de laatste jaren door de partij de
gedachte had henengewerkt, dat zonder religie noch zielsbevrediging noch grootsche maatschappelijke kracht kan
worden verkregen.
Toch werd het weder uitgesproken 2 ), dat de staat

1) Voor het program zie Neue Zeit XXXIX, 1921 ; S. 467, 559.
En vergelijk Socialistische Gids 1921, blz. 1152-1155.
2) O.a.... Religion ist Privatsache, Sache innerer IJeberzeugung,
weder Parteisache noch Staatssache... Die offentliche Schule ist zur
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tegenover den godsdienst geen taak heeft. Toch werd
weder de „wereldlijke eenheidsschool" geëischt. En wat
daarachter drijft, het werd door een der leiders aldus
uitgesproken 1 ) : principieel is de opvoeding de taak der
gemeenschap ; voor het gezin blijft er arbeid en plaats
slechts voor zooveel de gemeenschap deze gunt.
De geweldige schoolstrijd, die in Duitschland woelt.
openbaart, hoezeer het hier geldt een worsteling om de
ziel van het volk.
En deze strijd is niet voltooid.
Wel voltooid is voor een deel de strijd om de kerk.
En wat daaruit opklinkt, spreekt dezelfde geestelijke
d.i. anti-geestelijke spraak.
In Saksen, Thuringen en Brunswijk is de betaling der
predikantstractementen en van de gelden voor den kerkendienst ingehouden. Zonder overgang en met het uitgesproken doel om de kerk te doen ineenzinken.
Het is waar, dat uiterst-linksche elementen hier meê
invloed oefenen 2 ) . Maar de sociaal-democratie werkt aan
deze besluiten mede en voert ze uit.
Het is niet mogelijk om hier slechts een poging te
vinden tot zuivering van toestanden en afbakening van
grenzen. Hier is een veldtocht tegen kerk en godsdienst
gaande.
Men oordeele slechts.

weltlichen Einheitsschule auszugestalten. Unentgeltlichkeit des Unterrichts, der Lehrmittel and der Verpflegung in den offentlichen
Volksschulen...
1) Zie DR LOHMANN, Das Schulprogramm der Socialdemokratie. Berlin 1921.
2) Over de houding der communisten inzake kerk en school handelen wij zoo aanstonds nader.
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In Saksen bepaalt de wet 1 ) , dat kinderen van 14 jaar
af zonder medewerking of medeweten van hun ouders
zich van de kerk mogen scheiden. In Brunswijk wordt 2)
een kerkelijke feestdag afgeschaft, die daar sinds 1517
het jaar der Reformatie
in dit kern-protestantsche
land is gevierd ; de scholen hebben niet langer vrij . En
in Thuuringen
als ware dit de tegenhanger
wordt
de 1 Mei-dag als officieele feestdag ingevoerd met vacantie
op alle scholen.
Men tast wel uit dit alles, dat hier een zware zielebotsing gaande is. En men behoeft weinig verbeeldingskracht om in te zien, hoe ver aldus-geleide enkelen en een
aldus geleide massa zijn weggedreven van de mogelijkheid
om te luisteren naar het woord des evangelies.
Hoe worden ooit deze zielen bereikt?
Wie van de Duitsche sociaal-democratie overgaat tot
de Nederlandsche, treedt in een gansch andere sfeer
binnen. In ons kalme land niets van deze hartstochten.
Maar het is de vraag, of daarom tegenover de verkondiging van het evangelie de zielen anders zijn gestemd.
Het is juist, dat nu en dan gepoogd wordt om onder
de sociaal-democratie als practisch-politiek stelsel in stee
van een materialistische een idealistische basis te leggen 3 ) .
En het is duidelijk, dat de idealistische filosophie tegenover den godsdienst een andere, een meer gunstige positie
doet innemen.
Maar ook dit volgende is waar.

1) De wet van 4 Augustus 1919 en 26 Januari 1920.
2) Door de wet van 4 Januari 1922.
3) Zie DR H. A. WEERSMA, Socialisme en Wereldschouwing; boven blz. 264, nt.
Christelijk Sociale Studiën. II.
19

290
Zulk een idealisme nadert tot het christendom geen
schrede, al nadert het tot de religie. Voor den God, den
Heiland, de verlossing des Evangelies is hier geen plaats 1 ) .
Want het socialisme als wereldbeschouwing vergt overtuigingen van al-eenheid en vooruitgang, die met de
verkondiging van God als Heer en van de zonde als breuk
zich niet verdragen.
Toen bij de laatste program-herziening ten onzent werd
voorgesteld om een neutraliteitsverklaring afteleggen
tegenover alle godsdienstige overtuigingen 2), werd dit
verworpen 3) omdat niet elke godsdienstige overtuiging
met het socialisme kan samengaan 4) .
En toen de gedenkdag was aangebroken van Karl
Marx' dood, gaf het officieele orgaan der partij 5 ) een
beschouwing, die alle positief-godsdienstigen doorsnerpen
moest 8 ) .
Dit alles vormt meê een element, als de vraag wordt
gesteld : hoe het socialisme ten onzent de ziel van ons
volk opvoedt naar de religieuse zijde.
Een officieele uiting spreekt slechts den eisch : „scheiding van kerk en staat" uit, wat op zich-zelf niet meer

1) Zie aldaar, blz. 147 v.v.
2) Voorgesteld was : „volkomen eerbiediging van iedere godsdienstige overtuiging".
3) Daarover zie Stemmen des Tijds, April 1913, blz. 635, 645.
4) Genoemd werd als voorbeeld de overtuiging, „dat God de
standen als een eeuwige instelling geschapen heeft".
5) Zie Het Volk van 14 Maart 1923.
6) De uiteenzetting meldde, dat Marx ons van alle hoogere
machten heeft verlost en alles heeft verklaard. En dat „hij meer
gedaan heeft dan eenig staatsman, wijsgeer of heiland ooit bij
machte was".
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behoeft in te houden dan : verbreking der geldelijke banden 1) .
Ontvangt wellicht hier gelijk bij onze Ooster-buren de
leus een eigen vulling door hetgeen inzake de school
wordt gevraagd?
Men kan het niet verzekeren.
De sociaal-democratie ten onzent heeft integendeel
geen eigen school-ideaal. Wat de Duitsche partijgenooten
vragen staat wel mijlen af van hetgeen te Groningen in
1902 bij motie uitgesproken werd : men zou de christelijke
arbeiders niet tegenwerken bij hun jagen naar christelijk
onderwijs
2) .
Het is sindsdien gebleken, dat hier intusschen geen
beginsel werkte doch berekening : men wenschte de
christelijke arbeiders binnen de eigen rijen te verzamelen 3 ) . Men wenschte niet den schoolstrijd wederom te
laten worden tot propaganda-middel van een bepaalde
politieke constellatie 4) .
1) In het Strijdprogram van 14 April 1895. Opmerkelijk is ook
hier het reeds boven genoemde artikel van G. W. MELCHERS in de
Socialistische Gids 1922 blz. 1138-1151, waar een lans gebroken
wordt vóór de beteekenis der kerken als cultuurmachten.
2) De motie luidt:,,...dat een groot deel der arbeidende klasse in
Nederland voor zijn kinderen godsdienstig onderwijs eischt en dat
het ongewenscht is, het daarin tegen te werken, daar de sociaaldemocratie de eenheid der arbeidende klasse tegen geloovige en
ongeloovige kapitalisten niet ter wille van theologische verschilpunten heeft te verstoren... verklaart zich vóór maatregelen, welke
de gelijkstelling van de bijzondere school met de openbare beoogen".
3) Volgens Het Volk van 22 Febr. 1907 heeft MR TROELSTRA
verklaard : „Mijn motief bij de schoolmotie was : hoe halen wij de
kerkelijke arbeiders het best onder de christelijke partijën vandaan".
4) Aldus MR TROELSTRA in zijn ook overigens zeer merkwaardige
rede over deze motie, Tweede Kamer 14 April 1920.
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Als de berekening verre is, dan geschiedt wat zich niet
anders denken laat. Een partij, die zulke veel-omvattende
idealen najaagt en zoo sterk een cultuurbeweging wezen
wil, kan aan het grootsche vraagstuk der volksopvoeding
niet voorbijgaan ; zij behoeft en bezit een eigen ideaal.
Maar dat stelt zich dan ook tegenover de religieuse
opvoeding der jeugd 1 ) .
Wie dit alles op zich inwerken laat, zal niet spoedig
klaarheid verkrij gen.
Hier werken politieke elementen en elementen van
wereldbeschouwing dooreen. En in het politieke is nog
het ideale met het berekenende gemengd.
Maar wie haakt naar de evangelisatie der massa, kan
met fijnen tact er in slagen om alles en alles aftepellen,
wegtewerpen wat zich om de eigenlijke kern heen genesteld
heeft. De kern noemen wij de houding der ziel tegenover
wat als evangelie-tonen straks langs haar henen ruischen
zal.
Die houding is te vinden.
En... bij het weggeworpene is meer dan één gegeven
te ontdekken, dat als hindernis en puin zich tusschen de
ziel der massa en het evangelie legerde.
Het is hier niet zóó helder en zóó sprekend als bij het
communisme. Maar een getuigenis is toch reeds hier.
Wat dit zegt van de kerk... wij laten het rusten,
omdat dit vraagstuk zoo vele zijden vertoont.

1 ) In Het Volk van 5 Januari 1912 wordt als ideaal geteekend:
„een school vrij van alle staatkundige en godsdienstige dogma's;
een school, die het kind zal geven, wat het kind bevatten kan, een
neutrale school dus". In het Bijblad van 26 April en 3 Mei 1923
hebben eenige artikelen in Het Volk opnieuw aangedrongen op een
eigen school-ideaal.
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Van den godsdienst zegt het : dat deze voor het
openbare leven onnoodig of schadelijk is. Staats -leiding,
maatschappij -ordening, volks-opvoeding... het is alles
volkomen goed denkbaar en voor volkomen ontplooiing
geschikt zonder de zedelijke krachten, die wellen uit de
aanraking met de eeuwige wereld.
Voor zooveel er plaats voor, ja behoefte aan godsdienst
is, zal deze moeten zijn gespeend van alle verkondiging
der majesteit van den hoogen God, der bederfenis door
invretende zonde, der verlossing die in Jezus Christus
is. Naar „verlossing" haakt zonder twijfel gansch de ziel
van gansch de massa. Maar deze is ander-soortig naar
allen kant dan wat het evangelie boodschapt.
Zóó staat de Inwendige Zending voor de volksziel, voor
zooveel deze door de sociaal-democratie is gedrenkt.
-

44. Na dit socialisme onderzoeken wij thans het
communisme.
Wederom gaat het noch over de politieke noch over de
sociaal-economische kwesties ; doch over de vraag, welken
invloed het communisme in religieus opzicht oefent jegens
de volksziel en hoe dus de evangelisatie der massa zich
inrichten moet gezien het kolossale, waartegenover zij
komt te staan.
Hier is dan tweeërlei verschil met de sociaal-democratie.
Het vraagstuk wordt zoowel enger als breeder.
De invloed en de werkingssfeer van het communisme
zijn oneindig veel kleiner. Maar fanatisme en radicalisme
zijn oneindig veel grooter.
Zoo zal de vijand minder talrijk wezen. Doch... ter
plaatse, waar hij is, te zwaarder te overwinnen.
In één opzicht is thans het onderzoek gemakkelijker
dan in de vorige §. Want nu is geen enkele twijfel mogelijk
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aangaande de houding van het communisme tegenover
kerk en godsdienst en geloof. Er is geen weifeling in die
houding. Hier behoeft niet --- gelijk terdege bij het
socialisme de vrees te bekruipen, dat men onbillijk is
door eenzij digheid of generaliseeren. Alles is hier volkomen klaar.
Bovendien staan theorie en practijk hier sprekend naast
elkander.
Het socialisme biedt voor ons onderwerp alleen de
theorie. Waar de practijk optreedt wij noemden Saksen,
Thuiringen, Brunswijk daar stuwt het communisme
het socialisme voort. En wel blijkt dus, dat dit laatste
tot principieele tegenweer niet in staat is. Maar zelf kan
het niet geheel worden verantwoordelijk gesteld.
Overigens heeft de sociaal-democratie nergens volkomen
gelegenheid gehad om te toonen, wat zij wil.
Anders het communisme.
Hier staat
wij noemen Hongarijë en Rusland --- de
klare daad naast de klare theorie. Hier bleek, hoeveel
bittere ernst er ligt in de groote en snerpende woorden.
Bittere haat tegen allen godsdienst woont hier. Zóó is
dus de ziel van de weinige leiders ; zóó de ziel van de vele
geleiden.
Maar als de evangelisatie dit verschijnsel ontmoet, zal
zij allerminst kunnen volstaan met constateeren van den
haat noch met jammeren om dien haat : zij za l. hem
moeten vervolgen tot in zijn wortel en daar hem
verstaan.
Dit is niet onmogelijk.
Integendeel liggen de wortelen bloot.
Hooren wij eerst de stemmen, die klinken in ons eigen
land !
Het is dan geoorloofd aan meer dan aan zuiver-
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organisatorisch-communistische klanken aandacht te geven. Immers is er een zeer nauwe personeele unie tusschen
het communisme en de Dageraads-beweging der Vrijdenkers. Eenerlei geest werkt daar. De stemmen uit het
eene kamp verhelderen die uit het andere.
Daar is de naam van het blad „De Dageraad". Het
heet thans „atheïstisch orgaan" ; tot voor kort heette het :
„weekblad tot zedelijke en verstandelijke ontwikkeling van
den mensch en tot bestrijding van den godsdienst in al
zijn vormen". Waarom wordt hij bestreden?
Omdat „de godsdienst onze grootste vijand" is ; aldus
antwoordt een brochure en zij verklaart tevens, waarom 1 ) .
Hij is het groote middel ter onderdrukking ; hij schraagt
degenen, die heerschen willen over hun naaste 2 ) .
Maar wie niet meer ziet, ziet niet alles. Deze hang naar
bevrij ding uit menschenbanden is slechts staal van den
algemeenen hang naar vrijheid zonder meer.
Alle boei gebroken ; niet slechts menschen-boei, ook de
boei van Gods wet. Volkomen vrijheid ; niet slechts gelijkheid der menschen in het wegbreken van aardsche overheden ; doch vrijheid, die den eigenzin, de inspraak van
het eigen willen gunt om geheel zich zelf te zijn.
1) Zie J. RADEMAKER, De godsdienst als onze grootste v ij a n d. Een ernstig woord tot geloovigen en twijfelaars.
Amsterdam, z.j.
2) Aldaar blz. 3 v.: „De godsdienst... is steeds het middel geweest
waardoor enkelen over velen kunnen heerschen en waardoor de
bezitters van het kapitaal in staat worden gesteld om gemakkelijk
'tvolkeunib verndghou.'tIse
godsdienst, die adel en kapitaal beheerscht en zóó zijn invloed op het
volk doet gelden. Ja, ze weten 't wel, de grooten der aarde, dat
in den godsdienst en daarin alleen het behoud hunner macht
besloten ligt".
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Daarom haat tegen alle onderwerping aan goddelijke
wet 1 ).
Daarom bitterheid tegen de eischen van ootmoed, kleinheid, zelfverloochening 2 ).
En daarom
wij aarzelen geen oogenblik, het aldus
te zeggen
daarom op den omslag der brochure allerlei
voorlichting op sexueel gebied met aanbeveling van
neo-malthusianisme of vrije liefde en diergelijke.
Vrijheid voor den mensch; ook voor het beest in den
mensch. En dies weg met den godsdienst, die naar zijn
weznaltosbrid e.
Van officieel-communistischen kant klinken met volkomen klaarheid en met even sterke kracht dezelfde
klanken.
Het officieele dagblad 3 ) wijdt in een „Zondags"nummer 4 ) gedachten aan Kerstfeest en Paaschfeest, met
vergelijking van Rusland en Nederland. Daarin de jubel:
dat „de godsdienst als een laffe schim verdwijnt" 5 ) .
1) Aldaar blz. 79: „Niettemin gaan de eerediensten schaamteloos
voort, hunne logens als geopenbaarde waarheden van God te verkondigen en naar aanleiding daarvan den geloovigen wetten voor
te schrijven... En daarvoor zou men eerbied moeten hebben? Aan
die wetten zich slaafs onderwerpen?"
2) Aldaar blz. 39 v.: „welke deze grondregels zijn, weten we. Ten
eerste : de mensch moet met terzijde-stelling van alle eergevoel, van
waardigheid en fatsoen, zich vrijelijk laten beleedigen en vernederen.
Ten tweede enz". Telkens met zinspeling op Matth. V : 3 v.v.
3) Namelijk De Tribune.
4) Nummer van 31 Maart 1923. Wij zullen zoo aanstonds aan
deze zelfde bron gegevens over Rusland ontleenen.
5) Het slot van het artikel luidt in zijn geheel aldus:
Het Paaschfe st is nu gekomen. Het Lentefe st, het fe st der
Opstanding in de natuur. Het heeft als godsdienstig feest grootere
beteekenis gehad dan eenig ander feest in het groote Rusland.
„Christus is opgestaan !" luidde de groet op Paaschmorgen.
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De toon, waarin men het waagt te schrijven over wat
anderen heilig is, wil meê helpen om dien godsdienst
wegtespotten, wegtebranden.
We geven een enkel staal, opdat men wete, hoe stelselmatig hier de zielen der bereikten worden toegesloten voor
al wat godsdienst heeten mag.
In een verband vol vijandschap en vol van wat toch
ieder als profaan gevoelen moet, laat het maandschrift 1 )
niet het uiterst populaire dagblad ditmaal, doch het
maandschrift, dat uitteraard iets hooger moet willen
staan zich uit over religieuse stroomingen of religieusgekleurde verschijnselen zóó, dat iedere gedachten-wisseling is uitgesloten en alleen het fel-kwetsende blijft 2 ).
Niet alleen dat. Maar de godsdienst-zelf, de godsdienst
als zoodanig moet het ontgelden. Ieder heeft wel opgemerkt, dat de groote pers aan de religie groote aandacht
wijdt ; dat dit thans ook van de vroeger niet-godsdienstige
pers geldt en dat daarin één der elementen ligt, die onzen
tijdgeest samenstellen ? Hier slaagt men er in, met de
schamperste woorden de zaak te teekenen 3 ) .
Deze menschen gunnen aan de kerken geen staatssteun
Voor het Russische volk is nu inderdaad de Verlosser gekomen en
de Godsdienst verdwijnt als een laffe schim.
Voor de strijdende en arbeidende menschen in Rusland is de
godsdienst een inhoudloos ding geworden.
1) Namelijk De Communistische Gids.
2) Men leze een woord als dit; aldaar 1922: blz. 387: „het vuile
puriteinsche materialisme... de god van Abraham, Simon de Vries
en Mohammed..."
3) Aldaar 1922; blz. 118: dat de groote pers de bedoelde rubriek
zoo goed verzorgt, is : „een verschijnsel, dat symptomatisch mag
heeten voor het geestesleven der ook hier langzaam, maar o, zoo
langzaam ten ondergaande, heel langzaam verrottende burgerlijke
klassen en haar geestesleven".
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door staatsgeld ; dit is zonder meer duidelijk. Maar zij
gunnen dien evenmin aan de school, zoolang deze nog
godsdienstonderwijs in haar program mag opnemen.
Dus staat men fel tegenover een gewilligheid als uit
de Groninger schoolmotie sprak 1 ) en wraakt in de
scherpste bewoordingen de houding der sociaal-democratie
ten onzent. De tegenwoordige onderwijs-wet beduidt
„godsdienstige verleugening, betaald uit de openbare algemeene kassen" 2). Men lette op het striemende in deze
formuleering. En men prente zich daarnaast goed in, dat
de haat tegen den godsdienst hier o.m. is gewekt door
de catechismus-prediking 3 ) , die den mensch van nature
geneigd noemt, God en den naaste te haten : die hem onbekwaam acht tot eenig goed, tenzij hij door Gods Geest
is wedergeboren.
Zulke gedachten doen den toorn wellen. De mensch
moet goed zijn van nature ; de ontplooiing van den vrij ën
mensch moet voeren tot het paradijs. Weg met alles, wat
zweemt naar verderf of onmacht, naar behoefte aan
kracht van omhoog.
Ten onzent blijft dit alles bij woorden.
Men behoeft inderdaad weinig verbeeldingskracht om
te schouwen, wat zulke stage propaganda aan ziel-verwoesting werkt bij die haar ondergaan ; welke ondoordringbare en onoverklimbare muren er aldus worden
gesteld tusschen het evangelie en de ziel der massa.
Maar het blijft ten onzent bij woorden.
Elders zijn daden gezien ; de daden spreken bloed-rood
dezelfde sprake. Zij kweeken door het meest luguber
1) Zie daarover boven, blz. 291.
2) Aldus luidt de titel van hetgeen ANTONIUS schreef in De Communistische Gids, 1919; blz. 509-528.
3) Zie Heidelb. Catechismus; vr. 5, 8.
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aanschouwelijk onderwijs den zelfden geest.
Alom, waar het Bolsjewisme de beginselen van het
communisme in practijk heeft omgezet. Alom ; in Bet eren,
in Letland, elders steeds hetzelfde gebeuren.
Over Hongarije zijn wij uitvoerig ingelicht 1 ) .
Van 21 Maart tot 1 Aug. 1919 heeft daar onder leiding
van Bela Kun gedurende 133 dagen het schrikbewind
geheerscht. Toen Karl Huszar na ommekomst dier dagen
het bewind aanvaardde, vond hij in Hongarije het openbare leven godsdienstloos gemaakt : de kerken gesloten,
de christelijke pers uitgeroeid, het christelijk vereenigingsleven verstoven 2 ) . Dat is het hoofdkenmerk van het
Bolsjewistisch beleid.
Het zegt meer dan woorden zeggen kunnen.
Natuurlijk was in de scholen het godsdienst-onderwijs
3 ) . En er was absolute scheiding van radiclfgesht
kerk en staat 4 ) . Dat is ook : de kerke-goederen worden
geconfiskeerd, de tractementen der geestelijken ingetrokken, de kerk van al hare werk-krachten beroofd.
Waarom?
Spreekt hier de afkeer van het geloof ?
Men lette op de fijne onderscheiding, die gemaakt
wordt 5 ) . Neen : het geloof wordt niet bemoeilijkt ; in het
binnenst zijner ziel mag ieder koesteren wat hem behaagt.
1) Zie KARL HUSZAR, De dictatuur van het proletariaat in H o n g a r ii ë. Bewerkt door Mr H. Schaapveld.
Roermond 1921.
2) Volgens zijn mondelinge mededeeling op het congres der Christelijke Internationale Vakbeweging, in Juli 1921 te Scheveningen
gehouden.
3) Zie KARL HUSZAR, De d i c t a tuur; blz. 124 v.v.
4) Zie aldaar; blz. 221 v.v.
5) Ter zelfder plaatse.
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Doch de strijd gaat tegen kerk en godsdienst ; d.i. tegen
de uitwendige openbaring van het geloof.
Deze uitwendige openbaring toch betrekt het geloof
binnen het terrein van het openbare leven. Begeert het
geloof dit, wij 1 het zich niet contenteeren wil met het
stille zielsproces, dan moet het de gevolgen aanvaarden.
Het valt dan onder het gemeene recht ; de kerk is een
organisatie ; dus valt zij onder de regeling, die bepaalde
organisaties verbieden of dulden kan. In dit geval wordt
zij natuurlijk verboden ; want... godsdienst en kerk
kweeken onmiskenbaar een besef van goddelijke autoriteit,
dus van autoriteit, wat onder vrijë mannen niet geduld
mag worden. Godsdienst-onderwijs is evenzeer een naarbuiten-treden ; in de school zeker, in het gezin zoo mogelijk
moest het dus worden uitgeroeid.
Men ziet aanstonds het bedriegelijke der constructie :
een geloof, dat zich noch uiten noch voortplanten noch
organiseeren mag, is geen geloof. Of althans is het als
geloof gedoemd tot uitsterven.
Hier wordt de kerk èn de godsdienst èn het geloof
vermoord. Wat leeft er aan toegankelijkheid voor geestelijke dingen in een massa, die aldus door schrille feiten
is opgevoed en opgestookt ?
45. Thans Rusland, waar de oorsprong dezer daden ligt.
Het is waar, dat wilde verhalen door de pers gaan,
die vaak niet zijn te controleeren en menigmaal sterk den
indruk van overdrevenheid maken. Doch er is daarnaast
genoeg gepubliceerd van authentieke zijde om de vorming
van een oordeel mogelijk te maken 1 ) .
1 ) Wij beroepen ons in het volgende uitsluitend op communistischbolsjewistische bronnen.
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Er bestaat een comité „tot bestrijding van de
religie" 1) ; het zegt reeds meer dan genoeg.
Hoe dit comité werkt of althans hoe de geest werkt,
die door de actie van zulk een comité gekweekt wordt
het is onlangs op zeer populaire wijze fel snerpend
verhaald 2
) .

Terwijl men hier in dit land inplaats van den godsdienst
te bestrij den, dezen noodzakelijken strijd meer en meer schijnt
te willen ontwijken op de meest laffe wijze, zien we in Rusland
iets geheel anders.
In Rusland voelt de arbeidersklasse zich als wat ze is, de
overwinnares en terwijl in geheel Rusland op elk gebied de
macht der arbeidersklasse met den dag steviger wordt, worden
de oude banden van het geloof zwakker.
De Kerstdagen van het afgeloopen jaar leverden hiervan
weer het bewijs. Sedert 1917 zijn de religieuse feestdagen stille
en angstige bijeenkomsten geworden en de weinige geloovigen
en contra-revolutionairen voelden den kolf der proletarische
macht voelbaar in den nek.
De burgeroorlog heeft thans opgehouden, de burgerlijke
macht is vernietigd en de sowjetmacht wendt al haar kracht bij
den economischen opbouw aan. Maar de ijzeren bezem moet
nog gehanteerd worden. Er zijn nog genoeg gebieden, waar de
bourgeoisie heerscht. En een van zijn meest belangrijke laatste
steunpunten is de godsdienst. Daarom bestrijdt het proletariaat
scherp en onbarmhartig den godsdienst en zijn organisatie:
dekr.
Maar dit is geen abstract-theoretisch bestrijden meer, de
proletarische dictatuur kan, nadat ze de heerschappij der bourgeoisie en daarmede ook de politieke en economische macht der
kerk heeft verpletterd, nu met alle kracht optreden tegen de
zwarte schaar der bedriegers die het volk vergiftigen en zich
aan het volk vetmesten. Zoo heeft de Sowjetmacht de trotsche
1) Aldus De Communistische Gids 1923, blz. 201.
2) In De Tribune; bijvoegsel ,,voor den Zondag" van 31 Maart
1923. Omdat dit orgaan in weinig handen komt en moeilijk later is
nateslaan, drukken wij het stuk grootendeels af.
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kerk gedwongen haar goederen aan de hongerenden af te staan,
heeft zij de contra-revolutionaire ophitsers zonder pardon voor
het revolutionaire tribunaal gesteld, ook als ze bisschopsmijters
droegen en zoo heeft ook de jeugd van de Sowjetmacht de
Kerstdagen gebruikt voor een groote anti-klerikale campagne.
Gesteund door de levendigste sympathie der geheele arbeidersklasse, heeft de communistische jeugd uit de religieuse feestdagen 'n feest der jeugd tegen den godsdienst gemaakt. En de
papen, die het ontstaan van hun godsdienst wilden inluiden,
moesten met ontzetting waarnemen hoe in plaats van zich te
buigen voor hun afgodsbeelden, de arbeidersjeugd trotsch het
hoofd in den nek werpt.
Bij duizenden waren de jonge arbeiders naar de vergaderingen
gegaan, waar de oorsprong en de beteekenis van den godsdienst
werd uiteengezet. De geheele partijpers was dienstbaar gemaakt
aan de anti-godsdienstige voorlichting en op scherpe wijze, in
beeld, in artikelen en in gedichten, werden de fabelen der
diverse popes, dominé's, rabbijnen, Mullah's, Lama's en dergelijke, uit elkaar gerafeld. Plakkaten met leuzen en karrikaturen
versierden de vergaderingslokalen. En vaak genoeg kwam het
voor, dat deze vergaderingen werden gehouden in vroegere
kerken of kloosters, waar op de plaats waar vroeger de goudversierde heiligenbeelden hingen, nu in zwarte letters op rooden
achtergrond de leuzen der socialistische revolutie werden verkondigd.
Na de ernstige redevoeringen en discussies, waarbij men kon
zien dat de jeugd zich had vrij gemaakt van het donker der
onwetendheid, waarop alleen de godsdienst berust en dat zij
thans in den strijd voor het communisme haar hoogste doel
vindt, gaf de vroolijkheid den toon aan in deze vergaderingen.
De jeugd lachte over deze papen en goden, die hun vaderen
hadden onderdrukt en gepijnigd en die nu op het tooneel werden
ontmaskerd en in hun werkelijke schaamteloosheid ten toon
gesteld.
Voor het frissche lachen der proletarische jeugd verstoven
de nevelen van den godsdienst.
Er is eens gezegd, om de werking der scherpe bijtende ironie
van Voltaire tegen den katholieken godsdienst te kenmerken,
dat de menschheid eeuwenlang den drukkenden last van den
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bijbel had moeten meesleepen : „toen kwam Voltaire en van
z'n luide lachen viel de bijbel holder de bolder van den rug
der geplaagde menschheid af." Het vrije en onbevreesde lachen
der arbeidende jeugd van Rusland zal de bourgeoisie nog veel
schrikkelijker in de ooren klinken. Want het was een vrome
wensch van burgerlijke vrijdenkers, dat de godsdienst en zelfs
de kerk in de burgerlijke maatschappij kon worden overwonnen.
Werkelijkheid is dit echter geworden in het proletarische
Rusland, na de verplettering van de bourgeoisie.
Den volgenden morgen kwam de arbeidersjeugd op de straat
en hield haar carneval. Er waren demonstratieve optochten,
waarbij de deelnemers in de tienduizenden liepen. En ze droegen
alle goden en afgoden met zich mee in den stoet, Boedha,
Krischna, Allah, Isis, Christus, Jehova, Satan, de Engelen,
duistere Geesten -- de heele bende van alle tijden en landen.
En de papen van alle soorten alsmede de kapitalisten en officieren en de politie der burgerlijke maatschappij, ze werden
als stroopop of harlekijn meegevoerd in den vroolijken optocht.
Men zong de oude gehate kerkmelodiën, maar men had er
revolutionaire satyrieke woorden op gemaakt. Steeds weer
hielden de groepen in hun opmarsch halt en werden op de
publieke straat vroolijke rondedansen gemaakt. De arbeiders
zagen met welgevallen de demonstratie der jeugd. De bourgeoisie

echter moest met nauw verbeten woede dit alles aanzien en de
oude wijven huilden.
Maar 's avonds vlamden de brandstapels hoog op, waar de
beelden der goden en afgoden tot asch werden verbrand.

Men kan de uiteenzetting niet lezen zonder innerlijk
van pijnigende ontroering en verontwaardiging te worden
aangegrepen. Maar... het is thans te doen om de vraag,
of wij verstaan, wat dit alles beduidt voor de ziele-vulling
en de ziele-vorming der massa.
Eerst treft hier de volkomen vereenzelving van godsdienst of kerk met contra-revolutie of reactie. Het is niet
mogelijk, hier een scheiding aantebrengen en het geloof
te doen zien als ziele-schoonheid en wereldkracht hoog
boven alle vragen van politiek en economie. Het één
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sleept het andere mede. Geloof en reactie ; ongeloof en
vooruitgang.
De samenbinding is zeer somber en zij komt zeker niet
uitsluitend voor rekening van het communisme. Hier
hebben godsdienst en kerk zware schuld.
Doch het is evenmin mogelijk om met dit woord alles
verklaard te achten. Daad, woordenkeus, voorstellingswij ze in het aangehaalde schreeuwen uit, dat hier óók
de haat tegen den godsdienst werkt, tegen iederen godsdienst, tegen den godsdienst als zoodanig. Omdat hij
immers buigen doet en onderwerping vraagt aan den
Allerhoogste. „Nu werpt da arbeidersjeugd trotsch het
hoofd in den nek". Thans niet meer „de pijniging en de
onderdrukking", die de vaderen hebben gekend.
De beelden der afgoden, de beelden der goden, daarmede
de god-zelf verbrand. Nu ademen wij op en breiden breed
de armen ; nu zijn wij vrij !
Men vreeze niet, dat door aldus te schrijven, wij te
groote waarde hechten aan één uiting ; populair en plat
en alleen-staande en verschenen ergens in ons kleine
landje, in Nederland.
Want deze uiting is symptoom. Wij generaliseeren niet
door haar te nemen als bewijs van wat het communisme
wil. Zij typeert en beeldt uit wat in studies en programma's woont ; hetzelfde, doch daar alleen iets minder fel
en schreeuwend.
Wij leenen thans aan zulk 'n uiteenzetting het oor 1 ) .

1 ) Zie N. BUCHARIN, Das Programm der Kommunist e n (B o 1 s c h e wik i) . Berlin 1919. — Daarnaast vergelijke men
vooral K. RADEK, Das Programm der kommunistischen Partei Russlands, hoofdstuk XVII.
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Het gaat over de bevrijding van den geest 9. En het
handelt over „kerk en school in de Raden-republiek".
Men raadt het onderwerp reeds : de boei, waarvan de
geest bevrijd moet worden, is de godsdienst ; hij moet
gebannen worden uit de school en hij moet getroffen
worden in de kerk.
Waarom dit alles?
Wij volgen vrijwel op den voet het betoog, dat met
volkomen helderheid doet inzien, waarom de godsdienst
wordt gehaat.
Hij immers verwart het bewustzijn des volks. En hij
doet dit zonder eenig recht ; gelijk ieder inziet, die weet,
waaruit hij moet worden verklaard en waartoe hij dient.
Aldus deze communist, die dan ook dit volksgif bannen
wilt) .
Want vanwaar de godsdienst?
Oorspronkelijk waren alle menschen gelijk. Dit paradijs
werd verstoord, toen aan de oudsten eenig gezag werd
toegekend over de anderen ; het oudsten-gezag is gegroeid
tot vorsten-gezag. Dit leidde tot het aannemen van een
boven-natuurlijke macht : God ontstond als gezagsdrager.
Men lette om dit laatste te doorzien slechts op tweeërlei:
de hemelsche hierarchie is een getrouw beeld van de

1) Zie BUCHARIN, a. w. S. 79 ff : „Zugleich mit der oekonomischen
geistige Befreiung".
2) Aldaar S. 19: Ein Mittel zur Verwirrung des Volksbewustseins
ist der Glaube an Gott and Teufel, an die bosen and Buten Geister,
die Religion... Wenn man ordentlich priift and begreift, wie die
Religion entstand and warum die Herren Bourgeois mit solchem
Eifer sie aufrechterhalten, dann wird uns die wirkliche Bedeutung
der Religion klar als Gift, womit man das Volk vergiftete and
vergiftet.
Christelijk Sociale Studiën. II.
20
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aardsche aan het hof te Byzantium 1 ) ; èn : God heet
„Heer des hemels" terwijl de bidders zich noemen : „Uwe
knechten" 2
Ziedaar de godsdienst onthuld als niets dan belichaming
en stut beide van gezag ; gezag, dat uitteraard voor oorspronkelijk-gelijken onduldbaar is.
Doch het is bovendien schadelijk.
Godsdienst wekt het geloof aan zonden, aan schuldigzijn ; dus ook deemoedig bukken, enkel smeeken, werkloos
blijven tegenover allen druk.
Louter slaven-zielen... zooals het kapitalisme ze behoeft
en ze via den godsdienst ontvangt.
Dus moet hij weg.
Eerst de kerk, die de organisatie is van den godsdienst.
Nu wij eenmaal weten, wat het eigenlijk doel is van den
godsdienst, doorzien wij ook wat het karakter is van de
dienaren der kerk, die zijn organisatie vormt : geestelijken
zijn politie-agenten, bewaarders van de burgerlijke en
kapitalistische „orde".
Met kerk en kerkdienaren moet dus de staat niets meer
te doen willen hebben ; „scheiding van kerk en staat".
Maar uit de school moet dan geestelijke en godsdienstonderwijs zeker verwijderd worden : godsdienst-onderwijs
isonderwph-kn.Hetisalrgo,dwj
dit in de huizen niet verhinderen kunnen.
Maar door de maatregelen voor kerk en school komt
toch de bevrijding van den geest des volks zeer nabij.
Daarom wil het communisme deze en daarom haat het
kapitalisme deze zoo fel 3 ) .
) .

1) Zie de paralel, die aldaar S. 81 f. uitvoerig wordt getrokken.
2) Aldaar S. 81: In den Gebeten heiszt es : „wir deine Sklaven";
Gott wird auch „Herrscher des Himmels" genannt.
3) Aldaar S. 87: Kultur fiir die Reichen, geistige Unterjochung
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Nog één stap.
Niet slechts de of f icieele instituten van kerk en school
worden in het oog gevat maar ook de politiek ; en deze
dan in den breedsten zin.
Zij is iets minder grijpbaar, wij I, minder belijnd dan
de zooeven genoemde grootheden, doch zij oefent geweldigen invloed. En zij moet hier worden vermeld, hoewel zij woont aan de grens van ons eigenlijk onderwerp,
omdat zij met felle klaarheid het gevondene bevestigt.
De uitvoerende macht der Communistische Internationale Partij heeft te Moscou beraadslaagd over den zin,
die aan de uitdrukking „godsdienst is privaatzaak" moet
worden gehecht en over de mate, waarin deze zin in de
partij geldigheid zou mogen behouden. Aanleiding gaf
een gedachtenwisseling in de Zweedsche pers ; het resultaat
werd neergelegd in de „uitdrukkelijke verklaring der
volksvergadering" 1 ) :
dat de eisch den godsdienst als privaatzaak van elk burger te
beschouwen, slechts in een burgerlijken staat maar onder geen
omstandigheden binnen de communistische partij recht van
bestaan heeft. De volksvergadering verklaart het aanwezig zijn
van elk godsdienstig vooroordeel, wat dan ook, bij de leidende
partijgenooten voor geheel ontoelaatbaar en richt de opmerkzaamheid der partij op de noodzakelijkheid van een anti-godsdienstige propaganda naar een nauwkeurig opgemaakt program,
dat rekening houdt met het gedachten-leven der massa.

iedere godsdienst,
Officieel is hier dus de godsdienst
welke ook ; . derhalve de godsdienst naar zijn wezen en
kern— uitgesloten. Alleen zal men met het „gedachten-fur die Armen, das ist die Losung des Kapitals. Kultur fur Alle,
Befreiung des Geistes von der Bedrii.ckung des Kapitals, das ist die
Losung der Partei der Arbeiterklasse, der Partei der Kommun sten.
1 ) Opgenomen in de Prawda van Moscou; no. 134, begin Juli 1923.
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leven der massa" rekening houden in de propaganda en
dus niet overal aanstonds al te ruw ingrij pen.
Wat dit beduidt, werd in den eigen kring nog niet
aanstonds volkomen verstaan. Dus verscheen een nadere
verklaring 1) , waarin het heet 2) :
De communisten eischen, dat de godsdienst privaatzaak blijft
ten opzichte van de burgerlijke staat. In geen geval echter
mogen communisten op 't standpunt staan, dat de godsdienst
ook privaatzaak is ten opzichte van de Communistische Partij.
De communisten eischen, dat de burgerlijke staat als zoodanig niets te maken heeft met de godsdienst, en de godsdienstige genootschappen op geenerlei wijze met de burgerlijke
staat in verbinding staan.
De communisten eischen, dat iedere burger vrij moet gelaten
worden in de keuze van zijn godsdienst, of om heelemaal geen
godsdienst te hebben, d.i. atheïst te zijn, wat gewoonlijk iedere
bewuste communist is. De communisten staan op 't beginsel,
dat de staat geen onderscheid mag maken in de rechten van de
burgers op grond van hun godsdienstig geloof.
De Communisten eischen, dat in de officieele stukken zelfs
de bloote vermelding van het geloof der burgers heelemaal
verdwijnen moet. Zij streven er naar, de burgerlijke staat
iedere mogelijkheid te ontnemen, om de kerkelijke of
godsdienstige genootschappen eenige materieele of andere
ondersteuning toe te staan. Dit alles bij elkaar genomen,
komt men tot den eisch, dat de godsdienst ten opzichte van den
staat privaatzaak moet zijn. Doch de Communistische Partij
kan in geen geval onverschillig blijven, wanneer sommigen van
haar partijgenooten, al zijn 't ook „privaatpersonen", zich aan
de religieuze propaganda wijden. De Comm. Partij is een uit
vrije wil gesloten bond van doelbewuste verlichte strijders voor
de bevrijding der arbeidersklasse. De communistische avantgarde der arbeidersklasse kan en mag zich niet onverschillig
toonen tegenover onklaarheid, onontwikkeling en godsdienstig
obscurantisme. Zij heeft de plicht haar partijgenooten op te
1) Zie De Tribune van 24 Juli 1923.
2) Wij drukken om de boven blz. 301 nt 2 genoemde reden ook dit
stuk in zijn geheel af.

309
voeden, niet alleen in den geest van een trouwe uitvoering van
een bepaald politiek program, economische eischen en statuten
der Partij, maar hen ook in te enten met de scherp omschreven,
alles omvattende wereldbeschouwing van het Marxisme, waarvan het atheïsme een wezenlijk bestanddeel is.
Het is vanzelf sprekend, dat de anti-religieuze propaganda
vooral voorzichtig en op wel-overwogen wijze, met inachtneming
van de lagere volksklassen, waar zij gebracht wordt, gevoerd
moet worden. De anti-godsdienstige propaganda der communisten moet vooral onder de jeugd volgens een grondig-doordacht
plan en rekening houdend met alle bijzondere omstandigheden,
gevoerd worden.
In een communistische massapartij bevinden zich soms partijgenooten, die nog niet geheel vrij zijn van godsdienstige
gevoelens en vooroordeelen. De partij als geheel daarentegen,
vooral de vooraanstaanden, moeten de godsdienstige vooroordeelen bestrij den en op doelmatige wijze het atheïsme propageeren. Een actieve godsdienst-propaganda van de kant van
de leidende partijgenooten vooral van de intellectueelen, moge
zij nog zoo'n moderne vorm aannemen, is absoluut ontoelaatbaar.
Het is een eisch van de communisten, dat men alle arbeiders,
zonder hun godsdienstige opvattingen in aanmerking te nemen,
in de vakvereenigingen opneemt. In aanmerking nemend, dat
er in verschillende landen nog millioenen arbeiders zijn, die min
of meer godsdienstig gezind zijn, moeten de communisten hen in
den algemeenen economischen en politieken strijd betrekken,
en mogen hen in geen geval om hun godsdienstige vooroordeelen
afwijzen. Vooral bij de propaganda voor een arbeiders- en
boerenregeering moeten de communisten altijd weer nadrukkelijk
doen uitkomen, dat ze met alle arbeiders, onverschillig of ze
religieus of atheïst zijn, een broederlijk bondgenootschap aan
willen gaan.

De laatste woorden dringen op een tactvol handelen aan,
dat niet steeds Tederen godsdienstig-gevoelenden persoon
per se zal wegstooten.
Maar de grondgedachte blijft voor en na gelijk :
godsdienst is een „vooroordeel" ; wie de arbeiders „bevrijden" wil, moet hen óók van den godsdienst bevrijden.

310
Telkens herkent men de oude vrijheidskreet, den ouden
vrijheidsdrang, die in de Lamennais en Bakounin zoo
krachtig leefden, maar die hier wel sterk-satanisch zijn
toegspi.
Het gaat om de absolute vrijheid van den mensch : ni
Dieu, ni maitre.
Daarom alles weggebrand, wat zweemt naar godsdienst!
Men vergete voor een wijle de tien, twintig vragen,
die hier aanstonds rijzen. Vragen van historischen en
van psychologischen en van principieelen aard. Om alleen
te staan tegenover dit ééne : hoe immer zal het Evangelie
toegang vinden tot een ziel en een massa, die den godsdienst, iederen godsdienst, den godsdienst als zoodanig
hebben leeren zien als louter verdrukkings-instituut en
knechtingsmiddel. Die dus niet behoeven te luisteren ; die
dit noch willen noch kunnen.
Want zij weten niets dan dit ééne ; ze begeeren niets
meer te weten ; ze weten dit ééne met felle klaarheid :
iedere religieuse poging, die hen omzweeft, is een lasso,
die zwaait door de lucht en die hun hoofd zoekt, hun hals ;
die hen voor goed gaat binden...
46. Wij vatten samen en trekken de slotsom.
De jongste tijd heeft op gansch eigen wijze de ziel
der massa gevuld en daarmeê tevens het probleem der
Inwendige Zending nieuw gesteld.
Religieuse twijfel ; ongebreidelde vrijheidsdrang ; behoefte aan religieuse bezinning ; hang naar volkomen
verlossing, verlossing van alle ook de meest-intieme en
meest-geestelijke banden... Minstens dit alles is thans in
de ziel der massa.
Doch hoe samengesteld is het nog : haat tegen God en
zoeken van Hem ; twijfel aan Hem en behoefte aan Hem ;
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wel religie maar geen Evangelie ; wel verlossing, maar
Jezus Christus niet.
Wie met heet verlangen jagen naar een verband tusschen Jezus Christus en de ziel des enkelen, de ziel der
massa zij zullen zich klaar bewust moeten zijn van
den ernst der nieuwe toestanden ; zij zullen deze zielkundig moeten hebben doorschouwd.
Eerst daarna is er kans op een zuivere keus omtrent
de middelen, die men aangrijpen gaat.
De eerste stap zal zeker een stap achterwaarts moeten
wezen.
Wie stevig staan willen in het voorste gelid, in de vuurlinie, vlak tegenover den vijand, moeten weten van groote
geestelijke kracht, die in de achterhoede werkt en die hen
draagt. Aanvalskracht wordt slechts geboren en aanvalskracht blijft slechts bestendig, zoo nieuwe krachten onophoudelijk toestroomen kunnen.
Vandaar dat Hilbert, de groote man der „Volksmission",
zoo krachtig aandringt op concentreering van de geeste1 i ke krachten ; op de vorming van een „ecclesiola in
ecclesia" 1 ) . Hij gaat hierin zeer ver en spreekt hier zeer
radicaal. Met een beroep op Luther maakt hij scherp
onderscheid tusschen de volkskerk, de gekerstende massa
èn tusschen de gemeente des Heeren, die in haar woont
en die haar kern vormt 2 ) . Laat deze gemeente vindbaar
zijn en zich bewust zijn van haar taak : zij is de draagster
van de evangelisatie der massa, zij en niet de kerk, die
1) Zie DR HILBERT, E c c l e s i o l a in ecclesia. Leipzig 1920.
En daarbij Woord en Daad I blz. 50 v.v.
2) Hij spreekt met Luther van „Volkskirche" of ,,Anstaltskirche"
naast „Freiwilligkeitskirche". Het kenmerk der Volkskerk is hem
dan, dat deze „Nachwuchskirche" is; dat men dus in haar wordt
geboren, niet door wilsbesluit tot haar toetreedt.
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veeleer tot de voorwerpen dier evangelisatie behoort.
Ook wie de zaak zóó scherp stelt, zal intusschen niet
weigeren, om nog een wezens-onderscheid te aanvaarden
tusschen de kerk en tusschen de massa. De kerkelijke
menigte, die immers regelmatig onder het beslag is van
den grooten kerkelijken arbeid ; daarnaast de massa, die
aan dien greep geheel ontglipte en langs de gewoonkerkelijke banen ook niet terugtewinnen is.
Derhalve vertoonen zich drie groepen : de levende
gemeente, de kerkelijke kring, de onkerkelijke massa. Het
is duidelijk, dat het bestaan van de middelste groep een
zegen beduidt en dat deze dus gekweekt en verzorgd moet
worden.
Immers staan wij hier voor soortgelijke vraag als die
op het terrein der uitwendige zending in de leuze :
„christianisatie óf evangelisatie" is vervat. Ook het eerste
is noodzakelijk, omdat daardoor de sfeer wordt verkregen,
waarin de overgang tot levend geloof zich eerder laat
verwachten. En bovendien de sfeer, waarin het bereikte
zich eerder laat bewaren.
Derhalve heeft de Inwendige Zending niet slechts met
de onkerkelijke massa van doen doch ook met de kerkelijke.
Ook, ja zelfs eerst.
Hier moet dan het uitwendige met het inwendige hand
in hand gaan.
Wij noemen uitwendig dat alles, wat met ordening en
dit
organisatie samenhangt. Laat aan de „christenen"
een organisatie
woord in uiterst breeden zin genomen
worden geschonken, waardoor zij als zoodanig vindbaar
zijn en als zoodanig optreden kunnen.
Natuurlijk moet dit geschieden voor het kerkelijk en
geestelijk terrein ; daarnaast rijst de vraag, of het ook
niet op sociaal en politiek gebied gezocht moet worden.
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Wie de laatste vraag in het oog vatten en tot een
bevestigende beantwoording neigen, willen haar dan toch
niet-politiek en niet-sociaal doch zuiver-geestelijk verstaan
hebben. Het gaat niet daarom, dat de sociale beweging
of de politieke bemoeienis als zoodanig worden gestevigd.
Doch hierom gaat het : moeten niet, naarmate het christendom meer in gevaar is, over gansch de linie de christenen
zich samensluiten ook in politieke en sociale groepen,
zóódat zij in uren van gevaar voor de geestelijke goederen
des volks georganiseerd te vinden zijn ? Derhalve : christelijk-sociale en christelijk-politieke actie!
Wat in het jongste verleden is geschied in Rusland,
Beijeren, Hongarij ë, Saksen noopt zeer tot bevestigende
beantwoording van de vraag, wijl daar gebleken is, welk
een voor kerk en religie verderfelijken invloed de politieke
en sociale organen in een land kunnen oefenen, wanneer
niet de christenen als zoodanig gereed staan en ingrij pen
kunnen. Hier zijn primaire vragen van evangelisatie en
Inwendige Zending in geding.
Toch zal men met vlotte en vlakke bevestiging der
vraag niet kunnen volstaan. Hetzelfde motief, dat tot
bevestiging dringt, kan dringen tot ontkenning. Indien
toch christendom en evangelie onlosmakelijk worden
vastgehecht aan een sociale of politieke groep, dan zal
voor de zeer velen het evangelie vooral worden gekend
van uit politieke gedragingen en sociale beslissingen, die
immers op rekening der „christenen" komen te staan. En
dit alles kan een nieuwen muur bouwen tusschen het
evangelie en de ziel van de velen.
Het is begrijpelijk, dat de vrienden der Inwendige Zending hier zeer gereserveerd staan ; en een eenstemmig
antwoord laat zich zeker niet verwachten uit der christenen mond.
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Namelijk inzake de politieke en sociale organisatie.
Gansch anders is het met de kerkelijke organisatie gesteld. Dat de kerkelijk-voelende kerk-leden een specialen
kring vormen om daardoor met grooter kracht den aanval
te kunnen ondernemen op de massa ; om daardoor een
ruggesteun en een toevloeiing der krachten te verzekeren
aan de strijders dat ontmoet zeker geen verzet.
Hier geldt het dan de organisatie der „leeken"-krachten
naast hetgeen de ambtelijke organen der kerk vermogen.
D.i. hier zijn wij allerzuiverst op het terrein der Inwendige
Zending.
Als klaar en krachtig staal van hetgeen wij bedoelen,
worde de „Laienbund" in Saksen genoemd. Na de November-revolutie werd daar aanstonds in de volksvertegenwoordiging de eisch gesteld : „Scheiding van kerk en
staat". Deze leus kan echter zoowel uit vriendschap als
uit vijandschap jegens kerk en christendom worden
aangeheven. Hier was het laatste het geval ; en nu was
het zaak, alle dreigende gevaren te keeren en de beweging
te leiden in de goede baan 1 ) .
Daartoe zocht men de organisatie van alle leden der
kerk, die aan de kerk trouw wilden blijven en stichtte
den „Laffen-bund" 2 Steviging van de kerk als zoodanig
was dus het eerste doel. Deze steviging zou tevens de
mogelijkheid openen om straks met forsche kracht den
aanval op de massa te wagen 3 ) .
) .

1 De eisch werd 18 November 1918 in de volksvertegenwoordiging
van Saksen gesteld en 11 Augustus 1919 te Weimar in de nieuwe
rijks-grondwet opgenomen. In de grondwet laat echter de woordkeus
een voor kerk en christendom niet-ongunstige uitwerking toe.
2) Namelijk de „volkskirchiicher Laienbund fur Sachsen", gesticht
9 December 1918.
3) De jaarvergadering van 8 October 1921 besloot, dat de Bond
zich ook krachtig aan de straks te noemen „Volksmission" zou geven.
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Maar eerst moest men in eigen kring gereed zijn.
Door vergaderingen en geschriften 1 ) poogt men invloed
te oefenen. Merkwaardig is, dat men zich
hoewel een
genoopt ziet, in verkerkelijke en religieuse kring
kiezingsdagen advies te geven en op sociaal terrein meê
integrijpen 2 ) . Maar de hoofdzaak ligt elders : in kerk en
school. De kerk moet worden gereorganiseerd en de
„scheiding van kerk en staat" moet zóó warden voltrokken,
dat zij de kerk niet met ondergang bedreigt. Het schoolonderricht moet aldus geregeld worden, dat de massa der
kinderen niet godsdienst-loos wordt opgevoed. Daarnaast
staat cursus-werk, waarin men over vragen van het sociale
leven èn van de opvoeding in school en gezin de kerkleden tracht voortelichten.
Naar allen kant : verdediging ! 3)
Toch is dit nog slechts het uitwendige, het organisatorische.
De inwendige zending zal zulk een arbeid moeten
waardeeren ; zoo er sprake komen zal van een forsch
evangelisatie-werk onder de massa zal dit alles niet kunnen
ontbreken.
Doch het heeft slechts voorbereidende waarde.
1) Men geeft uit: de Mitteilungen aus der Arbeit des Bundes,
het maandblad Abwehr und Aufbau en Volkskirchliche Flugschrif ten.
2) Voor de politiek beveelt men bij ontbreken van ,,christelijke"
politieke kringen de candidaten aan, die voor het goed recht van de
kerk en van de godsdienstige opvoeding der jeugd willen opkomen.
Inzake de sociale vragen overweegt men de benoeming van een
„Arbeiter-sekretar".
3) Naar deze omschrijving: „Der Laienbund arbeitet fiir die
Sammlung aller kirchlich gesinnter Minner und Frauen zu einem
geschlossenen Bunde, um als solcher den religionsfeindlichen Bestrebungen in wirksamer Weise entgegen treten zu kunnen".
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Het eischt als onmisbaar complement een arbeid-naar ,
-bine,wardohtgslijkwerandvmog
de geestelijke kracht worden verhoogd.
En dit laatste werk kan geschieden in al ruimer getrokken concentrische cirkels ; zóó dat ook de ruimste
cirkel nog de kerkschen omvat en eerst daarbuiten die
allen zijn, die door nieuwe en afzonderlijke methoden
moeten worden gezocht en gegrepen.
Eerst dus de kleine kring der zeer-belangstellenden ; de
„ecclesiola". Bidstond en bijbelbespreking, onderlinge behandeling van intiem-geestelijke vragen, onderling vorschen naar de grootsche taak, die ginder wenkt... dat is
het eerste.
Dan de zorg voor de belangstellenden, die buiten het
geregeld kerkelijk leven staan en dus dreigen te verslappen, zoo zij niet speciaal worden gezocht 1 ) .
Voorts het op-peil-houden van de gewone kerkelijke en
ambtelijke krachten ; de vermeerdering van het aantal
predikantsplaatsen, kerkgebouwen, hulpkrachten, wijklokalen 2 ) . Want men vergete niet, dat een deel der
„massa" nog immer zeer toegankelijk is voor het woord
van de kerk, zoo dit slechts in trouw herderlijk werk wordt
gebracht. Wij zeiden zooeven reeds, dat tusschen de
levende Gemeente des Heeren èn de vijandige massa zich
een derde groep bevindt : de kerkelijk-levenden. Zelfs moet
men hier nog onderscheiden tusschen die bewust kerkelijk
1) Men denke aan allerlei „Diaspora"-arbeid. Ook — om een
speciaal onderdeel te noemen -- aan den arbeid onder de visschers,
als dezen vele maanden van huis zijn. Van uit Nederland werkt
daaraan sinds 1898 „het hospitaal-kerk-schip de Hoop" ; voor Schotland zie Woord en Daad 1923 ; blz. 20 v.v.
2) Een beschrijving van wat ten dezen in Schotland door de
Home-mission geschiedt, zie Woord en Daad 1923 ; blz. 20 v.v.
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medeleven èn tusschen degenen, die in kennis en levensgewoonten aan het kerkelijk leven daadwerkelijk ontvallen
zijn maar niettemin voor den arbeid der kerk volkomen
toegankelijk blijken zoodra maar die arbeid hen zoekt en
hen vindt.
Ook de laatsten staan niet op één lijn met de onkerkelijke
massa ; zij mogen niet aldus worden gezien en behoeven
niet aldus te worden behandeld. Hier zal met name naast
het herderlijk werk aan speciale religieuse samenkomsten
moeten gedacht worden in kerk of lokaal of tent. Niets
anders is daar noodig dan de prediking van het Evangelie ;
aangepast natuurlijk aan de behoeften van het gehoor ;
doch zonder bijzonderen inslag van apologetischen,
„wetenschappelijken", socialen aard.
Dit alles is nog kerkelijk, al strekt het zich ook tot den
uitersten omtrek uit. Dit alles moet gestenigd wezen, opdat
bewaard worde wat bewaard worden kon en de radicale
afval niet grooter worde ; ook opdat er een algemeen
christelijk en kerkelijk besef bewaard blijve, waarop
de werkers kunnen terug-tasten ; eindelijk opdat een
levende groep de krachten voortstuwe, die voor den aanval
noodig zijn.
47. Want deze aanval blijft inderdaad onmisbaar.
Ook wie de cirkels trekt met zeer wij den straal, moet
het weten, dat daarbuiten de massa uiterst talrijk is ; de
massa met zielsbehoeften en zielehonger, zonder eenig
verband met evangelie of kerk, ja daarvan gescheiden
door een hoogen muur van misverstand, van onkunde,
van onbillijk oordeel, van eigen nieuw religieus willen.
Hier is naar allen kant iets nieuws noodig.
't Is vooral de hoogleeraar Hilbert te Rostock, die over
dit vraagstuk heeft gestudeerd en geschreven ; die voor
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dit nieuwe werk den nieuwen naam ook heeft gesmeed:
1 ).
Volks-min
Men ziet aan deze aanvankelijke omschrijving reeds, wie
in het algemeen de voorwerpen zijn van dezen nieuwen
arbeid. Tegelijk kan men aanvankelijk met één woord het
algemeene middel aanduiden : apologie!
Het christendom moet worden verdedigd in dezen zin,
dat de holheid aangewezen wordt van de bezwaren, die
het tegen zich hoort aanvoeren. Zelfs kan men aanvankelijk nog verder gaan en niet speciaal aan het christendom
doch gansch algemeen aan religie denken en haar goed
recht staande houden tegenover wetenschappelijke bezwaren vooral van materialistischen aard 2 ). Onmiddellijk
daarna zal men dan de religies in het oog moeten vatten,
die zich thans aan de hongerige zielen aanbieden 3) ; en
men zal moeten pogen om deze psychologisch zeker ten
volle te verstaan en billijk te waardeeren, maar om daarna
toch klaar te toonen, hoe in dit alles geen „Evangelie"
woont 4 ) .
Dit algemeene kan echter worden verbijzonderd. En
1) Zie vooral DR G. FULLKRUG, Handbuch der Volksmiss i o n. Schwerin 1919. Voorts het maandblad Volksmission; sinds

1920 in Berlijn uitgegeven en de „He f te zum Handbuch der Volksmission"; Schwerin, sinds 1921. De rede van DR G. HILBERT op het
congres te München in Sept. 1922; zie Verhandlungen, S. 106 ff.
Vergelijk ook Woord en Daad 1922; blz. 88 v.v.
2) Voor Nederland moet hier inzonderheid „de Middaghoogte"
worden genoemd, die in haar uiterst gelukkig gekozen naam „de
Dageraad" overtroeft en die onder aanstichting en leiding van DR
A. H. DE HARTOG aanwijst, dat „de godsdienst door de wetenschap
gehandhaafd wordt".
3) Zie mijn Buitenkerkelijke religie. Groningen 1919.
4) Over apologie in het algemeen zie DR 0. NOREL in Woord en
Daad 1922; blz. 239-254.
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wel niet door verder uitgewerkte theorie doch door een
blik in de levende practijk, die elk begrip veel klaarder
vult en elke lijn veel scherper trekt.
Wij denken aan twee grootsche pogingen om de ziel
der massa voor Christus te veroveren. Eén in Frankrijk,
één in Oostenrijk.
Frankrijk !
Men weet, hoe klein het aantal protestanten daar is
in de menigte der roomschen en de menigte der ongeloovigen. Daardoor neemt natuurlijk het probleem der
volksmissie daar een eigen karakter aan.
Maar vast staat, dat reeds vóór den oorlog de kleine
kring groot werk deed, dat grooten invloed oefende 1 ) .
Sinds den oorlog is het niet verflauwd. Integendeel ;
nu religieus in het Fransche volk dezelfde verschijnselen
zich vertoonen, waaraan wij zoo even reeds in het algemeen aandacht hebben gewijd, heeft men met forsche
kracht en nieuwe middelen zich aan den arbeid gegeven.
Allereerst moet hier F. Durrlemann worden genoemd.
Op 20 Maart 1920 opende hij in Prijs den arbeid van „La
cause" ; de zaak van „Hem"... met een dubbele vaagheid
in de aanduiding van het werk en van den persoon ; juist
door die vaagheid zoo diep welsprekend : over welke
zaak zou het anders gaan en Wien zou het anders gelden
dan... 2)
De arbeid gaat uit van twee evangelisatie-kringen 3 ) ;
hij staat met geen enkele der
helaas vele
protestant1) Daarover mijn De christelijk-sociale beweging in
F r a n k r ij k. Utrecht 1914.
2) Voor ,La cause" zie Le christianisme social; Januari 1923,
p. 87-101; daarbij Woord en Daad 1922 ; blz. 102 v.v.
3) Namelijk : La société centrale évangélique ; en : La mission
populaire.
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sche kerken en groepen in officieel verband ; maar hij
onderhoudt met alle zeer vriendschappelijke betrekkingen.
Wat men wil ? 1 ) In de ziel van het Fransche volk het
evangelie des heils verbreiden ! Het is verkwikkend om
te zien, hoe positief dat wordt bedoeld. Men slijpt het
evangelie niet af om het aantepassen aan den smaak der
massa ; men laat door radicale wetenschappelijke theologie
zich niet verlokken om minder te verkondigen dan Jezus
Christus, den persoonlijken levenden Heiland.
Om twee draaipunten beweegt zich alles : de paulinischreformatorische verkondiging van het Heil ; daarnaast de
eisch der persoonlijke wedergeboorte. Bij dit -laatste doet
men overigens de ervaring op, dat wat naar methodisme
zweemt, niet aanslaat in het Fransche volk.
Tweeërlei valt te onderscheiden : de voorbereiding voor
den arbeid èn de aanval op de massa.
De voorbereiding bestaat allereerst in scholing van de
krachten. Men heeft een school 2 ) , die onderwijs geeft
het is reeds teekenachtig in bijbelkennis, dogmatiek en
sociale vragen. Meer dan één stad ziet zulk een school
tijdelijk binnen haar muren en de belangstelling is groot 3 ) .
Voor wie uit tijds- en geldgebrek de school niet kunnen
volgen, vooral voor predikanten wordt een schriftelijke
cursus gegeven 4).
Dit voert over naar een tweede opvoedingsmiddel : de
pers. Men studeert en helpt studeeren door maandblad en
tijdschrift 5 ).
1) Onder de leiders staat PROF. J. VIENOT vooraan.
2) Geheeten: école de service chrétien.
3) De school te Marseille werd door 130 personen gevolgd.
4) Namelijk: de Ecole par correspondance.
5) Het maandblad heet L'action missionaire; onder redactie van
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Waar de krachten aanwezig zijn, wordt een nieuw
centrum van werkzaamheid gesticht 1 ) . En het eerste, wat
clan telkens opvalt, is de breede organisatie : niet slechts,
dat „leeken" mede-arbeiden
dit laat zich reeds om
het kleine aantal predikanten niet anders denken
maar
zij verrichten het leeuwendeel van den arbeid en zij
vinden er ieder een deel arbeid, dat juist voor hun grooter
of kleiner kracht geschikt is. Niemand is onbruikbaar ;
allen „doen" iets. Er is daardoor een levendig en levenwekkend esprit de corps. Kent men niet tien klassen van
werkers ? 2 ) Hun naam zegt, wat hun werk inhoudt : 3)
ze prediken of verspreiden geschriften, ze voeren correspondentie of vervullen een secretariaat ; ze luisteren de
samenkomsten op door muziek of ontvangen vreemden
vriendelijk en wijzen hun den weg ; ze geven eenvoudige
informaties of geven zich aan de zorg voor 'n ziel. Alles
in vrijwillig liefdewerk en ieder naar de eigen kracht.
Is aldus het werk voorbereid, dan vangt de actie aan.
prof. ALLIER verschijnt het tijdschrift L'educateur protestant, dat
zich vooral bezig houdt met apologie en paedagogie.
1 ) In 1922 bestonden er afdeelingen in Parijs, Marseille, Lyon,

Rouaan, Nantes, Valences, Nimes.
2 ) Zij heeten:
1. Pionniers et missionaires.
2. chevaliers servants.
3. colporteurs.
4. artistes.
5. informateurs.
6. dépositaires hospitaliers.
7. correspondants avec les protestants isolés.
8. entraineurs.
9. propagandistes.
10. secrétaires.
3 ) Daarover nader in Woord en Daad t.a. p.
Christelijk Sociale Studiën. II.

21
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Men houdt „missies" in de kerken. Reeds vroeger
van 1905 tot 1914 hadden deze plaats ; doch thans zijn
zehrvatmniuwdf.I192ern38
gehouden, die duurden van 3 tot 10 dagen. Voor al de
schare, die komen wil ; maar in Parijs bij v. ook speciaal
voor arbeiders.
Toch meene men om dit laatste kenmerk niet, dat nu
en dan sociale of sociaal-economische vertoogen worden
gehouden. Neen, men houdt een geestelijke toespraak ;
anders niet. Terwijl de hoorders dat weten, komen zij.
En het feit, dat men in kerkgebouwen de massa saAmwederom teekenend en anders dan in
roept, doet
doet aan de opkomst geen schade. De zielen,
Oostenrijk
die moê zijn of verweesd, zoeken een plaats, die hun
geestelijk toespreekt. Zij waardeeren versiering met
bloemen en zang ; doch zij zoeken het religieuse, aanstonds
en beslist het religieuse.
De vruchten blijven niet uit.
Natuurlijk wordt daardoor „nazorg" noodig. Met name
onderwijzers en leerlingen van middelbare scholen vragen
om nader onderricht in het Evangelie. Zij waren ongeloovig óf formeel-roomsch ; zij ontdekken hun leegte en
vragen vervulling.
Aldus het schoone werk in Frankrijk sinds den oorlog.
Het zegt reeds iets over het karakteristieke van de
nieuwe Inwendige Zending.
48. Meer nog daarover zegt wat uit Oostenrijk valt
te verhalen 1 ).
1 ) Zie M. MONSKY, Im Dienst am eigenen Volk. Eine
Denkschrift. Weenen 1923. In Innere Mission 1923, S. 82 ff. Voorts
het orgaan Wahrheit and Liebe, dat te Weenen verschijnt en het
verslag van de Volksmissionkonferenz, 5 November 1922 te Weenen
gehouden.
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De arbeid begon in April 1919 na den „Zusanlmenbruch".
Want klaar zagen de leiders in, dat de diepste oorzaak
van de ineenstorting diep achter en onder den oorlog of
de economische ontreddering lag : in de ziel van het
Oostenrijksche volk, dat buiten Jezus Christus leeft. De
begeerlijke redding zal liggen in terugkeer tot Hem.
Er was reeds jaren lang gearbeid in ietwat gelijke
richting 1 ) . Maar eerst thans werd die zaak forsch aangevat. En de man, die vóór allen moet worden genoemd,
is Monsky 2) .
Hij gaat uit van de overtuiging, door jaren-langen
omgang met de massa in hem gekweekt : dat die massa
en met name de arbeiderswereld hunkert naar... „verlossing". Dus is er oor en hart voor 'n blij de boodschap.
Noch sociale noch cultureele factoren hebben voldoening
gegeven, hebben hun beloften vervuld. Men staat verweesd ; er is iets anders noodig. Dat andere is... de Blijde
boodschap des Evangelies.
Doch dit wil niet beduiden, dat die massa hunkert naar
déze verlossing, naar dit Evangelie. Integendeel : Monsky
weet, dat hier honger naast Honger, verlossing naast Verlossing, evangelie naast Evangelie staat. Er is een geweldige worsteling om de ziel der schare gaande ; minstens
twee grootsche wereldbeschouwingen leggen beslag op die
ziel.
Bedenk daarbij, dat het volk door allerlei barricaden
van het Evangelie en... de kerk is gescheiden : onkunde,
1) In de Denkschrift worden drie perioden onderscheiden : I 19011911, de voorbereiding ; II 1912-1918, evangelisatie-arbeid ; III
1918-1922, Volksmission.
2) Hij legde in 1912 zijn ambt als predikant neer om zich geheel
aan den evangelisatie-arbeid te wijden.
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misverstand, wantrouwen spelen hier hun somber spel.
Hoe nadert men met Gods heil tot aan die massa?!
Een eerste antwoord luidt het verschilt zeer van wat
ons Frankrijk boodschapte : niet door samenkomsten in
kerk of kerkelijk lokaal. Dààr zal men de menigte nimmer
verzamelen. Maar „neutrale" gebouwen, gebruikelijke
volkszalen zijn noodig. Een tweede antwoord luidt -- wij
maken de zelfde kantteekening : niet door toespraken over
religieuse onderwerpen. Aanvankelijk ten minste moeten
de onderwerpen van cultureelen, socialen, ethischen aard
zijn ; eerst wanneer daardoor een soort vertrouwen is
gewonnen, kan men tot het religieuse gaan.
Voorts vraagt Monsky als sprekers onbetaalde krachten,
liefst onbetaalde leeken. Men moet niet kunnen denken,
dat die man spreekt over heilige dingen tot de onkerkelijke
wereld om zijn ambt of om zijn beurs. Waar dit vermoed
kan worden, staat de muur er hemelhoog.
En debat is onmisbaar ; de „bewuste" arbeider komt
niet luisteren, waar men niet tegenspreken mag 1 ) . En
sterke zenuwen zijn noodig : jongens van 15 tot 20 jaar,
goed anti-christelijk ingelicht, maken kabaal en... „Weiber
werden zu Hyanen".
Ziehier een greep uit de lijst van religieuse onderwerpen : Bestaat God ? Waartoe is het leed in de wereld?
Kan de moderne mensch aan Christus gelooven ? Is God
liefde?
Daarnaast zal men speciaal aan den arbeider als
1 ) In verband hiermee vergt Monsky, dat er steeds een aantal
christenen in de zaal zijn. Zij moeten zorgen — men ziet zulk een
bewogen volksmassa vóór zich ! — dat het applaus gelijk verdeeld
is ; dat een voorstel uit de vergadering, dat onwelwillend is, kan
worden afgestemd ; dat een groep, die b.v. de „Internationale"
aanheft, door de anderen kan worden „niedergesungen".
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arbeider moeten denken 1 ) . Het sociale vraagstuk stempelt
hem geheel en al. En hij moet een oordeel vernemen
over zijn idealen ; hij moet ook vernemen, wat er juist
is in zijn vaststaande en ongecontroleerde overtuiging,
dat de kerk het bestaande goed praat en overigens met
het hiernamaals troost.
Wij spraken boven van de organisatie, die in Saksen
leeken samenbrengt. Het doel van den Bond ligt in de
versterking van den band der kerkschen onderling ; niet
in een streven, als wij met zoo onderscheiden accent en
kleur in Frankrijk of Oostenrijk vonden.
Toch kon de Laienbund bij dit standpunt niet volharden.
In October 1921 besloot de Jaarvergadering, dat men zich
als Bond aan de Volksmission zou geven.
Wij danken er nog nieuwe aanwijzingen en ontdekkingen
aan.
In zijn geschriften 2 ) drukt men over wat de pers van
communisten, socialisten, vrijdenkers geeft aan bestrij ding
van kerk, van christendom, van evangelie ; zielschuddend
en godslasterlijk niet zelden, maar het gunt een blik
binnen in de ziel der menigte. De strijd tegen de zedelooze
lectuur moet hand in hand gaan met de bestrijding van
het atheïsme. En als onderwerpen behandelt men 3 )
vragen als deze : Wat heeft de kerk gedaan ? De vraag
van de school of de ziel van uw kind ! Vrijdenker of
christen?
Telkens en telkens dezelfde sfeer.

1) Zie de Denkschrift S. 50-56. Van Wahrheit und Liebe verscheen een speciaal „Arbeitervolksmissionsnummer".
2) Vooral in de Mitteilungen.
3) Naast soortgelijke vragen als wij uit Oostenrijk meldden.
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49. Aan het eind zoo willen wij vermoeden duikt
nu echter een gedachte op, die tot een zwaar bezwaar
kan worden : wat baat dit alles geestelijk ?
Indien men zóó zeer inleeft in wat populair ongeloof
en tweede-handsch sociaal-economisch beweren tot de
massa zegt ; indien men zóó sterk in de keus der methoden
zich door den tegenstander leiden laat welke vruchten
hoopt men dan te oogsten ; te weten : welke vruchten
van intiem-geestelijken aard ? En indien men deze eigenlijk

ganschietopm,fndazijepstol
niet gemist?
Wij antwoorden met een zeer gelukkig woord van
Monsky.
Deze heeft ergens van V o o r h o f-arbeid gesproken.
Daar is Israël in de woestijn. In zijn midden wordt
de tabernakel opgericht ; het Heilige èn het Heilige der
Heiligen, waar de priesters omgaan en waar God woont,
waarom het ten principale en ten leste te doen is.
Maar tusschen de woestijn en het Heilige spreidt zich
de voorhof. Indien al de massa niet treedt in het Heilige ;
zegt het dan niets zoo zij den voorhof betreedt ? Acht
men den voorhof gelijk aan... de woestijn?
Niemand zal het wagen.
En niemand zal verwachten, dat straks de massa met
een sprong, den voorhof óver-springende, zoo uit de
woestijn met priesterleven in het Heilige zal staan.
De arbeid der Inwendige Zending, die zich sterk oriënteert aan de sociale woeling en gisting van dezen eigen
dag hij is voorhof-arbeid. Minder dan het Heilige ; meer
dan de woestijn.
Nog is het niet te doen om het intiemste : bekeering
der ziel, overgave aan den Heiland, werk der heiligmaking.
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Het is reeds veel, zoo een zekere betrekking ontstaat
tusschen de schare èn den godsdienst, daarna het christendom.
Er is een massa, voor wie God en Christus, Evangelie
en Kerk niets meer zijn. Het is reeds veel, zoo zij weder
een kwestie worden, de aandacht waardig worden.
Wij wilden weten, wat massa en evangelie thans van
elkaar vervreemdt. Wij doorzochten antwoorden uit het
buitenland. Niet om aantedringen op copieën. Noch een
copie van de ziel der massa ginder, noch een copie van
ginds gekozen methoden baat.
Doch ginder staat wel
grooter dan ten onzent èn
op een afstand, die de waarneming verlicht
velerlei,
dat mede antwoord aandraagt ; velerlei, dat juist door zijn
grovestal dpv.
Zoo wil het elementen aandragen, opdat wij onze taak
gaan zien.
Het sociale vormt wel telkens inslag of onderstelling
of element.
En de klare overdenking in ernst en rust zal een antwoord geven op de vraag : hoe wij worstelen zullen om
de gansche ziel van gansch een volk !

HOOFDSTUK VIII.
BESLUIT.

50. In zijn Hypathia schildert Kingsley de godsdiensten, beschavingen, wereldbeschouwingen, die in het
Alexandrië van de vijfde eeuw elkander het terrein betwistten. Daar warrelt het al door elkaar : fijne Grieksche wijsbegeerte en, naïeve Germaansche godenleer, bekrompen onverstand en wijdblikkende ontwikkeling, sluwe
berekening van diplomaten en verheven idealisme, zuiver
christendom en christelijk-gekleurde, echt-wereldsche
gedragingen. Vermag daar het Evangelie van Christus
zijn alles-reinigende en alles-overwinnende kracht te
openbaren?
Hoe Kingsley het zag voor de vijfde eeuw in Afrika
en tegelijk, hoe hij het ziet voor onze dagen in onze
landen, laat hij door den jongen geestelijke Philammon
zeggen met deze woorden : „Alleen bij de christelijke kerk
ligt de schuld van alle ketterij en ongeloof ; want wanneer
zij slechts één dag lang was, wat zij behoorde te wezen,
zou de wereld, eer de avond viel, bekeerd zijn".
Er is zonder twijfel overdrijving in dit oordeel. Ook
bij het meest christelijk leven der christenen is zulk een
massa-bekeering niet te wachten. En van velerlei ongeloof
en ketterij ligt de oorzaak in de ongeloovigen, niet in de
kerk. Maar een groote beschamende waarheid heeft
Kingsley niettemin met deze woorden tot ons gebracht.
En wij zullen als christenen wel doen, niet te lang op de
overdrijving te turen en zeer lange over de waarheid te
peinzen.
Inderdaad, als de christenen eens waren, wat zij behoor-
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den te wezen ! In hun persoonlijk leven als geloovigen ;
in hun gezamenlijk leven als gemeente des Heeren. Als
men geen christen kon zien gaan door deze wereld met
haar strijd, haar vragen, haar verwarringen, haar leed ;
als men geen christelijke kerk kon zien handelen in de
maatschappij , waarbinnen zij geplaatst is of ieder zou
aanstonds, ontwaren de liefde van Christus, de kracht
tot vernieuwing, den drang naar gerechtigheid, het warme
zoeken van den vrede der zielen ; en ieder zou vanzelf
denken aan Jezus' woord : „Ik ben in het midden van u,
als een, die dient", omdat hij dit woord voortdurend vóór
zich zag, belichaamd in de daden en tastbaar als vleesch
en bloed... dan zou de wereld veel meer hebben dan nu
van den hemel en veel minder dan nu van de hel ; dan
zou de christennaam een anderen klank hebben onder de
menschen ; dan zou de naam van God veelvoudig verheerlijkt worden.
Indien...
Het zal komen, naarmate de christenen alle dingen
gaan zien met hun hart.
Het zal niet voldoende wezen, zoo wij alleen leeren zien
met het har t. Want „met het hart" dat kon beduiden :
voelen van medelijden en toonen van barmhartigheid,

terwijl het zoo vaak te doen is niet om erbarmen maar
om recht. Het kon beduiden : met weemoedig gevoel
treurende nederzitten, terwijl er juist behoefte is aan
forschen, aanpakkenden arbeid. Het kon beduiden : handelen door den drang van het „goede hart", door den
indruk van het oogenblik, geïmproviseerd, terwijl hoog
noodig is stevige studie, uitpluizend navorschen van de
zeer samengestelde maatschappij , kalm wikken en wegen,
nauwkeurig weten van de bijzonderheden, behoedzaam
vaststellen van resultaten.
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Het hart zal niet voldoende zijn.
Maar het zal wel onmisbaar wezen. Want al het overige
zal niet bij machte zijn uit traagheid op te heffen, moeiten
te doen dragen, van onzuivere wegen aftemanen, onze
roeping te doen branden op ons geweten.
Daartoe moeten wij zien met het hart.
Zooals Jezus Christus de schare van Zijne dagen gezien
heeft. De Sadduceën zagen die schare en zij noemden
haar een bijgeloovige massa. De Pharizeën zagen haar en
noemden haar een zondigende, verloren massa. De Schriftgeleerden zagen haar en noemden haar een onontwikkelde,
domme massa. De Romeinen-vrienden zagen haar en
noemden haar een lastige, onberekenbare massa. Jezus
Christus zag haar en noemde haar „schapen, die geen
herder hebben".
Waarom noemde Hij ze anders? Omdat Hij ze anders
zag; Hij zag ze met Zijn hoogepriester-hart. En toen Hij
ze anders zag, beoordeelde Hij hen anders, behandelde
Hij hen anders, bearbeidde Hij hen anders. Want toen
kon Hij zeggen, wat Sadduceër noch Pharizeër, Schriftgeleerde noch Romeinen-vriend zeggen kon ; Hij kon
zeggen: Ik word innerlijk met ontferming
bewogen over hen.
Daar was Zijn hart. Toen waren er ook Zijne daden.
Waar zijn de mannen en vrouwen, die door Christus
zijn verlost en door Zijn Geest worden geleid, die nu
hunkeren naar Gods verheerlijking en de opbeuring van
zielen en de verwinning van verderf en de zegepraal van
recht ; die niet rusten kunnen, als zij niet lenigen, beteren,
genezen kunnen ; die innerlijk met ontferming bewogen
zijn?
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