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[Het Kouter, nummer 1 1938]
Mededeeling der redactie
In den thans aanvangenden derden jaargang van Het Kouter zal Dr. G.H. van Senden
geen deel meer uitmaken van de redactie. Reeds geruimen tijd bleek in het onderling
overleg der redacteuren, dat de waardeering van velerlei verschijnselen en stroomingen
van dezen tijd bij Dr. van Senden afweek van die der overige redacteuren. Ernstige
onderlinge besprekingen konden de daaruit voor samenwerking gerezen moeilijkheden
niet opheffen. Daar een beslissing alleen genomen zou kunnen worden op de
ledenvergadering der vereeniging ‘Woodbrookers in Holland’, door welke hij in de
redactie benoemd was, en bij keuze van dien weg de bestaande toestand nog omtrent
vier maanden zou voortduren, nam Dr. van Senden, zulk uitstel niet achtend in het
belang van het tijdschrift, natuurlijk met behoud zijner inzichten, ontslag als redacteur.
De overblijvende redacteuren wenschen uit te spreken, dat zij het aldus
gemotiveerde besluit van Dr. van Senden zeer waardeeren. Zij waren in zijn persoon
een collega rijk, die uitmuntte door kritischen zin en conscientieuse ernst en die door
eigen bijdragen voor Het Kouter groote waarde had. Dat de ontwikkeling der geesten
op een decisie als thans genomen werd, moest uitloopen, verdriet hen als een tragische
noodwendigheid. Zij hopen dan ook van harte - daarmede tevens de gedachten
weergevende van de uitgeefster - dat een heengaan uit de redactie voor Dr. van
Senden niet beteekenen zal een beëindigen van zijn medewerking aan het tijdschrift,
mede voortgekomen uit ‘Barchem-Bladen’, en waaraan dus historische banden hem
bonden.
De redactie hoopt spoedig een opvolger aan de lezers te hunnen voorstellen.
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De kerk tegenover den na-oorlogsen tijd
Door Dr. H. de Vos
I
Tot de machten en krachten, die in onze na-oorlogse wereld werken, behoort ook de
Kerk, zoals zij uiteenvalt in de kerken. Deze Kerk is nog steeds een vrij sterke macht,
die belangrijken invloed ten goede - of ten kwade - kan uitoefenen. Ieder, die met
zorg vervuld is over onze samenleving, zal vanzelf naar de Kerk kijken. De vraag
is: hoe verwerkt de Kerk de problemen van den na-oorlogsen tijd. Anders gezegd:
welke oplossingen doet zij aan de hand en welke kracht zet zij in, om de oplossingen
ook door degenen, die daartoe aangewezen zijn, te doen aanvaarden en uitvoeren.
Tot de beantwoording van deze vraag wil het volgende een bescheiden bijdrage zijn.
De nadruk valle op het woord bescheiden. Het terrein van de Kerk is uitgestrekt
en de schrijver is slechts op een beperkt gedeelte enigszins thuis. Grote gebieden
zullen buiten beschouwing blijven. Zo de wereld van het Oosters Christendom en
die van het Amerikaanse Protestantisme. Beide zijn belangrijk, ook voor ons
onderwerp. Ook binnen het Oosters Christendom houdt men zich bezig met actuele
problemen, getuige de arbeid van het Russisch-orthodox theologisch instituut te
Parijs. Het laatste oefent door middel van den Raad der Kerken een levendige sociale
werkzaamheid uit. Gebrek aan kennis van een en ander verhindert ingaan op dezen
arbeid. Aan den anderen kant zal ik mij niet beperken tot officiele kerkelijke uitingen,
maar ook in aanmerking nemen stromingen binnen of ook wel buiten de kerken, die
toch aan het leven der Kerk ontsprongen zijn en belangrijken invloed uitoefenen.
Juister ware derhalve een titel als deze: enige invloedrijke reacties binnen den kring
van het kerkelijk Christendom op het gebeuren van den na-oorlogsen tijd.
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Wanneer men dan op zoek gaat naar dergelijke reacties, dan zal men bemerken, dat
in brede kringen in het geheel niet op het tegenwoordige gebeuren gereageerd wordt.
Grote groepen in de verschillende kerken, de leidende personen niet uitgesloten,
doen, alsof er in de wereld niets veranderd is. Men gaat in het geheel niet in op de
actuele problemen. Er worden elken Zondag honderden preken gehouden, die ook
in de 18e eeuw met slechts geringe veranderingen uitgesproken hadden kunnen
worden. Niet, omdat hun inhoud boven-tijdelijk, maar omdat zij buiten-, en dat
betekent dan beneden-tijdelijk is. Zij zijn niet ‘op de hoogte van den tijd’, laat staan,
dat zij boven den tijd zouden uitreiken. Slechts dan immers zal de christelijke
prediking de tijdelijke beperktheid waarlijk achter zich kunnen laten, wanneer zij
ingaat op de noden van haar eigen tijd. Het Evangelie bevat eeuwige waarheden,
maar zij nemen in elken tijd een anderen vorm aan. God is de Eeuwige, maar Hij
spreekt in en door den tijd. Het Woord Gods wordt en moet tot den mens worden
gesproken ‘in de concrete situatie’.
Dat de prediking, dit woord nu in ruimen zin genomen als de boodschap, die in
en door de Kerk aldoor tot de mensen gericht wordt, zo weinig met den
tegenwoordigen tijd te maken heeft, is een gevolg van het feit, dat zij geheel is
toegespitst op de vragen van het persoonlijke leven en dan nog - want het persoonlijke
leven blijkt juist in onzen tijd niet los te staan van het maatschappelijke leven - op
het heil der ziel en dan nog - want de bedreigingen voor dat heil nemen concrete
vormen aan slechts in verband met de actuele realiteit - op het lot der ziel na den
dood. Voor vele kerkgangers schijnt het voldoende te zijn, als zij horen, dat het bloed
van Christus reinigt van alle zonden of, dat zij geborgen zijn in de liefde Gods voor
tijd en eeuwigheid. Naar wat dit onderstelt en meebrengt, juist nu, wordt niet nader
gevraagd. Degenen, die aan een dergelijke prediking niet voldoende hebben, blijven
weg, zonder dat dit de anderen, die wel ter kerke blijven gaan, merkbaar schijnt te
verontrusten. Hoofdzaak is, dat zij bevestigd worden in hun overtuiging, dat zij gered
zijn. Het religieuze individualisme en egoïsme maakt zich ook in de Kerk breed. Het
kerkelijk leven is doordrenkt van
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een piëtisme en humanisme, dat met de Reformatie en het christelijk Humanisme,
met Luther, Calvijn en Erasmus, weinig te maken heeft. Het is kortweg ‘opium voor
het volk’.
Deze houding is die van grote kerkelijke groepen. Zij is niet uitsluitend een gevolg
van gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef, al is ook dit niet gering. Zij is mede een
uiting van radeloosheid. Men weet geen raad met de problemen van den
tegenwoordigen tijd. Zij zijn te talrijk en te geweldig. De kerken zijn er niet op
ingericht, om een dergelijke problematiek meester te worden. Zij bezitten niet de
kennis noch de organen, nodig om deze te verwerven en men moet toch eerst de
vraagstukken kennen, voor men zich aan een oplossing kan wagen1). Zij hebben
echter ook geen standpunt tegenover de vragen, die onze tijd opwerpt. Dit is evenzeer
nodig. Men moet toch ergens staan, wanneer men de wereld wil aanvatten. Nu zal
de tegenwerping geuit kunnen worden, dat de kerken dit wel hebben en juist het
enige goede, n.l. een standpunt buiten de wereld, in het Evangelie. Dat is waar, de
kerken behoren dat althans te hebben. Het Evangelie voor den mens van nu staat
echter, zoals reeds opgemerkt is, niet los van den tijd. Wie zijn tijd wil beïnvloeden,
moet toch ook weer er midden in staan. Zo goed als God niet slechts transcendent
doch ook immanent is, moet de boventijdelijke boodschap in verband staan met den
tijd. De algemene richtlijnen, die het Evangelie bevat, moeten m.a.w. geconcretiseerd
worden, maar in verband met het actuele gebeuren. Aan dergelijke concrete richtlijnen
nu mangelt het de kerken. Haar richtlijnen zijn te algemeen of, als zij al een bizonder
karakter dragen, dan zijn zij passende voor een tijd, die voorbij is. Een voorbeeld
levert de houding van grote kerkelijke groepen tegenover den Zondag. Dat hier
problemen liggen, ook voor de Kerk, is duidelijk, problemen van besteding van den
vrijen tijd, de plaats van de sport in het moderne leven, de wijding van den rustdag,
enz. Men tracht haar echter, natuurlijk tevergeefs, op te lossen met een totaal
verouderde zondagswet. Iets dergelijks geldt van het echtscheidingsvraagstuk, de
positie der vrouw, de armoede, enz. enz.

1) In dit opzicht zijn de Amerikaanse kerken, lijkt mij, in een aanmerkelijk gunstiger positie.
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Toegegeven moet worden, dat hier bizondere moeilijkheden liggen. De Kerk toch
kan ook weer niet al te concreet richtlijnen geven. Zij heeft zich bij beginselen te
bepalen, die nog op verschillende wijzen, afhankelijk van het inzicht der betrokkenen,
toegepast kunnen worden. De grens is niet steeds gemakkelijk aan te geven. Deze
moeilijkheid is echter geen reden, om niets te doen. De grenzen leert men slechts al
gaande kennen.
Mogelijk wordt de gewraakte houding ook ingegeven door een gevoel van
machteloosheid. Men beseft, sterk, dat de Kerk haar greep op het moderne leven
verloren heeft. De wereld trekt zich van kerkelijke uitspraken bitter weinig aan, wat
geeft het dan, of men zich al inspant, zo wordt, onbewust vaak, geredeneerd. Ten
slotte is dit alles toch een uiting van slap geloof. Als men waarlijk geloofde, zou men
overtuigd zijn, dat God macht heeft, ook over onze wereld en de Kerk nog wil
gebruiken voor de verwerkelijking van Zijn doeleinden met deze wereld.
Wanneer de Kerk de actuele problemen wil verwerken, dan heeft zij nodig: kennis
van de realiteit, concrete beginselen, volgens welke te handelen, wil tot zo nodig
radicale oplossingen, geloof en bovenal liefde, wil men, minder pretentieus,
verantwoordelijkheidsbesef.
Voldoet nu aan deze eisen de reactie van Rooms-katholieke zijde? De
Rooms-katholieke Kerk is in een betrekkelijk gunstige positie. Zij is groot, machtig,
invloedrijd, gecentraliseerd, beschikt over eminente mannen, die zij ook op de rechte
plaatsen kan brengen, heeft belangrijke finantiele hulpmiddelen tot haar dienst en
bezit, wat wellicht het allerbelangrijkste is, de wil om het gehele leven te beheersen.
Een buitenstaander heeft met reserve over deze Kerk te spreken en te oordelen.
Toch kan hij een gevoel van teleurstelling niet verbergen. Ik denk nu aan de officiele
uiting van de Rooms-katholieke Kerk juist wat betreft de vragen, die ons bezig
houden, de encycliek ‘Quadragesimo Anno’, die in 1931 uitgevaardigd is ter
gelegenheid van het veertigjarig jubilemn van de encycliek ‘Rerum Novarum’. Deze
laatste heeft groten invloed gehad, al is zij op zichzelf een vrij tam
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stuk. Zij komt op voor sociale wetgeving en de vrijheid van vereniging voor de
werklieden (hetwelk ook een kerkelijk belang is). Belangrijk is, dat zij zich keert
tegen het socialisme. Daarnaast bevat de encycliek veel wijze vermaningen.
Veel tammer nog is de encycliek ‘Quadragesimo Anno’. Tam dan wat betreft de
verwerking van de na-oorlogse problemen. Scherp wendt zij zich tegen het
communisme en socialisme in elken vorm, waarbij communisme en socialisme een
pot nat voor haar zijn. Het socialisme is so wie so in strijd met de christelijke
waarheid, ‘niemand kan tegelijk een goed katholiek zijn en tevens een waar socialist’1).
Scherp wendt de encycliek zich ook tegen de bestaande maatschappelijke orde, maar
dan toch tegen de uitwassen en misvormingen, niet tegen het systeem zelf, dat op
zichzelf niet te veroordelen is2). Ofschoon sinds Leo XIII zijn encycliek uitgaf, de
toestand van het economisch leven nog aanmerkelijk verslechterd is, zodat
‘Quadragesimo Anno’ kan zeggen: ‘heel het economisch leven is verstard tot een
meedoogenloos hard en wreed systeem’3), meent Pius XI toch, dat geen
structuurverandering nodig is. Nodig is dat de onderlinge verhouding van kapitaal
en arbeid, waarop het gehele economische leven steunt, ‘geregeld worden volgens
de wetten van de meest strikte ruilrechtvaardigheid, terwijl bij dit alles ook de
christelijke naastenliefde haar steun moet verlenen. De vrije concurrentie binnen
zekere grenzen beperkt, maar vooral ook de economische machtsoverheersing moeten
daadwerkelijk aan het staatsgezag onderworpen zijn, in alles, waarover de staatstaak
zich uitstrekt. Vooral echter moet de menselijke samenleving door de openbare
instellingen der volkeren in overeenstemming gebracht worden met de eisen van het
algemeen welzijn en de normen der sociale rechtvaardigheid’4). Dit brengt mede voor
den arbeider het recht op een rechtvaardig loon, waaronder te verstaan is een loon,
dat in de eerste plaats ‘voldoende is om hem en zijn gezin te onderhouden’5), maar
dat hem ook in staat stelt, enig bezit te verwerven. Duidelijk wordt, dunkt mij, wel
de voorliefde van de Kerk voor het middeleeuwse kleinbedrijf en kleinbezit. Zoals

1)
2)
3)
4)
5)

Vertaling J. v. Lieshout S.J., blz. 52.
Blz. 44.
Blz. 46.
Blz. 47.
Blz. 33.
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zij de gilden gaarne zou doen herleven in ‘beroepsstanden’. Maar de middeleeuwen
keren niet terug. Economische hervormingen zijn echter niet voldoende, nodig is
ook en vooral een hervorming der zeden, opdat het economisch leven door den
christelijken geest wordt bezield. ‘Volmaakt noemen Wij slechts die maatschappelijk
orde, welke... bestaat hierin, dat alles wordt gericht op God als het voornaamste en
laatste doel van alle geschapen activiteit; dat men alle schepselen beschouwt als aan
God ondergeschikt en als middelen, welke men slechts moet aanwenden, in zooverre
zij dienstig zijn om het hoogste doel te bereiken’1). De encycliek concludeert, dat een
zeer lastige taak te verrichten over blijft2). Inderdaad!
Dat de taak, die de Kerk voor zich heeft, lastig is, behoeft geen betoog. Daarom
behoeft men echter van den nood nog geen deugd te maken. Dat gebeurt in de
dialektische theologie. Niet bewust en eigenlijk mogen wij het zo ook niet zeggen.
Juister is het, te zeggen, dat deze theologie de nood als het normale beschouwt.
Daardoor krijgt zij in dit opzicht toch wel het karakter van een theologie der wanhoop.
Het motief der dialektische theologie is bekend genoeg. Het is dat van het
kwalitatieve onderscheid tussen God en mens, die door een oneindigen afstand
gescheiden zijn. Als tekst boven de dialektische theologie zou kunnen staan: ‘God
is in den hemel en gij zijt op de aarde’ (Pred. 5:1). Elke poging, den afstand te
verkleinen, wordt afgewezen, omdat zij betekent, dat men God neerhaalt of
overmoedig den mens vergoddelijkt. Men moet God God laten en den mens zondaar.
Zondaar is en blijft de mens en daaraan verandert de godsdienstige relatie niets. Wel
rechtvaardigt God den zondaar, maar deze rechtvaardiging betekent een
rechtvaardigspreking en niet een rechtvaardigmaking. De laatste zal pas plaats hebben
in de toekomst. Voorlopig verandert er slechts iets in de houding van God tegenover
den mens, niet in den mens zelf.
Typerend is voor ons doel een opstel van K. Barth: ‘Das Problem der Ethik in der
Gegenwart’3). Men verwacht iets te horen van de problematiek van het zedelijke
leven in onzen

1) Blz. 59.
2) Blz. 61.
3) In den bundel ‘Das Wort Gottes und die Theologie’.
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tijd, zoal niet, wat betreft zijn inhoud dan toch, wat betreft zijn grondslagen. Men
hoort echter niets van dat alles. In plaats daarvan zet Barth de grondgedachte van
zijn dogmatiek uiteen. Wel gaat hij uit van de vraag: wat moet ik doen. Waanneer
de mens deze vraag stelt, zo gaat Barth echter verder, dan bemerkt hij de krisis,
waarin zijn bestaan zich elk ogenblik bevindt. Wij zien scherper dan ooit, ‘daß das
Problem der Ethik die Krankheit des Menschen und zwar die Krankheit zum To d e
ist’1). Alles, wat de mens kan doen, blijft mensenwerk en heeft met Gods wil niets te
maken. Het is, met een bij de dialektici elders veel gebruikt beeld, de befaamde toren
van Babel. Het staat alles onder het gericht, onder den toorn Gods. De mens kan
niets, zelfs niet naar het antwoord op de ethische vraag vragen. ‘Was der M e n s c h
wollen kann, das sind Dinge, das ist nicht Geist. Was der M e n s c h tun kann, das
ist die höchste Entfaltung seiner selbst, aber nicht Liebe. Was der M e n s c h erreichen
kann in der Geschichte, das ist das bunte Bild einer mannigfach gegliederten
Gemeinschaft mit allem schreienden Unrecht, das mit dieser Gliederung unvermeidlich
verbunden ist oder aber der Zwang, die Langweiligkeit und der Stumpfsinn einer
Kaserne... Des M e n s c h e n mögliche Liebe ist Eros. Die dem M e n s c h e n mögliche
Gerechtigkeit ist justitia civilis. Auch das dem M e n s c h e n mögliche Beten ist...
Überschwang eines Gefühls, das ein Gefühl wie andere und nicht einmal ein sehr
sympathisches ist... Der Mensch will eben l e b e n , das ist's. Und dieses Lebenwollen
läßt sich grundsätzlich weder vergeistigen noch verklären, noch wie man sagt: “in
den Dienst Gottes stellen”. Es ist eben was es ist. Es stempelt den Menschen zur
K r e a t u r ’2).
Is er dan geen uitweg? Er is een weg. Maar: ‘Dieser Weg fängt an mit der
unbedingten Bejahung..., daß der Mensch durch die Frage nach dem Guten sich selbst
zum Tode verurteilt, weil die einzige sichere Antwort die ist, daß er, der Mensch,
n i c h t gut, unmöglich ist’3). Maar nu doet zich een, de uitweg op. ‘Eben in der
unentrinnbaren Schärfe dieses Gerichts stoßen wir auf die Wirklichkeit Gottes’4). De
mens, die zich als zondaar erkent, ontmoet God en Zijn ge-

1)
2)
3)
4)

S. 134.
S. 145.
S. 146.
S. 146.
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nade. ‘So erscheint i m Gericht das, was über dem Gericht ist, Gottes Liebe, i n der
Erkenntnis der Sünde die Vergebung’1).
Maar, zoals reeds gezegd, dit alles heeft op den aard en de kwaliteit van 's mensen
doen geen invloed. Hij blijft zondaar. Wel... ‘nimmt i n der durch jene Krisis
bedingten Gebrochenheit offenbar das ganze Tun des Menschen teil an der
Rechtfertigung, an der heilvollen Bedeutsamkeit, die das Dasein des Menschen in
diesem Tale des Todes gewonnen hat’. Maar: ‘Wohlverstanden um ein
Te i l n e h m e n handelt es sich, bei dem der unendliche Abstand von Gottes- und
Menschengerechtigkeit n i c h t aufgehoben, sondern in dem seine Menschlichkeit
immer nur immer tiefer erkannt wird, um Verheißung, nicht um Erfüllung, um
Bedeutsamkeit, nicht um Gegebenheit, um Gerechterklärung, nicht um
Gerechtmachung’2).
Is er dan echter geen beter en slechter handelen? Heeft het doen van den mens dan
niets met Gods wil te maken? In zeer betrekkelijken zin wel. Gods wil is op aarde
niet te verwerkelijken, deze kultuur is niet te christianiseren. God heeft echter gezorgd,
dat deze gevallen schepping toch niet geheel aan het verderf is prijsgegeven. Er zijn
relatieve scheppingsordeningen. Deze heeft de christen te handhaven. De kultuur
heeft waarde, ‘nicht als manifeste Schöpfungsordnung, sondern als Z e u g n i s , als
gänzlich im Diesseits liegender A b g l a n z der jetzt und hier für uns verlorenen und
verborgenen Schöpfungsordnung’, maar ingezien is, ‘daß sie einer besonderen
Verchristlichung nicht bedarf und nicht fähig ist’3).
Ongetwijfeld is de dialektische theologie aanvankelijk gedragen door een religieus
pathos en heeft zij haar grote verdienste gehad, in het bizonder als kritisch beginsel.
Zij heeft de ogen geopend voor een al te gemakkelijke vereenzelviging van menselijke
met goddelijke doeleinden, waaraan alle groepen binnen het Christendom zich
schuldig maakten. Geen wonder, dat zij weerklank gevonden heeft, vooral ook in
die kringen, waar men nogal spoedig met het praedicaat christelijk klaar staat en
gemakkelijk spreekt van christelijke politiek, christelijk onderwijs, enz.
De bezwaren tegen de dialektische theologie en in het

1) S. 147.
2) S. 148.
3) S. 149 f.
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bizonder tegen haar waardering van den kultuurarbeid zijn vele. Reeds als kritisch
beginsel schiet zij te hort. Zij werkt al spoedig niet meer als zodanig. Terecht merkt
Tillich op, dat, als alles gelijkelijk gekritiseerd wordt, in den grond niets meer wordt
gekritiseerd. Kritiek, zal zij effect hebben, moet concreet zijn. Zij zal moeten scheiden,
zoals haar naam uitdrukt, dus onderscheid moeten maken tussen goed en beter, slecht
en slechter en zelfs goed en slecht. Ik bedoel met dit laatste, dat zij ook iets goed
moet durven noemen. Voor dat alles zijn echter concrete, betrekkelijke maatstaven
nodig, die passen voor de concrete, betrekkelijke verhoudingen, waarin de mens
leeft. De dialektische theologie hanteert alleen absolute maatstaven. Zo kan zij binnen
de wereld geen onderscheid meer maken. Zij kan dan echter ook geen richtlijnen
voor een opbouw aangeven. Daarmee drukt zij den wil en maakt zij wanhopig of
onverschillig. Het laatste is ook een niet denkbeeldig gevaar. In elk geval leidt zij er
gemakkelijk toe, dat het leven praktisch buiten de heerschappij van God gesteld
wordt. Dat brengt mee, dat het in dat leven vrij ‘heidens’ toegaat niet alleen, maar
dat dit ook volkomen geoorloofd moet heten. In dit opzicht is de dialektische theologie
sterk verwant aan de oud-liberale theologie, tegen welke zij zich anders niet fel
genoeg kan keren, die godsdienst tot een zaak van de binnenkamer maakte en daarmee,
naar een woord van Scheler, de wereld aan den duivel over liet.
In dit opzicht ook is er niet zo'n groot onderscheid tussen Barth en Brunner in zijn
jongste creatie als aanhanger van de groep-beweging. Deze laatste beweging staat
hulpeloos tegenover de maatschappelijke problemen, doordat zij allen nadruk legt
op de persoonlijke bekering. Hoe nodig deze ook moge zijn, zij is alleen niet
voldoende, gegeven de betekenis van het maatschappelijke voor het persoonlijke
leven. De groepbeweging is in dit alles sterk verwant weer aan de oud-liberale
theologie. Zoals trouwens ook het nationaal-socialisme in zijn kijk op de verhouding
van kerk en wereld ‘liberaal’ is, in zoverre het wil, dat de kerk ‘alleen het Evangelie’
zal prediken, wat betekent, dat zij zich alleen bezig zal houden met het persoonlijke
zieleheil, in het bizonder met het lot van de ziel na den dood.
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Een dergelijke ‘liberale’ opvatting heeft nu ook Brunner verkondigd op de
oecumenische conferentie, dezen zomer te Oxford gehouden. Hij heeft daar betoogd,
dat de kerk niet het recht heeft, een sociaal program op te stellen, omdat het haar
taak niet is, enig systeem vast te stellen. Het is zelfs de vraag, of wij wel van een
christelijke ethiek mogen spreken. In elk geval heeft een christelijke ethiek veel meer
te maken met personen dan met instellingen, programma's of systemen. Wat de
wereld nodig heeft, zijn niet in de eerste plaats nieuwe instellingen, maar nieuwe
mannen en vrouwen. Dan zullen de instellingen vanzelf door een nieuwen geest
bezield worden1).
Dat de dialektische theologie geen onderscheid zou maken, omdat zij geen relatieve
maatstaven heeft, is evenwel niet geheel en al juist. Barth sprak reeds van relatieve
scheppingsordeningen. Zijn bedoeling komt duidelijker uit in wat geestverwanten
van hem op de oecumenische conferentie van Oxford hebben beweerd. Sommige
leden toch hebben daar als hun meening uitgesproken, dat ‘the standards which
govern the Christian in his intimate personal life are not regarded as applicable in
the wider sphere of the common life, but for that there is no generally applicable
moral standard. The whole complex of sentiment and implicit moral judgment and
custom which actually governs the life of the community is to be regarded as part of
the framework in which our lives are set by the ordinance of God. In their existing
form these are far from “Christian”, being largely the result of sin. Nevertheless,
they serve by God's mercy to protect the human race, not indeed from sin itself, but
from the ruin which is the natural result of sin... They are dykes which keep out the
flood... Accordingly, ideals, as such, are untrustworthy. Human corruption infects
so deeply all our efforts at betterment that we cannot take even gross evils as a sign
that a social system of which they are an integral part must be mended or ended...
Hence a modification of the existing order will be justified only if it springs out of
the needs of the actual situation and not on any general principle, however
“Christian”.’2)

1) Zie het officiele rapport van genoemde conferentie, uitgegeven onder den titel ‘The churches
survey their task’, p. 38 ff.
2) O.c.p. 209f.
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Er zijn dus maatstaven, maar veel hebben die niet te betekenen. De stemming is
radicaal pessimistisch. De chaos dreigt elk ogenblik, men kan hem hoogstens wat
tegenhouden. In deze opvatting past ook het beeld van de kerk als een arke Noachs,
waarin enkelen gered worden uit den algemenen ondergang, maar die dezen ondergang
niet kan keren. Een dergelijke houding tegenover de wereld betekent, te leven in een
spanning, die slechts volgehouden kan worden, als men het einde nabij acht. In de
praktijk zal zij neerkomen op een vrij ordinair quietisme, dat zich zo goed mogelijk
tracht in te richten in deze wereld.
Reeds om deze consequentie zullen wij het uitgangspunt niet kunnen aanvaarden.
Maar ook op zichzelf is dit voor ons te verwerpen. Wij delen de vrees voor algemene,
concrete maatstaven niet. Er is natuurlijk altijd het gevaar, dat het stelsel het leven
verstikt, maar zonder stelsel is het leven niet bestaanbaar. Uit de volstrekte maatstaven
van het Evangelie èn uit de werkelijkheid te zamen beschouwd volgen regels voor
het gedrag, voor kritiek en opbouw ook van het maatschappelijk leven, die wij als
uitdrukking van den goddelijken wil mogen beschouwen. De concrete situatie moet
in ogenschouw genomen worden, natuurlijk, in haar moeten wij handelen en zij staat
niet los van den goddelijken wil. Zij echter kan nooit zeggen, hoe wij handelen
moeten. Zij zegt ons, dat wij handelen moeten, zij limiteert de mogelijkheden tot
handelen, meer doet zij niet. De gelijkenis van den Barmhartigen Samaritaan toont
ons een concrete situatie, waarin drie verschillende mensen zeer verschillend
handelden. Zij toont ook, dat iemand, die niet door beginselen gedragen wordt, licht
de lijn van den geringsten weerstand volgt en niets, d.w.z. het verkeerde doet.
Ons belangrijkste bezwaar is echter, dat de afstand tussen God en wereld, God en
mens te groot genomen wordt. De scheppingsgedachte komt in het gedrang. Als
Barth consequent was, zou hij een manicheïsch dualisme moeten prediken. Dat kan
hij niet, omdat hij dan al te evident buiten het christelijk geloof met zijn gedachten
van schepping, onderhouding, voorzienigheid, enz. zou komen te staan. Er is in de
wereld en in den mens meer van God, dan hij het doet voorkomen.
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Zeker, er is een utopisme, dat het koninkrijk Gods in één vlak met de kultuur ziet
liggen. Er is ook een optimisme, zoals b.v. in neocalvinistischen kring, dat wel wat
al te veel van scheppingsordening in deze wereld ziet en de noodzakelijkheid der
verlossing en herschepping illusoir dreigt te maken. Er is echter ook een défaitisme,
dat te kort doet aan Gods macht over deze wereld en dezen mens en daarin vervalt
de dialektische theologie.
De dialektische en door haar beïnvloede theologie kan daarom ook geen bijdrage
leveren voor de oplossing van de actuele problemen. Het kan lijken, alsof dit toch
wel het geval is. Men kan wijzen op den Duitsen kerkstrijd. Daar lost schijnbaar de
kerk een brandend probleem op, n.l. dat van de verhouding van kerk en staat en niet
door woorden, maar door daden. Het komt mij voor, dat dit toch slechts schijn is.
Aan het heldhaftige en verheugende in zekeren zin van dezen strijd wordt hier niets
afgedaan, wel aan de bewering, dat hij een pleit zou leveren voor de juistheid der
dialektisch theologische stellingen. Daarvoor betekent hij weer een te abnormale
situatie. Wie hem als het normale beschouwt, kan dit slechts volhouden, als hij in de
verwachting van het nabije einde leeft en deze strijd ziet als een fase in den groten
eindstrijd. Voor ieder ander is het duidelijk, dat het noodzakelijk kan zijn, dat de
kerk in de katakomben gaat, maar dat dit niet haar bestemming is. Normaal is, dat
zij er weer uit komt, om de wereld te beïnvloeden. Beter is het, dat zij, zo mogelijk,
zorgt, er niet in te komen, d.w.z. reeds van te voren haar invloed uitoefent, dat het
niet tot een toestand komt, waarin een kerkstrijd het laatste en in zekeren zin het
minste is, wat een kerk kan doen. Dat de Duitse kerken krachtdadig meegewerkt
hebben, den huidigen toestand te voorkomen, kan men moeilijk beweren en evenmin,
dat de dialektische theologie haar in dit opzicht gunstig beïnvloed heeft.
Wat ontbroken heeft en nog ontbreekt, is de wil tot vorming en hervorming van
het maatschappelijk leven. Dit is weer een gevolg van het feit, dat men wel absolute,
maar geen relatieve maatstaven hanteert. Men kritiseert dan ook nu niet het
nationaal-socialisme. Men verzet zich alleen tegen zijn hybris, dat het godsdienst
wil zijn. De kerk oefent ook
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nu slechts absolute kritiek uit en uitsluitend op het feit, dat relatieve grootheden als
volk, staat, leider, wereldbeschouwing absoluut gemaakt worden. Inconsequenterwijze bestrijdt zij gelukkig ook enkele van de ergste gevolgen van
het huidige regiem, maar dat is toch een bijkomstigheid. - Men kan van een dergelijke
houding zeggen, wat Schopenhauer van het solipsisme opmerkt, het is een vesting,
die men niet in kan nemen, maar die men ook gerust in den rug kan laten liggen,
omdat niemand er uit kan. Wie de wereld niet concreet aanvat, is voor de wereld in
den grond ongevaarlijk, zo lang zij zich slechts wereld weet.
In dit verband is het nodig, iets te zeggen over de christelijke vredesbeweging. Het
vredesvraagstuk was zeker niet een van de minst brandende problemen, waar de
Kerk na den oorlog mee te maken kreeg. Het was een moeilijk probleem. De oorlog
werd schier algemeen evident onchristelijk geacht. Moeilijker was de vraag te
beantwoorden, hoe de oorlog bestreden en positieve vredesarbeid geleverd kon
worden. De christelijke vredesbeweging heeft den weg gekozen van de beïnvloeding
van de gezindheid der mensen. Zij heeft willen overtuigen van de onverenigbaarheid
van Christendom en oorlog, in het vertrouwen, dat de overtuigde enkelingen wel
middelen zouden vinden, om hun overtuiging tot een macht in de werkelijkheid te
maken.
Zo doet het de Wereldbond voor internationale vriendschap door de kerken, de
z.g. wereldbond der kerken. Zij gaat uit van het geloof in het Vaderschap van God
en de broederschap van alle mensen, welke waarheden ons geopenbaard zijn in Jezus
Christus. Zij wil de mensen steeds dieper tot het besef van deze waarheden brengen,
opdat zij haar meer zullen verwerkelijken en daardoor ook aan den vrede bouwen.
Zij gelooft, dat de oorlog, beschouwd als middel tot oplossing van internationale
geschillen, onverenigbaar is met den geest en de methode van Christus en daarmee
onverenigbaar met den geest en de methode van Zijn Kerk (verklaring van Avignon,
1929), zonder dat zij nochtans elke deelname aan welken oorlog ook afkeurt.
Deze consequentie trekt ‘Kerk en Vrede’, met de ver-
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wante bewegingen in het buitenland. Zij is overtuigd, ‘dat niet alleen de oorlog met
alle recht spot maar ook het karakter der moderne oorlogvoering het
godsdienstig-zedelijk bewustzijn krenkt op een niet meer te verdragen wijze, dat het
elk offer waard is om tegenover deze misdaad ernst te maken met de zedelijke
waarheid, dat het beter is onrecht te lijden dan onrecht te doen’ en bindt daarom den
strijd aan tegen oorlog en oorlogstoerusting, voor welken strijd zij alle Christenen
oproept. Hier is dus de radicale veroordeling van elken oorlog en de weigering, er
aan mee te doen.
Het is niet mijn bedoeling, over de door beide bewegingen verkondigde beginselen
te spreken. De vraag, die hier gesteld moet worden, is deze, welke middelen zij
hebben aangewend, om het oorlogsgevaar terug te dringen en den vrede te bevorderen.
Zoals reeds gezegd is, hebben zij zo goed als uitsluitend de gezindheid der christenen
trachten te beïnvloeden. Niemand zal het gewicht hiervan ontkennen, maar men kan
moeilijk volhouden, dat hiermee genoeg gedaan is. De oorlog heeft zijn oorzaken
niet slechts in het hart der enkelingen noch ook in de militaire apparaten op zichzelf.
Hij heeft oorzaken van massapsychologischen, economischen en politieken aard, die
weggenomen moeten worden, als men den vrede wil. Nodig is dus
massapaedagogische, economische en politieke vormgeving. In dit opzicht schieten
genoemde bewegingen m.i. te kort. Daarin zie ik ook een der redenen van verlies
aan invloed. De vraag voor de massa der mensen is niet, of oorlog zedelijk toelaatbaar
is of niet. Men wil den oorlog niet; men wil den vrede. De vraag is echter, hoe, langs
welke wegen en met welke middelen, het doel bereikt kan worden. Slechts wie deze
wegen en middelen kan aangeven, zal gehoor vinden.
Een enkele blik moge geslagen worden op het vaderlandse kerkelijke erf. Dat de
kerken zich druk met het actuele gebeuren inlieten, kan men niet zeggen. De
Gereformeerde Kerken legden haar leden praktisch een verbod op, lid te zijn van
N.S.B. en C.D.U., maar losten daarmee nog geen enkel probleem op. De Centrale
Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme zond een verklaring over ‘Kerk, Volk
en Staat’ de wereld in, met welk brandend vraagstuk zich daarvoor reeds
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de Remonsfranise Broederschap bezig hield. De Hervormde Kerk bleef schijnbaar
voor het gebeuren onaandoenlijk. Zij liet de reacties aan verschillende verenigingen
over en aan de georganiseerde richtingen binnen haar muren.
Van deze laatste werd de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden bijna geheel in
beslag genomen door den kerkelijken strijd. Zij kan de overgang van alleen kerkelijke
strijdvereniging naar primair beweging en secundair strijdvereniging nog niet goed
voltrekken. Ook is zij belemmerd door de veelheid der meningen op maatschappelijk
gebied, die in haar heersen en door haar vrees, in dit opzicht niet neutraal te zijn. Al
maakt de moeilijke positie, waarin de vrijzinnigen verkeren, veel begrijpelijk, men
moet ook wel eens denken aan het spreekwoord, waarin gesproken wordt van branden
aan koud water. De vereniging ‘Kerkherstel’ is al te zeer op één punt, reorganisatie
der kerk, toegespitst. De vereniging ‘Kerkopbouw’ gaf bij haar oprichting reden tot
grote verwachtingen. Blijkens haar program kon men van haar een frissen aanpak
verwachten van de in engeren zin kerkelijke, maar ook van de maatschappelijke
problemen, die onze tijd stelt. De oecumenische beweging was aan haar oprichting
niet vreemd en velen in de Hervormde Kerk verwachten veel van haar. Na enkele
jaren is van deze verwachting niet veel over. Van de oecumenische beweging schijnt
zij alleen nog het verlangen naar eenheid overgehouden te hebben. Dit maakt, dat
zij zich steeds meer op een bepaalde formule als basis terugtrekt, n.l. op de leer der
incarnatie en streeft naar een kerkinrichting, waardoor de kerk één bepaald geluid
zal doen horen, welk geluid dan alleen betrekking zal hebben op dogmatische vragen.
De invloed der dialektische theologie, erfelijke rechtzinnige belasting, besef van
verwantschap zo goed als uitsluitend met degenen met wie men in politiek, de
schoolstrijd, enz. één is, hebben hier een nieuw begin vrijwel in de kiem gesmoord.
Deze beschouwingen brengen ons op het gebied der reorganisatie. Zoals men weet,
is er een voorstel tot reorganisatie der Hervormde Kerk aanhangig. Het is niet het
eerste, dat de Synode te behandelen krijgt, maar zelden had een zoveel kans om
aangenomen te worden. Ik ga op het voorstel als zodanig nu niet nader in, hoewel
het van groot belang is voor geheel
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het Vrijzinnig Protestants volksdeel. Wanneer het aangenomen wordt, zal de positie
der vrijzinnigen in de Hervormde kerk nog moeilijken worden dan zij reeds is, om
niet te zeggen onmogelijk. Mij gaat het hier om de verwachtingen, die de voorstanders
aan het voorstel vastknopen juist in verband met de verhouding van de kerk tot de
wereld. Ik citeer twee typerende uitlatingen. In een artikel van dr. O. Noordmans in
het ‘Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur’ (5. XI. '37) heet het: ‘Steeds
meerderen vragen zich met onrust en ongeduld af, hoe onze kerk haar plaats zal
vinden aan het geestelijk front der Christenheid en haar stem zal laten horen in den
raad der Kerken, als er geen verandering komt’. In een perscommuniqué van de
vergadering van ‘Kerkopbouw’, waar het reorganisatievoorstel besproken werd,
wordt gezegt: ‘En de huidige sitatie in de kerk èn in de staat èn in de maatschappij
roept om een antwoord van de kerk, om een spreken der kerk. Onze Duitse broeders
waarschuwen ons herhaaldelijk, dat wij klaar behoren te zijn als de vijandschap van
de kerk - in welken vorm ook - zich gaat organiseren en gaat aanvallen’.
De juistheid van het in de citaten beweerde, zou ik niet graag bestrijden, al doet
het wat naïef aan, als men doet, alsof de kerk nog geen georganiseerde vijanden heeft.
Wat in de hoogste verbazing brengt, zijn de verwachtingen, die hier aan een herziening
der organisatie geknoopt worden. Zeker is een organisatie belangrijk, in zoverre zij
de werking van den geest kan belemmeren en omgekeerd kanaliseren. Ten slotte zal
de geest het echter moeten doen. Is de geest dan zo vurig in de Hervormde Kerk? Is
er zo grote bereidheid, het te wagen met den heiligen Geest en deze wereld aan te
vatten, haar opeisend voor de ere Gods? Het ware te wensen, dat men van dezen
geest in de kerk meer speurde. Als hij er was, zou hij zich wel openbaren, ondanks
de organisatie. Maar hij is er niet, of al te schaars en daarom staat de kerk niet aan
het front der Christenheid en spreekt zij niet. Zij is m.a.w. te weinig profetisch, maar
profeten heeft nog geen organisatie verwekt.
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Indische verzen1)
Door Anton Klumper
Vlinders
Als een sidderend juweel
in de hemellucht,
als een lichtgeluid
daaruit gevlucht;
als een fee, een engel,
een elvenkind
heenwarrelend om
de bron van den wind
langs de rozenpoort,
den mond der fontein
door schemer, schaduw
en zonneschijn.
Als een wijsgeer, stil
in regenklank
op het bloemgehucht
van mijn vensterbank.

1) Geschreven in den zomer van 1936 te Rajpoer, Himalaja

Het Kouter. Jaargang 3

19

Jasjodara1)
Blanke tuinen, glanzend groen,
licht-gestalten onder boomen,
ongerept gebleven droomen,
donzen bloesem van citroen.
Wijdende gelijkenis,
hemel-blauwe bruidsgewaden,
bloemen-ranke voeten traden
schaduw die als maanlicht is.
Uchtend's parelende dracht,
gouden dag de dagen lavend,
zoele, diep robijnen avond,
koele, diamanten nacht.

1) Boeddha's vrouw vóór zijn verlichting, later een zijner nonnen
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Vrouw, hoe geurt het bloed der rozen
die als vlammen rond U deinen,
laat ons tot hun sprakelooze
lippen in den avond kwijnen
door de luwe hoven dwalen
waar de schuimende ravijnen
en de blanke vijverschalen
als een milde middag schijnen.
Laat ons purpren lauwer kiezen
zacht als sneeuw hun namen noemen
tot de blauwe lotusbloemen
zich in sterrenpracht verliezen.
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De nacht dreef droomend op volmaken,
de dauw droop als een grilligheid
door de doorluchte rust van tijd
als zinnende op Uw ontwaken.
Ik wijlde en zag hoe rond Uw sponde
de dag ontbloeide tot vervoeren
bedacht de maat van ons ontroeren
om wat ik zeker had bevonden
een overstelpend breed geluk,
maar kluisterde daar het behoorde
te zijn gedrenkt in zachte woorden
waaruit nog iets van schaamte bleek.
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Amra
Het sneeuwwit-marmren zomerpavillioen
dat kortelings voor Soddhodana's1) zoon,
den altoos peinzensstille was gewijd
om hem de zinnen en het kil verstand
in weldaad en vergetelheid te drenken,
ving in haar lange echoënde arcade
de bries, die nauwlijks boog het dorre riet
en 't meer van aandacht moeizaam huivren deed
in zilvren rillingen; schuw streelde zij
de blauwe lotussen waar de rivier
Rohini zong haar nooit beëindigd lied,
en al de ramen waren breed beluifd
en toegeloken; op den drempel stierf
het heete licht dat van de hoepel sprong
en het terras in bundels lichtespangen.
De mango rijpte en in de tuinen van
't kristallen vijverbekken droomend droop
het water met de goude' asjokabloesems.
De jonge prins Siddhartha2) droomde ook,
wijl rond hem in het rosse sandelhout
van de paneelen en de purpren plint
uit aspis 't leven rijk gebeeldhouwd stond,
aan liefde en spel de beide handen reikend.
Uit schemerende nissen wuifde zacht
een enkle waaier tijd en loomte heen,
totdat de avond wiegend naderkwam;
men zong waar de lavendel geurde en zij,

1) De vader van Boeddha, waarschijnlijk honing van Kosala
2) Boeddha's eigennaam
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die onder andre vrouwen zich bewoog
als was een zon ontijdig neergestort
temidden van een ster-gekroonde nacht,
nam haar ivoren luit en mijmrend zong
vreemd lachend, vreemde melodieën, de aard
der liefde lovend die haar was vertrouwd,
maar op zijn brauwen woog noch vreugd noch smart
bij 't volgen van de groote vlucht der sterren.
Die verre koelte mijdend sloop men heen,
niet Amra, zij wier spel en minzaamheid
zijn aandacht vond en door hem was genood
de jonge nachten dansend voor te gaan
hun lauwe uren wijdend die hij zocht
om hunne stilte en bezonkenheid.
Nu zag hij hoe haar voeten aarzelden
en in haar milde oogen tranen blonken
totdat hij schuchter vroeg: ‘Wat is het, kind?
Wat heft een nieuwe blijdschap boven blijdschap?
Deel mij de vreugde die Uw hart beroert,’
en tastte naar haar hand, maar zij ontweek:
‘'t Is, ...morgen in den uchtend zal ik gaan.’
en toen hij uit verwondring zwijgen bleef:
‘Herinner U mijn zuster prins, Vidjaï,
een ziekte scheurde vlijmend door haar borst
totdat zij nauwlijks meer haar kleine voet
kon lichten. Heimlijk voerde men haar heen,
zij braakte bloed en stierf niet lang daarna;
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ik zag hoe men haar op de vuren hief
en nu wenkt het ook mij, want gisternacht
vlood na het dansen van mijn mond wat bloed.’
Siddhartha's wangen kleurden voor hij sprak:
‘Is dit de wieg waarin ik werd gesust?
De andren leden dat ik lachen mocht?
Hoe lang reeds heeft de doorn van deze vrees
mij op de borst geschrijnd voordat de smart
door Uw smart aangewet mijn hart doorpriemde?
Zoo wordt een pijn dus door een pijn gewekt
als 't staal van de eene dolk den ander scherpt.
Ik staarde hoe de gouden spoel van tijd
en oorzaak hare wentelingen wond
in dezen tuin, mijn smarten-leege woon,
toen was mijn tong door ijdelheid verlamd
maar nu, na 't plotseling struiklen van hun list
zie ik de wrange wreedheid van mijn zwijgen.
'k Vermoedde nooit dat eens den dageraad
ik roepen zou: “Hoe wel zijt Gij gerust
in verre heemlen zorgelooze Goden!
Maar ik die mensch ben met een menschenziel
vraag nu om recht, ofschoon ik het niet ken;
'k wil weten of dit leed door menschen zelf
of door een Godenhand werd uitgezaaid.”
In aardsche paradijzen ging ik rond
wijl over hunne muren het geluid
der zeisen klonk; des ploegers moede roep
des herders droeve zang verstomden slechts
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als de avond neeg en hier het spel begon.
Nu weet ik dat zij eedler zijn dan wij
en eedler levens leven, dat hun rust
niet ijdel na een ijvre dagtaak is.’
Hij zag maar Amra die ineengehurkt
op 't nacht-kil marmer nauw te luistren scheen.
‘Ik zie’, ging hij verzonken voort, als droomd'
hij weer, ‘dat ook in smart zelfzuchtigheid
triomfen viert en proef haar eerste gal.
Vergeef mijn toorn dat zij Uw leed vergat.’
Nog fluisterend nam hij het paarlensnoer,
zijn Sakja1)-diadeem en bracht het haar:
‘Ik ben Uw mildheid dankbaar Amra, die
in de rivier van wanhoop nog het wed
van deemoed wees en met mij overtrok.’
Maar zij verstond hem niet, snikte en sloop
de jonge nacht in waar een krekel zong
en rond de heiige maan een nymbus hing.

1) De stam waartoe Siddhartha behoorde
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Persoon - of type?
Door M. Lobstein
Elke generatie van volwassenen ziet zich voor de opdracht gesteld de jongere generatie
geschikt te maken voor haar komende cultuurtaak. In de opvoeding wendt zich de
cultuurwil liefdevol tot de jongeren om het verworven goed aan hun inzicht en hun
beheer toe te vertrouwen. Daarbij kan de nadruk vallen op de cultuurgoederen als
objectief bezit, waarbij de mensch gezien wordt als de wilsvoltrekker van een
objectieven geest, die in en tevens buiten de gewetens naar vaste regels den opbouw
der verworvenheden regelt. Maar het kan ook zijn dat de nadruk gelegd wordt op
den persoonlijken wil, die eerst dan deelgenoot en medebouwer kan zijn, wanneer
hij is verankerd in zichzelven, in de diepe bron van innerlijkheid, waaruit de gewetens
opwellen. Objectieve en subjectieve geest - ze vullen elkander aan; de mensch als
dader kan geen automaat zijn, die in beweging gebracht wordt door een list van den
objectieven geest. Bij de daad behoort de waardeering - zoo althans zou men het
graag zien in de sfeer van het menschelijke. De geschiedenis leert de onvolkomenheid
van dezen wensch, of juister zijn geringe vervulling in de cultureele strevingen.
Tallooze slaven bouwden aan groote cultuurscheppingen, wier zin nauwelijks tot
hen doordrong. Het bouwen van den cultuurwil is dikwijls een opgedwongen,
onvrijwillige taak voor niet-begrijpende menschelijke arbeidsslaven en het lijkt er
dikwijls op alsof een kleine groep van uitverkorenen, van elite-menschen, hun wil
en hun bedoeling opleggen aan een meerderheid van lijdzamen. Tusschen de
wilskrachtigen en de gehoorzamen schuift zich de groep der begrijpenden, die het
menschelijk waardeeren tot een gemeengoed zouden willen maken, opdat subjectieve
en objectieve geest elkander vinden in allen die de menschengestalte dragen.
Het opvoedingsideaal heeft met die verschillende motieven rekening te houden.
In een wereld die enkel naar energie-
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uitzetting streeft, heeft zij te zoeken naar de innerlijkheid die werk en gezindheid
behoort te verbinden. Zelfs de militaire training kan het niet stellen buiten een zekere
ideologie, die als een belevend element de militaire organen doortrilt: vaderlandsliefde,
kameraadschap, zelfopoffering. Niet over de beide zijden van de opvoedingstaak
bestaat misverstand, maar wèl over het hoe en het waartoe. In laatste instantie is dat
verschil in methode en in bedoeling terug te voeren tot de principieele vraag naar de
bestemming van den mensch.
Is de mensch in wezen een mikrokosmos, een monade, die naar volkomen
ontwikkeling en uitwikkeling streeft en beleeft hij - aldus groeiende - den hoogsten
zin des levens, de vervulling eener eeuwige aandrift, die in den sterfelijken denker
is geplant? Of is hij als een facet van een grooten edelsteen, de functiedrager van
een meeromvattend levend wezen, dat naar believen als cultuurvorm, als volkseenheid,
als ras kan worden gezien? Is de mensch zelfdoel of is hij middel om te geraken tot
meer-omvattende levensmanifestaties? Zwaarwegende vraag inderdaad die de
kentering van het hedendaagsch gebeuren vergezelt.
De monadenleer van Leibniz gaat uit van het grondverschijnsel der individueele
ontwikkeling. De ondeelbare monade bevat een veelheid van diffuse voorstellingen
die de ontwikkeling van doffe gewaarwording naar gedachte doorloopen in steeds
stijgende verheldering. Aldus ontstaat uit den ongedifferentieerden mikrokosmos
een eenheid met meer of minder rijken inhoud. De monaden kunnen samen klitten
tot grootere complexen, doch b.v. bij den mensch is er steeds een monarchie, wijl er
steeds één centraal-monade aanwezig is, die het rijkst ontwikkeld is en de deelen des
geheels overziet.
Bij William Stern is het begrip der persoon niet in psychischen zin, althans niet
uitsluitend in psychischen zin gemeend. De persoon is organiseerende ganschheid,
die zich aan gene zijde der tegenstelling psychisch-physisch bevindt; zij is vééleenheid
(unitas multiplex) en zij verschijnt als totaliteit in al hare geledingen. Daarom moet
zij gezien worden als zelfwerkzame (autonome), zichzelf bepalende, doelstrevende
en zinvolle ganschheid, die zoowel psychische als physische geledingen uit zich
ontwikkelt. Deze formuleering kan niet enkel
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op de individueele menschelijke persoonlijkheid worden toegepast, doch kan evenzeer
benut worden bij het verklaren van levenscomplexen, zooals gemeenschappen, die
als totaliteit in eenheid zich doen kennen. Men zij echter op zijn hoede voor die
complexen die een deelfunctie vertegenwoordigen en als zoodanig geen zelfstandig
bestaan hebben. Deze deelfuncties zijn ook in het individueele leven aan te treffen;
in psychischen zin zijn zij gekoppeld aan disposities, die in allerlei richtingen uiteen
kunnen loopen. De kennis der veeleenheid eischt de juiste onderscheiding dier functies
die als organen, als instincten, als prestaties, belevingen, doelrichtingen zoowel
biologische als sociale beteekenis hebben.
Zoo dringt zich bij de beschouwing der persoon als wereldmacht de
structuurgedachte op als de min of meer statische bouw, die de dynamiek van het
geheele stelsel draagt. Ook hier zij men op zijn hoede voor een ongemotiveerde
zelfstandigverklaring van wat wellicht enkel deelstructuur is. Zoo spreekt de bioloog
van ‘constitutie’, de psycholoog van ‘temperament’, de man der geesteswetenschap
van ‘type’. Het is echter duidelijk, zegt Stern, dat deze verzelfstandiging van wat in
wezen onzelfstandig is een kunstgreep is en niet kan verdoezelen, dat het ergens bij
behoort.
De zich ontwikkelende persoon vertoont drie structuur-kenmerken, die van belang
zijn voor de kennis der jeugd, n.l. groei, uitwikkeling (Ausgliederung) en omvorming
(Wandlung).
De monade van Stern heeft vensters die open staan naar de omringende wereld,
in tegenstelling met de monade van Leibniz, die in haar afgeslotenheid uit haar
donkeren schoot het licht- en schaduwrijk der wereld te voorschijn toovert. Het
contact met het omringende geeft eerst aan de autonome persoon een doel en een
richting. Dat doel omvat deels eigen oogmerken zooals zelfhandhaving en
zelfontplooiing; anderdeels neemt de persoon door zijn contact met de wereld van
buiten komende doeleinden (Fremdzwecke) in zich op. De passieve aanvaarding van
het niet-eigene en de actieve uitbotting der eigen bedoelingen zouden echter conflicten
kunnen verwekken en de totaliteit der persoon kunnen verstoren. Er is echter nog
een derde doelfunctie, die Stern de introceptie noemt; deze zorgt voor de assimilatie
van het niet-eigene in
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het eigene en aldus wordt het vreemde doel tot eigen doel.
In de opvoedkunde van Ed. Spranger verrijst een geheel ander menschelijk beeld.
De individueele mensch is reeds bij de menschwording (von vorneherein) ingeweven
in een boven-individueele structuur, die hij naar het voorbeeld van Dilthey als
objectieve geest betitelt. Onder objectieve geest verstaat hij niet, gelijk Hegel, de
neerslag van zinvolle instellingen in recht, moraliteit en zedelijkheid, maar het totaal
van zinvolle teekens, symbolen, apparaten en sociale vormen die een bepaalde cultuur
verstaanbaar maken voor den beschouwer. De beteekenis van ‘zinvol’ ziet Spranger
in de teleologische, doelgerichte en doelbewuste intentie. Voor hem is zinvol ‘wat
in een waardetotaal als constitueerend lid is ingeordend.’ We moeten dus eerst weten
wat een waardetotaal is, voor we over den zin en zijn vervulling een oordeel kunnen
uitspreken en deze houding teekent den idealist en neo-Hegeliaan die aan alle concrete
bevindingen het algemeene doet voorafgaan als dragend element. De psycholoog
Karl Bühler toonde echter aan, dat een beurtelings terugvoeren van zin op waarde
en van waarde op zin tot een cirkelredeneering voert die ons geen stap verder brengt.
Het opduiken van den individueelen mensch in den objectieven geest; zijn zinvol
functionneeren nog vóór hij zich van het wezen van ‘geest’ bewust is, doet denken
aan den man die zijn geheele leven proza had gesproken en die eerst op rijperen
leeftijd zich van dat feit bewust werd. Wèl kan de objectieve geest gezien worden
als zinvol geheel, dat een geheele cultuurperiode karakteriseert, maar men overdrijft
het werkelijkheidskarakter van dien geest. De cultuur met hare inhouden en vormen
is de primaire werkelijkheid; de zinsduiding is een den mensch ten dienste staand
apparaat, dat in staat stelt het gegevene, de natuur, te onderscheiden van het
gewenschte: de cultuur. Men kan de objectieve geest hoogstens zien als een medium,
dat het Al en dus ook de cultuur doordringt. Alles - zoo kan men zeggen - wil zinvol
zijn of zinvol schijnen; aan den mensch is de taak der tekstverklaring.
Het zou niet noodig zijn op deze leer van den objectieven geest nader in te gaan
ware het niet dat Spranger aan zijn
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kosmisch inzicht een typologie van den mensch als cultuurdrager verbindt.
Psychologisch gezien, geheel afgezien van sociale groepeeringen, klassen of
standen blijkt het duidelijk dat niet alle menschen in gelijke mate de dragers kunnen
zijn van bepaalde cultuurfuncties. Niet iedereen heeft aanleg voor geleerde, voor
staatsman, voor opvoeder, voor administrateur. Wat aan den natuurlijken aanleg
ontbreekt, kan tot op zekere hoogte vergoed worden door aangeleerde houdingen en
bekwaamheden. De algemeene menschelijke dispositie, die wij de ‘imaginaire functie’
zouden kunnen noemen stelt den mensch in staat zijn handelingen te richten naar
doeleinden, die in verbeelding en gedachte als wenschelijk worden voorgespiegeld.
Die intenties worden dan niet door neigingen gestuwd en onderhouden, maar door
min of meer schematische idealen, door algemeene leuzen, door mythische
voorstellingen, die geloofd en verheerlijkt worden. De romantische verbeelding is
echter maar zelden in staat langdurige inspanning tot eenzijdige functionneering af
te dwingen; het opgeschroefde, het onechte keert steeds weer terug tot de basis der
natuurlijke begaafdheid, die den wezenlijken grondslag vormt van de
arbeidsverdeeling bij den opbouw der cultuur.
De typen die Spranger noemt: de theoretische mensch, de economische, de sociale,
de aeshetische, de religieuze en de machtsmensch en die gemakkelijk met nog andere
typen te vermeerderen zouden zijn, moeten gezien worden als differentiaties van het
veelzijdig arbeidsgebied der cultuur. Niet de objectieve geest, maar de cultuur van
een bepaald tijdperk en van een bepaalde landstreek doet een beroep op deze
functiedragers. Hoe het aspect dier cultuur zal zijn, hangt niet enkel af van de
specifieke bereidheid dezer functiedragers, maar van de vegetatieve onderlaag van
het dragende leven dat die cultuur voortbrengt. Die onderlaag wordt niet door
erfelijkheid bestendigd, al is zij ten deele ook aan volksaard gebonden, maar zij trekt
haar krachten in hoofdzaak uit zeden en tradities die een zekere weerbarstigheid
toonen tegenover afwijkende levensgewoonten.
Het type-begrip duidt niet enkel de afhankelijkheid aan van een totaliteit die de
typen als functies omvat, maar het wijst
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ook op een zeker relief waardoor het type als een bijzondere species zich van het
genus onderscheidt. Type verhoudt zich tot totaliteit als karakteristieke bijzonderheid
ten aanzien van het dragende algemeene. Men wordt type door een differentia
specifica; de soortalgemeenheid steunt op bijzondere dragers, die als bestaanswijzen
der soort, als modi, hun bijzondere geaardheid openbaren. De cultuur nu is geen
algemeenheid in den zin eener abstract-universeele objectiviteit; zij is in tegenstelling
met den objectieven geest ‘zielachtig’, psychisch gefundeerd en derhalve gekorreld,
geindividueerd met zeer sprekende locale eigenschappen. De cultuur kan tijdloos
bedoeld zijn; ze heeft niettemin hare tijdelijke, met den tijd wisselende eigenschappen.
Cultuur is het gewordene, dat zich heenspoedt - na lange tijden van bestendiging naar een wegduisterende verte; zij heeft niet het eeuwige leven, maar zij geeft haar
vergankelijke functiedragers de opdracht het eeuwige te bannen in vormen van tijd
en ruimte.
Uit het feit dat de mensch functiedrager kan zijn en voor zijn eindige taak en met
zijn eindigen horizon het eeuwige tracht te benaderen blijkt duidelijk dat in den
mensch - in elken mensch - een centrum aanwezig moet zijn, universeel genoeg om
met het universeele op goeden voet te komen. In dat opzicht moet de
persoonlijkheidsgeaardheid van den mensch als onomstootelijk gelden. Al is de
mensch nog zoo klein van horizon in zijn dagelijksche bezigheden, ergens diep binnen
in moet het venster openstaan waardoor de geïsoleerde monade in contact treedt met
de stoicheia van den kosmos en met het zincentrum, vanwaar alle leven en
werkelijkheid uitstraalt. De vraag dringt zich op, of de denkverbeelding, de imaginaire
functie, in staat is die centraal-gezochte wezenserkenning in gang te brengen. Wie
de gevaren kent eener uitsluitend intellectueele zienswijze met haar jagen naar effect
en onechte argumenten zal aarzelen deze centrale menschelijke functie van een
passenden naam te voorzien. Het meest gepast lijkt de oude term van het natuurlijk
licht, dat den mensch in staat stelt in de natuur de bovennatuur te ontwaren. Zoolang
hij het natuurlijk licht intact bewaart, kan hij niet opgaan in de blinde functionneering
voor een eenzijdige taak.
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Niettemin, de burgerlijke cultuurperiode loopt ten einde. Uitgegaan van een bepaald
levensprogramma, dat door stijgende verheldering van het Objectieve het denkorgaan
der Verlichting in den dienst stelde van den Vooruitgang, kweekte zij een
menschentype dat in toenemende mate ingeschakeld werd in de eigen techniek, den
uitgemergelden massamensch met leege ziel, die naar verstrooiing en vergetelheid
zoekt. Het ontwaken van dien mensch in de kentering van den tijd is vergezeld van
den roep om een van buiten komende orde, die de zielen herschept door ze te
functionneeren in rangordeningen voor nabijliggende, overzichtelijke sociale
doeleinden. Zal deze voortschrijdende dwang der cultuur het typenideaal
verwezenlijken op de wijze zooals Plato en de utopisten het zagen en zal aldus de
afzonderlijke mensch omgevormd worden tot een orgaan zijner
gemeenschapsmonade? En zal deze gemeenschapscultuur der naaste toekomst zich
handhaven door de harde wet van taboe en traditie? Of zal in deze zichzelf
verheerlijkende gemeenschapsmacht het rijke leven de coulissen ontsluiten, die het
centrale licht voor allen toegankelijk maken? Zwaarwegende vragen inderdaad, nu
wij allen nog vertoeven onder de wolk en het eeuwig onbluschbaar Godsverlangen
uitgaat naar den afgod van het Nabije. Niemand onzer kent de beslissing die de
toekomst brengen zal; wij hopen, wij werken, wij bidden dat ons vertrouwen op den
eeuwigen Wil geen verloren zaad moge blijken, doch éénmaal tot ontkieming zal
komen.
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Glotzbachs psalmen voor deze tijd
Door P. Minderaa.
Andreas Glotzbach, vrij plotseling in den laatsten tijd als dichter naar voren getreden,
biedt ons een bundel van 75 psalmen. Hij schrijft als titel ‘de Psalmen voor deze
Tijd’ en onderaan ieder lied vindt de lezer den oud-testamentischen psalm opgegeven,
waarvan het is de...? Ja, hoe moet ik het noemen? Een vertaling of berijming zeker
niet. Daarvoor wijkt de inhoud veel te sterk af. Een bewerking dan? Zeker, mits men
er niet alleen onder verstaat een aanpassen in beeld- en woordmateriaal aan onzen
modernen tijd. Glotzbach doet dat óók. Het valt niet te loochenen, dat in de psalmen
menige passage voorkomt, die hetzij eenvoudig wegens duisterheid, hetzij wegens
oostersch-joodsche inkleeding den modernen lezer vreemd blijft, al zijn er steeds
nog menschen, die juist in dat vreemde een zekere mystische diepzinnigheid en
stichting zoeken. Verzen als - een uit véle! - ps. 22:13 ‘Vele varren hebben mij
omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd’ laat deze bewerker weg,
ofwel hij vervangt de symbolen en realiteiten door andere die de volle aandacht
hebben in eigen tijd. Niet met bogen en strijdwagens bedreigt de vijand de vromen,
maar met kanonnen, gifgassen en bajonetten. Enz. Enz. Zulk een manier van
bewerking zonder meer brengt ongetwijfeld gevaren met zich mee. Men kan een
stuk poëzie niet straffeloos uit zijn tijd rukken en door een aankleeding met andere
emblemen in een ver verwijderde periode overplanten. Dat wordt hybridisch, dat
moet gaan rammelen. En al was er anderzijds bij zulk modern-maken reden te juichen
dat deze van bloed en geest geladen poëzie op deze wijze toegankelijk zou worden
voor menschen van nu - want, hoevelen, ook zoogen. kerksche menschen kennen
van die honderdvijftig psalmen er meer dan het kleine groepje telkens weer geciteerde,
gemakkelijk verstaanbare? - toch is het zeer te betwijfelen
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of de winst de schade zou goedmaken. Andreas Glotzbach doet echter veel meer;
daarom aarzel ik te spreken van ‘bewerking’; daarom acht ik het bijna misleidend,
als in den titel gesproken wordt van, de psalmen voor onze tijd1). Dikwijls geeft een
bepaalde psalm hem een grondplan, een reeks motieven van algemeenen aard, die
hij in een eigen psalm onder woorden brengt. Waar het voorbeeld hem passende
symbolen en gedachtenreeksen biedt, volgt hij ze soms op den voet om dan ineens
in een breede digressie dat terrein te verlaten en, altijd varieerend op het grondmotief,
eigen zielsuitingen, oordeelen, verwachtingen uit te spreken voor de problemen van
dezen tijd. De ietwat vrije ‘bewerking’ gaat aldus menigmaal over in een
oorspronkelijk lied, waarvoor de oude psalm het motto leverde. Men zou dit eigenlijk
moeten aantonnen door eenige psalmen van O.T. en van Glotzbach in hun geheel
ontledend te vergelijken. Dit neemt teveel plaats. Daarom een kleiner, zij 't dan
onvolledig voorbeeld. In den 22sten psalm luidt het zevende vers: Maar ik ben een
worm en geen man, een smaad van menschen en veracht van het volk’. De parallelle
passage ziet er zóó uit:
‘Aanzie de mens, ùw beeld - hij werd een worm,
krimpend ineen door vloek, door smaad en schande,
vertrapt door mensen, die slechts voor de vorm
in kerken bidden, vroom zijn met de handen,
maar in hun harten heerst begeertestorm,
die overstelpt met nood de schone landen.’

Aan dit kleine voorbeeld zijn verscheidene eigenaardigheden van dit werk te
demonstreeren. Men ziet het opvatten van het motief ‘een worm, versmaad bij het
volk’. In de uitwerking van dit motief en de toepassing op dezen tijd komen echter
twee geheel nieuwe elementen: de mens, die Gods evenbeeld was, maar in den ban
der begeerte Gods schoone wereld verderft, èn de tegenstelling tusschen den verachte
en een schijnvroom kerkpubliek. Vooral niet minder sterk is de omzetting, die zich
voltrekt doordat de lyrische persoonlijke uitroep uit den psalm: ‘i k ben een worm
en geen man’, hier naast zich

1) Misschien is echter de bedoeling den titel als een geheel te lezen: De Psalmen (,) voor deze
tijd bewerkt door A.G.
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vindt een algemeene beschouwelijke visie op d e n mens, waaruit dan de volgende
regels voortvloeien. Ik wijs op deze dingen niet omdat ik ze o p z i c h z e l v e zou
veroordeelen. Mits de werkwijze van den dichter eenmaal doorzien en aanvaard is
en de lezer weet wat hij te verwachten heeft, is er kans te over op een meezingen van
ons hart. Het eenige wat kan storen is ook hier het hybridische; geheele partijen zijn
den ouden psalmist als van vlakbij nagezongen (zoo bijv. de 42ste); andere buigen
geheel naar een eigen wereld af. En deze eigen wereld beteekent niet alleen een
toepassen van dezelfde grondmotieven op de nooden die nu in 't centrum staan - en
welke zouden dat anders kunnen zijn dan een bandeloos driftenleven, gelddorst,
machtswellust, geweldsvergoding, ras- en staats-egoïsme? - maar deze wereld
beteekent ook een eigen religieus klimaat, eigen min of meer duidelijk geformuleerde
Godsbeschouwing. Meer aan de mystiek van een Angelus Silezius en aan Rilke's
poëzie dan aan de visie van het O.T. herinnert mij het schoone couplet (in psalm 27):
‘Ik ben een roos; Gij zijt het zonnelicht.
Ik neig naar u, om in uw licht te bloeien.
Gij zijt de zee; ik een rivier die richt
zijn loop naar U, om in u uit te vloeien.’

In den 28sten psalm heet het:
‘God is de samenhang, de eenheid van 't vele,
het groots Geheel in al zijn tegendelen’

en in het groote meesleepende lied naar aanleiding van den 68sten psalm, dat onder
den titel ‘Zegezang (Gods Triomftocht)’ allermeest werd een diep-religieus 1
Mei-gedicht met toekomst-droomen, die herinneren aan de visioenen van Henriëtte
Roland Holst,
‘Ons is Gods geest, die van het stalen wapen
machines maken zal, opdat wij vrij
leven in vreugd en ook de vruchten rapen
in de aardse tuin door God voor ons geschapen,
te voeden ons van Mei tot nieuwe Mei’,

in dit zelfde gedicht wordt tot den lof van God o.m. opgeroepen in een regel als deze:
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‘Prijst God, het Leven! Looft zijn grote Naam!’

Het ligt in de lijn van deze Gods-visie, wanneer het menschenleven gezien wordt als
een noodwendige verwikkeling, tragisch veelal, van schuld en heil, waarin tenslotte
God zich als eeuwige achtergrond ons openbaart (vgl. psalm 32). Of men nu voor
eigen zieleleven en denken deze visies aanvaardt of verwerpt, doet aan de waarde
van hun belijdenis in poëzie niets af of toe; ik bedoel ook in 't geheel niet tegenover
hen kritisch stelling te nemen. Maar het is dunkt mij buiten kijf, dat zij moeilijk
harmonieeren met de Oudtestamentische psalmen. Daarom sprak ik van hybridisch.
Een vraag, die telkens bij mij opkwam is deze: waarom heeft Glotzbach deze beide
spheren niet gescheiden? Waarom schreef hij niet eenerzijds zijn eigen psalmen, met
een mottoverwijzing naar het O.T. en gaf hij anderzijds, waar inhoud en vorm in hun
geheel hem inspireerend boeiden, van sommigen een objectieve bewerking? Hangt
dit misschien samen met de aard van zijn dichterschap? Ik krijg den indruk dat zijn
zich aansluiten bij de psalmen, zijn als 't ware zich op gang helpen aan de psalmen,
wijst op een lyrisch ongeduld en een lyrisch tekort. Zeker, hij is door hen in 't hart
gegrepen, maar hij durft misschien niet te wachten tot de gegrepenheid kristalliseert
tot een eigen lyrischen vorm. Er is nu ook een te zeer overwegen van de overtuiging,
die redeneert, boven den klaren lyrischen stroom. Ook dat wijst op overhaasting en
forceering. Zoo is het dan ook geen wonder, dat zijn poëzie zeer ongelijk van kwaliteit
is en dat menigmaal juist partijen waarin hij den psalmist vlak ter zijde wil blijven
rhetorisch gerijmel worden, omdat hij zichzelf forceert. En wat te zeggen van
drakerige regels als de volgende twee uit den 45sten psalm, die geheel opgezet is als
tweespraak tusschen bruid en koning:
Kom in mijn armen, jonkvrouw, koningin,
mijn kuise bruid die ik voorgoed bemin.’

Heeft de dichter Glotzbach niet te veel gewild? (En willen is bij dichten altijd
bedenkelijk!) Het ‘willen’, het construeerende voel ik ook achter het op weinige
uitzonderingen na, hardnekkig toepassen van jambische schemas en wel allermeest
vijfvoeters, hoezeer ook de atmospheer wisselt. Her-
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haaldelijk voegt de lyrische stroom zich in deze schema's niet zonder spartelen. Men
vergelijke eens de rythmische veelkleurigheid van Vondels Harpzangen! Een complete
verzameling van psalmbewerkingen te maken! (Want dat hier 75 van de 150
gebundeld zijn, zegt niet dat ook de andere helft niet ondernomen werd). Zelfs Vondel
kon dat niet wagen zonder sterke inzinkingen!
Juist omdat het bewerkingen zijn in den zeer ruimen zin, die ik aanwees, was de
volledigheid geenszins vereischt. Men versta mij goed: ik zeg dit niet uit zucht naar
kritiek, maar omdat de religieuze poëzie mij bijzonder aan 't hart ligt en omdat ik
meen dat juist zij slecht gebaat is met forceering en rhetoriek. Ook omdat ik den
dichter Glotzbach met blijde belangstelling heb zien verschijnen en van verscheidene
pagina's met ontroering en bewondering opzag. Om voor den lezer met dezen indruk
te eindigen citeer ik tot slot eenige zuivere en sterke regels uit den 22sten psalm:
‘Gij weet het, God; hoe ik in lust en leed
gedompeld was, en lag in zonden onder,
mijn heimlijk schreien, waarvan niemand weet,
hebt Gij gezien... wat ik ook blind misdeed
op donkere dool naar licht, nooit was ik zonder
het schrijnende besef van schuld, en in die smart
brak al mijn kracht, en ik werd opgenomen
weerloos en willoos als in wervelwind
en werd geworpen in het kolkend stromen
van wereldzee, van wereldwee, nachtzwart,
en wachtte het groot sterven, dat begint...
Maar in de drift, die wervlend me overmande,
bedolven in de zee van bronst en lust,
bòven de golven bracht ik nog mijn handen,
in roep tot U om het solaas der rust.
Als in de stroming oprees nog mijn hoofd,
zag ik het lamplicht van de zilveren sterren,
en wist ik: èèns zoudt komen Gij van verre,
verlossing brengend die was toebeloofd.’

Oudejaar 1937
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Indrukken bij de opvoering van ‘Amos’
bijbels spel door J.C.A. Fetter en J.C. Noorden
Door J. Verkade - Van Wulfften Palthe
Wanneer men dit stuk, dat zoo goed de sfeer van 't O.T. weergeeft, dat zoo mooi van
taal is en zoo belangrijk voor dézen tijd, hoe ver 't ook van ons af schijnt te liggen,
heeft gezien, dan zal men het dubbel jammer achten dat het beroepstooneel het niet
opvoert. Dramatisch, ja tragisch is het en er bestaat zeker een publiek voor, al is het
niet 't gewone schouwburgpubliek. Daarvan is men overtuigd, wanneer men ziet,
hoe een volle zaal getrokken wordt met een opvoering, deels slechts door geschoolde
amateurs. Maar aan de andere kant heeft een dergelijk leekespel voor, dat er vaak
impulsiever en warmer gevoeld en uitgebeeld wordt.
't Gegeven is het volgende: Amos, die evenals andere profeten geen mysticus is,
maar een man voor wien 't geloof zich richt op de idee: recht en gerechtigheid, verzet
zich tegen den hoogepriester Amaziah, op wiens altaar wel veel geofferd wordt, maar
die niet ijvert voor het recht. Amos vraagt extatisch ‘waarom golft niet het recht als
water en de gerechtigheid als een immer-vliedende beek?’
‘God haat offers zo lang 't recht niet geldt’ en ‘De offers, die aan God gevallig
zijn, zijn een verslagen geest, 't verbrijzeld hart’.
In die dagen (± 750 v. Chr.) ondergaat Israël, veel meer dan Juda (Amos' land)
den invloed van nauwere aanraking door en verbond met de Phoeniciërs, met dat
gevolg dat er werkloosheid komt in Israël, omdat men liever Phoenicische waren
koopt dan 't handwerk in eigen land. Kooplieden omgeven zich met weelde en
verachten de goede oude zeden. Amos' toorn keert zich niet alleen tegen hen: Jahweh
heeft tot Israël gesproken:
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Ik heb u liefgehad en weldaden bewezen
Maar gij hebt mijne goedheid niet erkend
Gij zijt verstokt gebleven en verhard
Ik voer u weg in ballingschap. Wee Israël, gij hebt uw Heer verlaten.

En dit:
‘Het recht des volks doet gij in gal verkeren
Gerechtigheid bestaat niet meer op aarde;
Wie durft vermanen in Samaria's poorten,
Oprechte taal spreekt uit een eerlijk hart,
Hèm treft uw haat, van hem hebt ge een afschuw
Voor zilver hebt gij daad en oordeel veil
De arme in uw poorten wordt getrapt.
Gij neemt hem 't koren af en geeft hem 't kaf
En uit gehouwen steen bouwt gij paleizen
Van woekergeld! Gij zult daarin niet wonen!
En als gij weelderige wingerds plant
Van woekergeld, zult gij den wijn niet drinken.’

Maar ook vermaant hij het volk om niet alleen van persoonlijk nadeel te spreken,
maar van het algemeen onrecht.
De intrige is verder, dat de dochter van Amaziah den profeet van voedsel voorziet,
dat ze hem met haar moeders voedster op den berg bij den Jacobsteen dagelijks komt
brengen getrokken door zijn geloofskracht, ook wel door zijn persoon, en dat haar
stiefmoeder die in hartstocht ontvlamt voor hem, die juist haar en haar kring geeselt,
het jonge meisje gebruikt om hem in haar omgeving vast te houden en te binden.
Wanneer ze dat inziet en voelt, dat zij de mate van de zonde van 't Israelietische volk
volgemaakt heeft, stort ze zich in wanhoop van de rots.
De stiefmoeder, diep getroffen in haar tegenstrijdige gevoelens: de liefde voor
Amos, en zijn verachting voor haar en door den dood van het meisje, bekeert zich,
want ze voelt daarin haar schuld en smeekt den God van Israël haar te helpen.
Ook de harde bittere Amos treurt er over, dat zijn woord, dat hij tegen weelde en
ontucht slingerde, haar, de reine, onschuldige, trof en in zijn eindprofetie klinken de
woorden

Het Kouter. Jaargang 3

40
vol genade en lichtende toekomst, zoals die Amos in den mond gelegd worden, maar
meer uit Micha en Jesaja stammen:
‘Blijder dagen komen!
Ik breng mijn koninkrijk op deze aarde!
----------Dan zal Hij verre volkren onderrichten
En met zijn woord bedwingen hun geweld.
Dan smeden zij tot sikkels hunne speren
Tot ijzers voor hun ploeg hun zwaarden om.
Geen volk zoekt eer in 't knechten van een andre!
Zij zullen niet den fellen krijg meer leeren!
En op die nieuwe, die herboren aarde
Klinkt slechts één enkel woord ‘Gerechtigheid’

De opvoering op 6 Jan. l.l. in den Haag was vol wijding en toewijding, de aankleeding
was geheel in stijl en een genot voor 't oog, het gesprokene kwam over 't algemeen
goed over 't voetlicht. Kritiek is niet ons doel hier, maar wel het wijzen op de
mogelijkheid om met een belangrijk stuk met toewijding gespeeld een publiek van
goed gehalte te boeien en te verrijken. En waar het in dit geval een spel betreft, waarin
diepe eischen van de religie ook en juist voor onzen tijd stem krijgen, is het zeer
verheugend te noemen, dat dit mogelijk werd. De opvoering wordt herhaald; zij vinde
de belangstelling, die zij verdient.
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De geboorte
Door J. Jac. Thomson
Bij dees geboorte ontsprong een oud verwachten
van 't Nieuwe Rijk en drong, een straal, ten hemel op,
boven de wolken in het hart der zon,
een stilte staat om ons, wij luistren naar de klop
van 't bloed - het Rijk is daar - in 't zachte
waaien der vlaggen waaien de gedachten
die nu naar ieder hemelsoord ontbonden
zijn door een kern, die hen niet houden kon.
Een kind: dat is een angstig schoon gebeuren,
een kind, dat net der dagen loop begon,
een deur ging open, een van vele deuren,
een tuin ligt in de winter zomervol, de geuren
van twijgenbloei en bloesemlicht ontloken
maken het wonder voor een oogwenk waar.
Hoe zou dan niet de ingetogen straal,
omhooggeschoten, wichtloos licht en klaar,
uit een ontmuurde bouwval uitgebroken,
ter zonne stijgen, waaraan zij ontstoken
eens werd? Of 't alles thans zal wenden,
of d'eevnaar doorzwikt en de gouden schaal
ter aarde zakt, of in de Lage Landen
de mensen 't bovenmenselijk verhaal
zo zullen horen, dat eenzelfde branden
hen zuivrend bindt en de ongewende handen
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elkander vinden? Vinden voor de dagen,
die komen, tot één arbeid en één bouw...
Geen vraag als dees: groeit om dit Kind het Rijk?
Het groeit als mensen feilloos gaan en trouw
in vreugdge ernst en met een stille stage
verbondenheid, die weten doet en wagen
de taak, wat ergens tweedracht wekt te keren,
als wie bij noodweer werken aan een dijk:
hier volk des geestes, dat zijn hoogste waarden
niet uit de rij der mensenwaarden strijk'
maar dat het allerkostbaarste bewaarde
tot een ontkiemen in de veelgefolterde aarde:
een Volk van recht met 't Kind ten dienst van 't rechte
uit liefdes diep verband, in waarheid sterk.
Zo het verlangen. Straal, kunt ge elke wolk bevechten,
gij raakt het hart der zon. De vlag waait. Ons zij 't werk.

31 Jan. '38
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De kerk tegenover den na-oorlogsen tijd
Door Dr. H. de Vos
II De oecumenische beweging
Het is ook voor den oppervlakkigen toeschouwer duidelijk, dat de kerken niet
opgewassen zijn tegen de vraagstukken, die de na-oorlogse tijd haar stelt. Gelukkig
begint men zich hiervan in kerkelijke kringen bewust te worden. Men beseft, dat de
kerken te kort schieten, men tracht inzicht te krijgen in de problemen, die zich aan
de kerken voordoen, men tracht oplossingen te vinden, men probeert ook de kerken
sterker te maken om haar oplossingen door te zetten. De belangrijkste uiting van
deze kerkelijke bewustwording is de oecumenische beweging.
Het is in het bizonder het verlangen geweest, de kerken sterker te doen staan in
den modernen tijd, dat de stoot gaf tot het ontstaan van de oecumenische beweging.
Deze toch is begonnen als een poging, tussen de verschillende herken meer eenheid
tot stand te brengen. Het was duidelijk, dat de veelheid der kerken, die langs en tegen
elkaar spraken en werkten, haar stootkracht zeer moest belemmeren. Hoe meer de
herken één zijn, hoe groter haar invloed naar buiten zal kunnen zijn. Daarnaast was
er ook een zuiver godsdienstig motief aanwezig, n.l. het besef, dat de verdeeldheid
voor een groot deel althans zonde is tegenover Christus, den enen Heer der Kerk,
die wil, ‘dat wij allen één zijn’ (Joh. 17:21). Dit godsdienstige motief was zelfs het
belangrijkste, men mag echter zeggen, dat het geactualiseerd werd door het besef
van de krachteloosheid, waartoe de verdeeldheid de kerken veroordeelde. Omdat
gehoopt werd, dat de kerken spoediger tot overeenstemming
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zouden komen over de vragen van de levenspraktijk dan over die van de leer èn
omdat deze vragen het dringendst schenen, handelde de eerste oecumenische
conferentie, die van Stockholm in 1925, over aangelegenheden van ‘praktisch
Christendom’ (‘Life and Work’). Het bleek echter, dat ook en vooral leerstellige
geschillen de kerken verdeelden en dat dikwijls aan ethische tegenstellingen
dogmatische ten grondslag lagen. Vandaar de conferentie van Lausanne van 1927,
over ‘Geloof en Kerkorde’ (Faith and Order’). Beide conferenties vonden haar
voortzetting dit jaar, de eerste in een te Oxford, de tweede in een te Edinburg
gehouden. Aan deze beide conferenties worden thans enkele beschouwingen gewijd1).
Hoewel voor het doel van dit artikel de conferentie van Oxford het belangrijkst is,
moet die van Edinburg toch ook beschouwd worden. Zij handelde, zoals reeds gezegd
werd, over dogmatische vragen. Wanneer de kerken tot groter eenheid en tot meer
samenwerking zullen komen, dan zullen zij eerst tot groter eenstemmigheid inzake
deze vragen, die dus den inhoud van het geloof betreffen, moeten komen. Bovendien
was ook te Oxford weer gebleken, dat de vragen van de christelijke levenspraktijk
niet opgelost kunnen worden dan van het geloof uit en dus steeds een dogmatischen
ondergrond hebben. De conferentie van Edinburg had dus louter tot doel, te peilen,
in hoeverre de verschillende kerken in dogmatisch opzicht eenstemmig waren of
althans konden worden en in hoeverre zij verschilden. Er waren daartoe ter
behandeling een aantal cardinale onderwerpen gekozen, die samengevat waren onder
het ene hoofd: ‘De genade van onzen Heer Jezus Christus.’
Wij willen in het oog houden, dat de opzet van dit artikel meebrengt, dat wij de
conferentie hier alleen beoordelen onder

1) Beide conferenties publiceerden haar resultaten in den vorm van rapporten. De rapporten
van Oxford verschenen, voorzien van een uitvoerige inleiding, onder den titel ‘The churches
survey their task’. De Oecumenische Raad in Nederland zorgde voor een vertaling van de
rapporten van de beide conferenties, die in het eind van het vorig jaar verscheen onder den
titel: ‘Rapporten van de Wereldconferenties der Kerken te Oxford en Edinburg 12-26 Juli 3-18 Augustus 1937.’
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het ene gezichtspunt, in hoeverre zij de kerken meer bekwaam heeft gemaakt voor
haar taak in den tegenwoordigen tijd. Zij kon dit doen, wanneer zij de kerken
inderdaad dichter tot elkaar bracht. Het is immers een feit, dat deze meer kracht
kunnen uitoefenen, wanneer zij meer één zijn. Een kerk mag nog zo'n verlossend
‘woord voor de wereld’ hebben, wanneer zij het niet met kracht kan spreken, zal het
weinig invloed hebben. ‘Eendracht maakt macht’ geldt ook voor kerken.
Heeft de conferentie de kerken meer één gemaakt? Of, zoals de conferentie het
zelf liever formuleerde, heeft zij de kerken tot een klaarder besef gebracht, dat en
waarin zij één zijn? De overtuiging was immers: wij zijn in den grond één, het geldt
onze eenheid te ontdekken. Zoals de ‘betuiging van eenheid door verbondenheid aan
onzen Heer Jezus Christus’, eenstemmig door de conferentie aangenomen, zegt: ‘Wij
zijn één in geloof in onzen Heer Christus, het vleeschgeworden Woord Gods. Wij
zijn één in verbondenheid aan Hem, als Hoofd der Kerk, als Koning der koningen
en Heer der heeren. Wij zijn één in de erkenning, dat deze verbondenheid uitgaat
boven elke andere binding, die aanspraak op ons zou kunnen doen gelden.’
Heel veel is met deze betuiging nog niet gezegd. Het spreekt vanzelf, dat een
christelijke kerk gelooft in en verbonden is met Jezus Christus. Ware het anders, zij
zou geen christelijke kerk zijn. De betuigde eenheid blijft formeel. Zodra men aan
den inhoud toekomt, blijken zo grote verschillen, dat er niets gemeenschappelijks
meer over gezegd kan worden. ‘Onze eenheid is een eenheid van hart en zin. Wij
zijn verdeeld in de uitwendige vormen van ons leven in Christus, omdat wij op
verschillende wijze verstaan, welke Zijn wil is voor Zijn Kerk’, heet het verder in
de aangehaalde betuiging. Dit betekent de erkenning, dat de kerken, als het er op aan
komt, hopeloos verdeeld zijn.
De lezing van de rapporten bevestigt de conclusie, uit de betuiging van eenheid
getrokken. Op alle belangrijke punten blijkt groot verschil van mening. Het rapport
over het ambt en de sacramenten is een aaneenrijging van verschillende meningen,
zonder dat er feitelijk iets van een gemeenschappe-
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lijke overtuiging op enig punt weergegeven kan worden. Te verwonderen valt dit
echter niet, als men bedenkt, hoezeer uiteenlopende kerken er aanwezig waren. Het
was wel een zeer bont gezelschap, dat te Edinburg aanwezig was. Eerder moet men
er zich over verbazen, dat nog zoveel overeenstemming mogelijk bleek. Want hiervan
kunnen de rapporten toch ook gewagen en getuigen. Het bleek mogelijk, in sommige
toch vrij netelige kwesties tot een zekere mate van overeenstemming te komen.
Het zou echter onbillijk zijn, de betekenis van de conferentie uitsluitend af te meten
naar de in rapporten gefixeerde resultaten. Het feit alleen al, dat zoveel kerken, die
eeuwenlang elkaar genegeerd en bestreden hebben, nu met elkaar een gesprek
begonnen zijn, niet uitsluitend om de ander te overtuigen of te bestrijden, maar ook
en vooral om te trachten, de ander te verstaan, zich door die ander te laten corrigeren
en aanvullen, is van groot belang. Er ontstaat zo een oecumenische geest, die zijn
werking zeker zal doen gevoelen. Meer nog in de gemeenschappelijke
godsdienstoefeningen dan in de beraadslagingen werd de eenheid beleefd. Dit is niet
te verwonderen. Zodra men ging spreken, sprak men voor een kerk, die nu eenmaal
een door een vaak lange traditie bevestigde en geheiligde leer heeft, een leer, die zij
niet zo gemakkelijk fundamenteel wijzigt. In een kerkdienst werken al de remmingen,
die bij het spreken optreden, niet en geeft men zich gemakkelijker aan elkaar en te
zamen aan God gewonnen.
In dit laatste is een fundamenteel gevaar voor een conferentie als die van Edinburg
genoemd, n.l. dat het dogmatische en zelfs dogmenhistorische interesse zal overwegen
boven het godsdienstige. Ik bedoel dit, dat men uiteenzettingen zal geven van de
opvattingen, die in de eeuwen in de verschillende kerken gegroeid zijn of dat men
hoogstens tot een uitwisseling van meningen over bepaalde onderwerpen zal komen,
welke meningen van te voren reeds vast staan en daarna slechts bevestigd zijn. Zo
zal men echter nimmer tot meer eenheid komen. Verder zal men slechts komen,
wanneer men met elkander volkomen open spreekt van een onmiddellijk persoonlijk
en gemeenschappelijk door God gegrepen zijn uit. Wat simpel gezegd: het is
vruchtbaarder, zich af te vragen: wat geloof ik
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nu eigenlijk en in hoeverre komt dat overeen met en in hoeverre verschilt het van
wat anderen geloven, dan de tradities der verschillende kerken met elkander te
vergelijken. Voor zover deze leven, zijn zij wel verdisconteerd in het persoonlijk
geloof der leden. Tot meer eenheid zal men alleen komen, wanneer men meer van
het levend geloof der kerk dan van geformuleerde belijdenissen uit met elkander
spreekt. Zo gezien, heeft dr. Bleeker gelijk als hij zegt: ‘Wat is dan het eigenlijke
motief der oecumenische beweging? Naar mijn overtuiging is het de poging van het
kerkelijke Christendom om een nieuwe houding te vinden, eenerzijds tegenover het
Evangelie en het historisch dogma (Geloof en Kerkorde), anderzijds tegenover de
problemen en nooden van de moderne cultuur (Praktisch Christendom)’1). Men kan
op zijn minst zeggen, dat de oecumenische beweging slechts dan haar doel zal
bereiken, als zij bereid is tot deze poging. Dan zal de eenheid dadelijk niet bereikt
zijn. Verschillen zullen blijven, die trouwens niet louter als uiting van zonde
beschouwd mogen worden. Zij zijn voor een deel ook een gevolg van de menselijke
beperktheid, waardoor de verscheidenheid mede dient, den rijkdom der christelijke
waarheid tot uiting te brengen. Dan zullen de verschillende belijdenissen elkander
echter voor een deel aanvullen. Ook de verschillen als gevolg der menselijke zonde
zullen blijven, maar zij zullen minder pijnlijk en hatelijk worden. De volledige eenheid
wordt pas bereikt in het koninkrijk Gods en in zoverre vindt in dit Rijk de
oecumenische beweging haar vervulling. Het zelfverloochenend, onbevooroordeeld,
gelovig streven er naar blijft echter de taak van de kerken en haar leden hier op aarde.
Helaas kan men niet zeggen, dat de genoemde voorwaarden voor een succesvol
oecumenisch streven in de kerken alle aanwezig zijn. Zij ontbreken zelfs wel op de
oecumenische conferenties. Er is een merkwaardige parallel tussen de kerkelijke en
de politieke tendenzen van den tegenwoordigen tijd. Enerzijds is voor de volken en
staten internationalisme meer dan ooit noodzakelijk, andererzijds ziet men een streven
naar steeds vollediger autarkie. Naast en tegenover internationalistische

1) Dr. C.J. Bleeker, De oecumenische beweging en de zending N.Th.T. 1938, blz. 44.
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tendenzen staan zeer sterk nationalistische. Zo is er in de kerken een toenemend
confessionalisme, dat het oecumenische streven kruist en tegenwerkt. Dit
confessionalisme kan verschillende houdingen tegenover de oecumenische beweging
aannemen. Het kan zich uiten in volkomen afwijzing, omdat men meent, dat in de
eigen confessie de waarheid gegeven is en elke deelneming aan de oecumenische
beweging slechts verwatering der christelijke waarheid kan betekenen. Deze houding
nemen de Rooms-katholieke kerk en de Gereformeerde Kerken ten onzent in. Men
kan ook aan de oecumenische beweging deelnemen, maar zonder van zijn eigen
belijdenis iets prijs te geven. Men krijgt den indruk, dat dit de houding is, die de
Oosterse Kerken innemen. Zij nemen deel aan het gesprek, maar handhaven ten slotte
hun standpunt onverkort.
Het confessionalisme kan zich echter ook nog in een anderen, schijnbaar
onschuldiger vorm voordoen en in dezen vorm doordringt het sterk de oecumenische
beweging. Men zoekt dan naar een, liefst historische, minimum-belijdenis, waarop
de verschillende kerken zich kunnen verenigen. Voor vele kerken zouden dit zijn
het Apostolicum en het Nicaenum. Voorzover deze niet door alle kerken volledig
worden aanvaard, hoopt men op een nieuwe gemeenschappelijke confessie, die als
‘doctrinal basis’ zou kunnen dienen. Voorlopig heeft men hiervoor de formule, dat
alle deelnemende kerken worden verondersteld te belijden ‘onzen Heer Jezus Christus
als God en Heiland’. Deze formule dreigt voor vele kerken, die deelnemen aan de
oecumenische beweging, sacrosanct te worden. Hoewel zij het uitgesproken
vrijzinnige kerken moeilijk, zo niet onmogelijk maakt aan de beweging voor Geloof
en Kerkorde deel te nemen (die voor praktisch Christendom heeft geen geformuleerde
basis), blijft zij gehandhaafd en poogt men eerder haar te versmallen dan haar te
verbreden. Dit laatste geschiedt dan door haar op een bepaalde wijze uit te leggen.
Wel wordt de interpretatie officieel aan de kerken zelf overgelaten, die alle
uitgenodigd worden, maar er is toch een neiging, een officiele interpretatie te
suggereren, die een beperking betekent. Zo stelt de conferentie van Edinburg als
voorwaarde voor steun aan de vorming van een Wereldraad der Kerken, dat deze zal
moeten staan op den grondslag der incarnatie en geeft het rap-
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port, waarin over het Woord Gods gehandeld wordt, een vrij sterk traditionele
christologie. De reden voor dit alles? O.a. de grote spanningen, die in de oecumenische
beweging aanwezig zijn en waardoor men al blij is, als men het ergens over eens is.
Men moet niet vergeten, dat verschillende kerken er toch al met in hun oog
wildemannen moeten samenspreken, het verlangen is begrijpelijk, nu dan toch ergens
een grens te trekken. Verder moet het kerkelijke bijgeloof in de magische werking,
hier de eenheidstichtende kracht van leuzen en formules genoemd worden. Dan ook
de vrees, zichzelf te verliezen in deze smeltkroes van dogmatische meningen, de
angst: waar blijven wij als.... Dit kan voortvloeien uit het verlangen,
eeuwigheidswaarden te handhaven, het kan ook uit theologische ruimtevrees
voortkomen. Gemakkelijk ook wordt de eigen overtuiging min of meer
vanzelfsprekend als de waarheid gehandhaafd. De oecumenische beweging zou het
kritisch zout der vrijzinnigheid juist zeer wel kunnen gebruiken. Maar dit vreest zij
juist, onbegrijpelijk slechts voor dengene, die vergeet, dat verreweg de meeste mensen
en ook de meeste christenen veiligheid, zekerheid, rust verkiezen boven de waarheid.
Kortom, het confessionalisme is een sterke macht, ook in de oecumenische beweging.
Wat de oecumenische beweging in haar voortgang belemmert, is m.a.w. gebrek
aan het radicalisme des geloofs, wil men, aan profetischen geest. Het zou echter
onjuist en ondankbaar zijn, te beweren, dat deze geest ontbreekt. Hij is er en het zijn
niet het minst de jonge kerken, op het zendingsveld ontstaan, in welke hij aanwezig
is. Zij hebben wel van zeer nabij met het oecumenische probleem te maken, zoals
dr. Bleeker het formuleerde. Historische verschillen tussen de kerken werken hier
belemmerend, doen zelfs belachelijk aan, hier ook moet het Evangelie in een nieuwen
vorm gegoten worden. Het probleem der oecumenische beweging is een van de
belangrijkste problemen, zo niet het probleem bij uitstek, van de zending en de uit
haar voortgekomen kerken in den naoorlogsen tijd1). In dit opzicht heeft ook de
beweging voor Geloof en Kerkorde met de na-oorlogse vraagstukken onmiddellijk
te maken. Zij zullen haar ongetwijfeld verder stuwen. Dat

1) Vgl. het geciteerde artikel van Dr. Bleeker.
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zal ten slotte ook en vooral de Heilige Geest doen, die toch zeker werkt in de
beweging, hoeveel menselijks-al-te-menselijks zij ook mag vertonen. Er zijn niet
zoveel lichtpunten, ook niet in het kerkelijk leven, in den tegenwoordigen tijd, dat
wij het recht hebben hooghartig de weinige, die er zijn, hoe klein ook, te verwaarlozen.
Belangrijker dan de conferentie van Edinburg was voor het doel van dit artikel die
van Oxford, voor praktisch Christendom. Was die van Edinburg vooral van gewicht,
omdat zij de kerken dichter tot elkander bracht en haar zo sterker maakte, die van
Oxford hield zich opzettelijk met een aantal brandende vraagstukken van den
na-oorlogsen tijd bezig, in het bizonder met die, welke ontspringen aan de verhouding
van kerk, volk en staat. Ook zij legde haar resultaten in rapporten neer, waaruit ik
een en ander weergeef, mede als een aansporing, deze zelf te lezen. Meer dan een
greep uit den rijkdom der gedachten, die er in neergelegd zijn, kan ik niet geven,
waarbij ik nog de handicap gevoel, op de rapporten te moeten afgaan en niet te kunnen
spreken op grond van persoonlijke indrukken, zoals dat wel het geval was bij de
beschouwingen over de conferentie van Edinburg.
Evenals de conferentie van Edinburg was ook die van Oxford zeer degelijk
schriftelijk voorbereid. Een groot aantal theologen en deskundige ‘leken’ had van te
voren studies gepubliceerd over allerlei problemen, die de conferentie te behartigen
kreeg1). Er mag wel op gewezen worden, dat de deelname van niet-theologen,
deskundigen op bepaalde gebieden, ook aan de conferentie zelf, groot was. Als ik
het wel heb, waren drie van de vijf sectie-voorzitters leken, waaronder prof. Max
Huber. Men kan de conferentie dus moeilijk verwijten, dat haar uitspraken
theologen-dilettantisme verraden. Ook in Oxford had men het onderwerp in
onderdelen verdeeld, die door even zovele secties behandeld werden, voor de volledige

1) De resultaten van deze studies worden neergelegd in zes delen: The Christian understanding
of man; The Kingdom of God and history; The Christian faith and the common life; Church
and community; Church, state and community in relation to education; The universal church
and the world of nations.
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conferentie er over te handelen kreeg. Het onderwerp was, zoals reeds gezegd werd,
samengevat in den titel: ‘Kerk, Volk en Staat’, de vijf onderdelen, in de secties
behandeld en in rapporten uitgewerkt waren: Kerk en Volk (waarover in een korter
en een langer rapport gesproken wordt); Kerk en Staat (waarover eveneens twee
rapporten uitgebracht werden); Kerk, Volk en Staat in betrekking tot de economische
orde; Kerk, Volk en Staat in betrekking tot de opvoeding; de Universele kerk en de
volkenwereld.
De eerste eis, die men aan de kerken mag stellen, is deze, dat zij de problemen
zien, waarvoor zij gesteld zijn. Op de conferentie van Oxford was de wil hiertoe
zeker aanwezig. Elk rapport begint met een analyse van de huidige situatie. De beide
over kerk en volk1) beginnen met te wijzen op het verschijnsel der disintegratie2). De
samenleving is uiteengevallen en daarmede ook het leven van den enkeling. De
oorzaak hiervan is, dat de grondslagen van het gemeenschapsleven, ‘bestaande uit
algemeen aanvaarde gewoonten, sociale onderscheidingen, zedelijke en culturele
waarden, godsdienstige geloofsovertuigingen’ (blz. 17), aan het wankelen zijn gegaan.
Dit is in het bizonder duidelijk, waar de beschaving van het Westen botst met die
van het Oosten en met de primitieve volken van Afrika en Australië, maar het
verschijnsel is overal op te merken. Als diepere oorzaken van deze disintegratie
worden genoemd het toenemende verkeer tussen de volken der aarde, door middel
van spoorwegen, stoomboten, vliegmachines, telegraaf, een goedkope pers, goedkope
litteratuur, bioscoop en radio, het feit, dat het moderne leven op grote schaal
georganiseerd is, wat tot het ontstaan van de grote steden aanleiding heeft gegeven
en het onpersoonlijk worden van de verantwoordelijkheid, gevolg weer van den
groten omvang en de samengesteldheid van het moderne leven. Wel

1) Dit onderwerp omvat volgens den voorzitter der betreffende sectie, Sir Walter Moberley,
‘den Gesamt-Fragenkreis über Kirche und Welt oder die Bewährung des christlichen Glaubens
im Ganzen des Gemeinschaftslebens überhaupt’ (In ‘Die Kirchen am Werk’, November
1937, S. 2).
2) In de Hollandse vertaling wordt gesproken van ontbinding. Ik gebruik echter het woord
disintegratie, omdat dit (bij Tillich e.a.) een terminus technicus geworden is.
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betekenen deze veranderingen ook emancipatie, maar de droevige gevolgen worden
steeds duidelijker (blz. 27 v.v.). De hoofdoorzaak is echter, dat ‘men getracht heeft
zichzelf te organiseren op saecularistische en humanistische basis, geheel buiten de
goddelijke wil en macht boven en buiten zichzelf om’ (blz. 18). ‘De menschen zijn
in opstand tegen elkander, omdat zij in opstand verkeeren tegen hun Schepper’ (blz.
34). Daarom moeten ook de pogingen tot reïntegratie, die in verschillende landen
gedaan worden, mislukken, omdat zij uit den zelfden geest geboren zijn. Gedacht is
hierbij aan het communisme en het nationalisme, zoals dat in vele landen in
verschillende vormen zich voordoet. Ook in de andere rapporten wordt op de
toenemende saecularisatie, daemonisering1) en disintegratie van het openbare en
persoonlijke leven gewezen. In het rapport over kerk en staat wordt uiteraard uitvoerig
stil gestaan bij het verschijnsel van den totalitairen staat, waartoe schier overal
strekkingen aanwezig zijn. In dat over kerk, volk en staat in betrekking tot de
economische orde wordt in het bizonder gewezen op de noodlottige gevolgen van
het kapitalisme, bestaande uit vermeerdering van hebzucht, het ontstaan van
onrechtvaardige ongelijkheden, het onverantwoordelijk bezit van economische macht
en het noodzakelijk teloorgaan van het besef van de christelijke roeping. Daartegen
zijn nieuwe bewegingen ontstaan, waarin de kerk toch geen vertrouwen kan hebben,
omdat zij aan hun strijd voor sociale rechtvaardigheid een verwerping van allen
godsdienst verbinden, al weet de Kerk, ‘dat Christenen door hun blindheid ten aanzien
van de schreiende euvelen der economische samenleving gedeeltelijk verantwoordelijk
zijn voor het anti-religieuze karakter van deze bewegingen’ (blz. 118). In verband
met de opvoeding wordt eveneens gewezen op verschijnselen van saecularisatie en
humanisme, met als gevolg disintegratie, terwijl een toenemende invloed van de staat
op de opvoeding geconstateerd kan worden2). Dat de sectie over de universele

1) Onder daemonisch wordt verstaan, dat iets eindigs en beperkts zich voordoet als oneindig
en onbeperkt (Tillich).
2) Het valt op, dat humanisme slechts in den zin van een onchristelijke mensverering genomen
wordt. En dat nog wel in Oxford, waar zoveel herinneringen aan Erasmus voortleven!
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Kerk en de volkenwereld het toenemende nationalisme, de herbewapening en de
oorlogsdreiging onder de ogen had te zien, spreekt wel van zelf.
Belangrijk is de diagnose, belangrijker echter nog is het vaststellen van de therapie.
Dat hierbij de meningen sterk uiteenliepen spreekt wel vanzelf. Conservatieve en
radicale, optimistische en pessimistische geluiden werden gehoord. Utopisme en
quietisme werden echter algemeen afgewezen. Men besefte, dat de kerk een taak
heeft en dat zij de wereld niet aan haar lot mag overlaten. De wereldse ordeningen,
volk, staat, ras, enz. hebben een, betrekkelijke, waarde, die onderschat noch overschat
mag worden. Wat gezegd wordt van de internationale orde, geldt voor alle besproken
levensgebieden: ‘geen menschelijke orde, die in menschelijk streven zijn oorsprong
vindt, mag met het Koninkrijk Gods worden gelijkgesteld. - Andererzijds is het een
dwaling te meenen, dat onze verwachting van het Koninkrijk Gods geen invloed
heeft op de practische beslissingen, die men in de tegenwoordige bedeeling heeft te
nemen’ (blz. 193).
Wat heeft de Kerk dan te doen? In de eerste plaats moet zij boete doen.
Herhaaldelijk wordt uitgesproken, dat de Kerk mede schuldig staat aan den
tegenwoordigen toestand. ‘Wat voor aanleiding heeft de Kerk aan de wereld gegeven,’
zo wordt gevraagd, ‘om te gelooven, dat zij het geheim kent van de ware gemeenschap
in Hem, dien zij predikt en belijdt te dienen? Het leven van de Kerk is aangetast juist
door dezelfde kwalen, waaraan de menschheid lijdt’ (blz. 19). Zij heeft zich tevreden
gesteld, het Woord der verlossing te prediken zonder de verlossende daad, die offers
vraagt’ (ib.). ‘De Kerk wordt gedwongen om te erkennen, dat de huidige situatie met
al haar lijden en nood, met al haar wanhopige pogingen om zonder God in eigen
kracht een wereld te bouwen, een oordeel is over haarzelf (blz. 93 v.). Daarom zegt
de boodschap ook: ‘Wij roepen de wereld niet op om te worden gelijk wij zijn, want
wij zijn al te zeer gelijkvormig geworden aan de wereld. Alleen wanneer wij zelf
boete doen, ieder voor zich en als gemeenschap, kan de Kerk tot boete roepen. Wij
roepen ons zelven en de wereld op om tot Christus te gaan.’
Wanneer dan echter de Kerk zich opmaakt, om nu ook
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waarlijk aan haar roeping te gehoorzamen, zal zij moeten beginnen met waarlijk
Kerk te zijn. ‘De eerste plicht van de Kerk en haar grootste dienst aan de wereld is
inderdaad Kerk te zijn, dat wil zeggen: het ware geloof te belijden, de vervulling van
den wil van Christus haren Heer als haar opdracht te aanvaarden en een in liefde
dienende broederschap te zijn, die één is in Hem’ (boodschap). Hieruit volgt, dat zij
in de eerste plaats zichzelf heeft te herzien. ‘De Kerk kan alleen een overtuigend
voorbeeld zijn in het economische en sociale leven, indien zij orde heeft gesteld op
haar eigen zaken’ (blz. 119). Vervolgens heeft zij de vormen van het Evangelie toe
te passen op de concrete situatie. Dit betekent kritiek, maar ook het aangeven van
richtlijnen voor een positieven opbouw in christelijken zin. De moeilijkheid is daarbij,
dat men enerzijds algemeenheden moet vermijden, andererzijds niet in al te concrete
aanwijzingen mag vervallen. Aanwijzingen moeten echter gegeven worden, opdat
zowel het persoonlijke als het maatschappelijke leven hervormd wordt overeenkomstig
de evangelische maatstaven. ‘De Christen heeft tweeërlei taak - hij dient van zijn
geloof getuigenis af te leggen binnen de bestaande economische orde en voorts alle
instellingen te toetsen aan het licht van Gods wil, zooals hij dezen verstaat. De macht
van het kwaad, waarmede de Christen heeft te worstelen, zetelt niet alleen in de
harten der menschen als individuën, doch heeft den bouw van ons geheele
maatschappelijke huis doortrokken en besmet, en moet ook daar worden bestreden’
(blz. 118). Dat in de uitwerking verschillen aan den dag moeten treden, wordt met
redenen erkend, - het blijkt trouwens ook wel uit de rapporten. Het minst blijken zij,
zo lang het gaat om de primaire normen. Als zodanig wordt genoemd het gebod der
naastenliefde, waaruit de eis der gerechtigheid en die van eerbied voor den mens
worden afgeleid, terwijl een verdere concretisering nader beproefd wordt1). Dat de
toepassing van de normen op de werkelijkheid niet zonder kompromissen gaat, wordt
openlijk uitgesproken.
Zowel de noodzakelijkheid van het kompromis als de noodwendigheid van
verschillen blijken wel zeer duidelijk, als het

1) Dat de rassenhoogmoed zeer nadrukkelijk wordt veroordeeld, behoeft geen betoog.
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gaat over de houding van de kerk tegenover den oorlog. De oorlog wordt onomwonden
veroordeeld. ‘Oorlog kan alleen uitbreken als vrucht en uiting van zonde’ (boodschap).
Ten opzichte van de vraag, of daarom deelneming aan elken oorlog af te keuren is,
werden vier verschillende standpunten ingenomen. Er waren radicale pacifisten; er
waren er, die aan een oorlog zouden deelnemen welke op grond van het volkenrecht
te rechtvaardigen zou zijn; er waren er, die als een rechtvaardigen oorlog ook zouden
beschouwen een oorlog, ‘ondernomen ter handhaving van wat zij zien als een
essentieel christelijk beginsel: de slachtoffers van een moedwilligen aanval te
verdedigen, of de vrijheid der onderdrukten te verzekeren.’ Ten slotte waren er, die
geen geloof hadden in de pogingen tot uitbanning van den oorlog en in
gehoorzaamheid aan het staatsgezag als regel ter verdediging van hun land de wapenen
zouden opnemen. Tot overeenstemming kon men niet komen, slechts wilde niemand
een der opvattingen als de enig christelijke beschouwd zien (blz. 201 v.v.)1).
Als een ernstige hinderpaal voor den invloed der kerken op de wereld ervoer ook
de conferentie van Oxford de verdeeldheid der kerken. Wel kan de boodschap zeggen:
‘Onze eenheid in Christus is niet slechts iets, waarnaar wij verlangend uitzien, zij is
een feit, dat wij ervaren,’ in de praktijk blijkt maar al te veel kerkelijke verdeeldheid.
Het is dan ook te begrijpen, dat de conferentie de plannen tot vorming van een
Wereldraad der Kerken warm begroette. Deze Raad, waarin de verschillende kerken
vertegenwoordigd zullen zijn, maakt een permanente samenwerking tussen de kerken
en een nauwere verbinding tussen de beide oecumenische bewegingen mogelijk.
Totnogtoe leefde de oecumenische beweging min of meer op de afwikkeling van
gehouden en de voorbereiding van aanstaande conferenties, terwijl de beide
bewegingen vrij los van elkaar stonden. Dit zal anders worden door den Wereldraad.
Het is te wensen, dat hij er komt en dat mede daardoor de oecumenische beweging
in kracht toeneemt. Er is nog veel arbeid te doen, bovenal ook arbeid van bezinning.
Meer nog

1) De Oecumenische Raad in Nederland beraamt voor ons land over dit onderwerp een
studieconferentie, die door een alzijdig samengestelde commissie voorbereid wordt.
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is misschien nodig een doordringing van de kerken van den oecumenischen geest.
Nog te veel is de beweging een zaak van officieren zonder leger. Slechts dan zal zij
een kracht worden, als de ‘rank and file’ van de kerken zich achter haar schaart. Voor
de herken en voor de wereld is het te hopen, dat dit gebeuren mag. Men mag waarlijk
de oecumenische beweging niet overschatten, maar zo heel veel hebben wij niet, om
onze hoop op te bouwen, dat wij haar zouden mogen minachten. Voorwaarde is
evenwel ook, dat zij plaats laat voor het Vrijzinnig Christendom. De oecumenische
beweging heeft het Vrijzinnig Christendom nodig en omgekeerd. - Maar dit onderwerp
vormt een afzonderlijk hoofdstuk, waarin dan ook gesproken zou moeten worden
over de conferentie van het I.V.V.C. dezen zomer te Oxford gehouden. Dit hoofdstuk
kan echter beter geschreven worden door iemand, die de vrijzinnige oecumenische
beweging van binnen uit beter kent dan de schrijver van dit artikel.
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Hoe Dante oordeelt over de verhouding tusschen kerk en staat
Door E.C. Knappert
Onder de ontelbare gelegenheidsgeschriften die verschijnen en verdwijnen, zijn er
enkele die gedurende jaren, ja eeuwen alleen de aandacht van vakgeleerden getrokken
hebben om dan plotseling de belangstelling te wekken zoo niet van het publiek, dan
toch van een groot aantal dergenen, die tot de cultuurdragers mogen gerekend worden.
Dit geldt van Dante's ‘De Monarchia’ een van de nobelste politieke tractaten, die
binnen onzen gezichtskring vallen. Onder Dante's kleinere werken neemt het wel de
belangrijkste plaats in, althans van die, welke hij in het Latijn geschreven heeft. Laat
zich de Commedia, wat de inspiratie betreft, niet denken zonder het Vita Nuova, zoo
kan men zich van het plan, den bouw, van de gansche structuur van het onsterfelijke
gedicht geen juiste voorstelling maken zonder de Monarchia.
Doch daarom is het ons nu niet te doen, hoe verleidelijk het ook moge wezen, in
Dante's kleine werken, voor zoover zij aan de Comedie voorafgaan, den groei zijner
denkbeelden en inzichten mede te maken. In de Monarchia dan behandelt Dante het
probleem Kerk en Staat en hunne onderlinge en wederzijdsche verhouding, een
probleem dat ook nu weer in gansch andere tijden en gansch andere verhoudingen
actueel is geworden en de geesten bezighoudt.
Aan de bespreking van den inhoud mogen eenige historische opmerkingen
voorafgaan aangaande den achtergrond, waartegen het geschrift moet gezien worden;
over deszelfs lotgevallen later een en ander.
Over den tijd waarin het geschreven werd is men het niet eens tot op dezen dag.
Hoe belangrijk het ook moge wezen zich te verdiepen in al wat hiermee samenhangt,
voor ons doel
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is het voldoende de conclusie te aanvaarden, waartoe de beste Dante-kenners gekomen
zijn1).
Men neemt dan aan, wat trouwens Boccaccio in zijn Leven van Dante mededeelt,
dat het tractaat dagteekent van ongeveer 1309. Het laatste hoofdstuk van Prof. Villari's
boek over de geschiedenis van Florence, draagt tot titel ‘Dante, Florentijnsche
uitgewekenen en Hendrik VII’. Uit dezen titel reeds blijkt de samenhang tusschen
de drie gegevens, die den achtergrond vormen van Dante's boek. Dezen achtergrond
denke men zich troebel en ondoorzichtig als den eigen tijd. Het chaotische kenmerkt
iedere periode van kentering en van overgang en wij beleven hier, in de worsteling
van de republieken van Noord-Italië met keizer en met paus, het aanbreken van een
nieuwen tijd. De Middeleeuwen zijn feitelijk ten einde, al hebben zij zelfs in onzen
tijd hun laatste woord nog niet gesproken.
Ging het in dit opstel om een verklaring van Dante's houding te midden van dezen
chaos, dan ware er geen ontkomen aan de noodzakelijkheid ons bezig te houden met
zijn politieke loopbaan en met de geschiedenis van de Italiaansche republieken,
waarin de feodale grootgrondbezitters in voortdurende vijandschap leefden met de
tot steeds grooter macht en onafhankelijkheid zich ontplooiende burgers, dezen
steunende op het oude, zij het gewijzigde Romeinsche recht, genen als afstammelingen
van Teutoonsche stammen uit den tijd der Volksverhuizing, zich richtende naar
ongeschreven gewoonten en vasthoudende aan ordeningen, die alleen op militaire,
meest veroveringsdoeleinden gericht waren. Voeg daarbij in Dante's dagen de
spanningen tusschen de geldaristocratie van bankiers en kooplieden en de gilden der
handwerkers, die vaak aanleiding gaven tot bloedige botsingen en straatgevechten
en het is duidelijk hoe verward de toestanden waren binnen het Toscaansche gebied.
Van buiten af werd het beurtelings bedreigd door Rome en door deszelfs
bondgenooten. In verband met Dante en met zijn Monarchia kunnen wij volstaan
met den naam te noemen van Bonifacius VIII, die paus werd in het-

1) Men zie in de ‘Essays in commemoration’ (1321-1921) de ‘Notes on the date of composition
of the “De Monarchia” van Cesare Foligno.’
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zelfde jaar daf Dante tot een der medebestuurders van Florence gekozen werd (1295)1).
In het begin van het volgende jaar bemoeide Bonifacius zich reeds met de interne
aangelegenheden van de Toscaansche republiek. Een zeker edelman, Giano della
Bella, was verbannen, omdat hij de partij van het volk had gekozen tegenover de
machtigen. Er gingen stemmen op hem terug te roepen. Gebeurde dit zonder den
paus erin te kennen, dan, zoo dreigde deze, zouden interdict en excommunicatie
volgen. In 1300, het eerste Jubeljaar, werd door drie Florentijnen in dienst van den
paus een aanslag gepleegd tegen de Republiek. Het plan lekte uit en de aanstichters
werden veroordeeld. Een week later ontvangt de bisschop van Florence een pauselijk
schrijven om van het stadsbestuur de vernietiging van het vonnis te eischen en de
opzending van de aanklagers naar Rome. De Priors weigerden en ontkenden 's pausen
recht om zich in te laten met Florence's rechtspraak. Kort daarop verschijnt opnieuw
een pauselijk schrijven, waarin Bonifacius verklaart dat hij niet van plan is inbreuk
te maken op de vrijheden van Florence: integendeel, hij wil ze vermeerderen. Maar
hij bevestigt de absolute opperheerschappij van den paus in geestelijke zoo goed als
in wereldlijke zaken, over alle volkeren en koninkrijken. En opnieuw stelt hij nog
zwaardere eischen in zake de veroordeeling zijner handlangers. Twee dagen te voren
had hij den bisschop van Ancona naar Duitschland gezonden om van Albertus van
Oostenrijk te eischen dat deze alle rechten, die de Duitsche keizers mochten doen
gelden op Toscane, aan den H. Stoel over te dragen! Het zou intusschen nog twee
eeuwen duren vóórdat Macchiavelli handelingen als deze zou rechtvaardigen door
ze in een stelsel vast te leggen. In 1301 trekt Karel van Valois als 's Pausen
vredestichter Florence binnen
...... zijn handen dragen
De lans waar Judas mee toernooide2).

Vertrouwende op zijn bij eede bezworen beloften, krijgt Karel toestemming in de
stad de rust te herstellen. De vijanden van het volk, ‘de Zwarten’, geeft hij de macht
in handen. In 1302

1) Men zie Inferno XIX:53.
2) Purgatorio XX:74, in Verwey's vertaling.
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verlaat hij de stad, waar hij zich verrijkt heeft en te schande gemaakt. Een paar
maanden te voren was over Dante het eerste banvonnis uitgesproken. Dante verlaat
zijn geboortestad om er nimmer terug te keeren. Al zes jaar lang had hij ondervonden
hoe zwaar het is de trappen van een ander open af te gaan en andersmans brood te
eten, (Par. XVII, 50-60), toen er iets gebeurde dat den banneling met hoop vervulde
en ongedachte vergezichten voor hem opende. Dit werd voor Dante de aanleiding
tot het schrijven van zijn Monarchia. Een half jaar na den moord op Albertus van
Oostenrijk werd, met medewerking van den Paus en tegen den wil van het Fransche
Koningshuis, Hendrik van Luxemburg tot Duitsch keizer uitgeroepen. In Januari
1309 werd hij te Aken gekroond als Hendrik VII. Toen hij in het voorjaar van 1310
zijn voornemen te kennen gaf naar Italië te komen om in Rome door den paus tot
Romeinsch keizer te worden gekroond, kende Dante's geestdrift geen grenzen. Hij
ziet in hem den opvolger van Caesar, dien de Italianen sedert den dood van Frederik
II in 1250 niet in den Roomsch Koning hadden willen erkennen. (Conv. IV, 3).
In de Epistolae komt zijn vervoering tot uitbarsting. Het hartstochtelijk verlangen
naar vrede voor zijn verscheurd vaderland, de herleefde hoop dat hij nog eenmaal
zijn aangebeden vaderstad zal terugzien, doet hem spreken op een wijze, die wij
sedert de gebeurtenissen in Duitschland en Italië niet meer als volkomen onbegrijpelijk
kenmerken kunnen. Waar de verwezenlijking van overspannen verwachtingen aan
één mensch wordt toegekend, waar men voor zichzelven en voor het vaderland van
dien éénen alles hoopt, daar blijkt zelfs een Dante, wiens ingehouden ontroering en
beheerschte hartstocht van zoo groote innerlijke kracht getuigen, zich te moeten laten
gaan. ‘En ook ik,’ zoo schrijft hij in het zevende Epistel ‘ook ik die schrijf voor mij
zelven en voor anderen, heb u gezien, vol mildheid zooals een keizerlijke majesteit
past en ik heb u gehoord vol mededoogen, toen mijn handen uwe voeten beroerden
en mijne lippen voldeden aan wat zij verschuldigd waren. Toen verhief mijn geest
zich jubelend in u en in stilte zei ik tot mijzelven; ‘Zie het Lam Gods! Zie hem die
de zonden der wereld heeft weggenomen.’
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Wicksteed ziet in Virgilius' invloed de verklaring van deze vergoddelijking van den
Imperator. Was niet ieder woord van den vereerden meester voor den toegewijden
leerling geladen met ontroerde bewondering?
Trouwens de Monarchia zelve getuigt van de groote verandering in Dante's
opvatting van de geschiedenis van het Romeinsche Rijk. Het boek moge dan
geschreven zijn in de dagen van Hendrik's komst of eerst later1), dat de gebeurtenissen
van 1308-1313 er een beslissenden invloed op hebben uitgeoefend, is boven allen
twijfel verheven.
De Monarchia bestaat uit drie deelen of boeken. In het eerste gaat het om den staat,
om het tijdelijke, immers wereldlijke rijk. In het tweede boek wordt onderzocht in
hoever de Romeinen het recht hadden een Imperium te stichten. Het derde boek
behandelt het onderwerp waarop het aankomt: de vraag naar de verhouding tusschen
Staat en Kerk, tusschen paus en keizer. Anders gezegd: ‘Is het hoofd van het
Romeinsche Rijk machthebber bij de gratie Gods of bij de gratie van den pauselijken
Stoel?’
Dante vangt aan met de reden op te geven, waarom hij dit hachelijke onderwerp
ter sprake brengt. Alle menschen wie God de liefde tot waarheid heeft ingeschapen,
zijn gehouden zich in te spannen om het nageslacht te verrijken. Daar niemand nog
de beteekenis van den staat onderzocht heeft en dit van groot belang is, zal hij de
taak ondernemen, een moeilijke taak die zijn kracht te boven gaat. Hij vertrouwt
echter niet zoozeer op eigen kracht, als op het licht van ‘dien gever die mild geeft
en geen verwijten doet’. Ideëel opgevat, wordt dan het Rijk gezien als ‘een staat, alle
menschen omvattende in den tijd, benevens al die dingen, die door tijd gemeten
worden.’ Het eerste nu wat moet onderzocht worden is of de Staat onontbeerlijk is
voor het algemeen welzijn. Alle politiek, theorie en practijk beide, moeten beoordeeld
worden naar hare beteekenis voor het einddoel der menschelijke cultuur als geheel.
Het einddoel nu van alle menschelijke beschaving is het actualiseeren van al wat
potentieel in den mensch aanwezig is.

1) In een herdruk van Edmond Gardner's Dante van 1925 wordt gezegd, dat de critici nu weer
schijnen over te hellen 1313 als datum aan te nemen.
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De eerste voorwaarde om dit duurzaam mogelijk te maken is vrede, ‘waaruit blijkt
dat universeele vrede het beste is van al datgene, dat voor ons geluk verordend is.
En het is daarom dat den herders van omhoog werd toegezegd niet rijkdom of genot
of eerbewijzen of een lang leven of gezondheid of kracht, of schoonheid, maar vrede.’
Aan deze middeleeuwsche bewijsvoering wordt dan nog toegevoegd: ‘Vandaar ook
dat “vrede zij ulieden” de groet was van hem, die de redding der menschen was.
Want het was passend, dat de opperste verlosser de opperste begroeting zou uiten.’
Uit Dante's definitie van ‘de tijdelijke monarchie, gewoonlijk imperium genoemd’
blijkt hoe hij zich een wereldgeheel denkt als wereldrijk onder één heerscher, een
voorstelling die hij te danken of te wijten heeft aan Virgilius en die hem helaas steeds
meer de feitelijke werkelijkheid uit het oog doet verliezen, waarbij hij echter nimmer
het rechtmatig bestaan van afzonderlijke staten ontkent. Toegegeven dat de gansche
menschheid is aangewezen op de verwezenlijking van één doel, is het den
dichter-denker niet moeilijk van hieruit te besluiten tot den éénen heerscher: de vorst
of keizer. ‘Het blijkt dus dat voor het welzijn der wereld een imperium noodzakelijk
is.’
Dante beroept zich bij zijn uiteenzettingen nu en dan op ‘de’ wijsgeer, waarmede
de scholastiek der groote middeleeuwen (12e, 13e en 14e eeuw) altijd Aristoteles
bedoelt.
Wij kunnen hem in zijn betoogtrant niet op den voet volgen. Jammer genoeg, want
de gansche Monarchia is een doorslaand bewijs hoe een onjuist uitgangspunt een
logische uiteenzetting niet in den weg staat. Wij releveeren dan uit zijn betoog, hoe
het deel bestaat ter wille van het geheel dat, als hieraan ondergeschikt, er nooit kan
bovenuit gaan. waaruit dan voor den Middeleeuwer vanzelf volgt dat, wijl het gezin
één hoofd eischt als leider, de wereld ook den éénen imperator behoeft. De
menschheid als deel van het universum heeft in laatste instantie God tot imperator
waaruit volgt, dat het welzijn der wereld een imperium noodzakelijk maakt. Wijl
God bedoelt dat al het geschapene voor zoover zijn aard het gedoogt, hem gelijk
worde, en eenheid hare opperste verwezenlijking vindt in God. Terwijl bovendien
de menschheid éénwording toelaat, ligt het in Gods bedoeling dat zij daardoor hem
zou gelijken,

Het Kouter. Jaargang 3

63
wat alleen mogelijk is door onderwerping aan één vorst. Daar verder het gansche
wereldleven uitgaat van het Primum Mobile met als eenigen beweger God, volgt
hier opnieuw uit dat er een eenig rijk zijn moet, imperium genaamd.
‘O felix hominum genus,
Si vestros animos amor
Quo coelum regitur, regat.’

Met deze prachtige woorden van Boëthius bekrachtigt Dante zijn betoog.
Bekend is hoe overwegend sterk in Dante de drang naar gerechtigheid is. En zoo
spreekt het vanzelf dat deze beschouwing moet uitloopen op een opperste centrale
rechtbank, die voor hem alweer niet denkbaar is zonder den éénen heerscher. In
dertig regels zet hij uiteen hoe, waar geschillen ontstaan tusschen onafhankelijke
staten, deze alleen onderzocht en bijgelegd hunnen worden door een opperste
gerechtshof. Dat hij dit vereenzelvigt met den éénen imperator, ligt voor de hand.
Een beroep op ‘de’ wijsgeer zet extra kracht bij aan dit betoog.
Aan de hand van een versregel van Virgilius wordt dan verder betoogd, hoe de
wereld op haar best is, wanneer in haar gerechtigheid heerscht. Van den heerscher
wordt dus ondersteld dat in hem de wil tot gerechtigheid oppermachtig is. Nu is wel
de grootste vijand van gerechtigheid begeerlijkheid, maar daar de wereldheerscher
niets heeft wat niet het zijne is, kan hij ook niets begeeren. ‘Immers zijn rechtsgebied
wordt alleen begrensd door den oceaan, wat niet het geval is met andere vorsten,
daar hun gebied door een ander begrensd wordt, zooals bv. dit van den Koning van
Castilië door dat van den Koning van Aragon. Hieruit volgt dat de imperator van
alle stervelingen de gaafste dienaar der gerechtigheid kan zijn.’
Hoe in liefde de grootste waarborg ligt dat recht geschiedt, wordt aldus bewezen:
‘Begeerlijkheid, die de innerlijke waarde van den mensch veracht, zoekt andere
dingen, maar liefde die alle andere dingen versmaadt, zoekt God in den mensch en
dus 's menschen welzijn.’ Met moeite onthouden wij ons verdere bewijzen aan te
voeren ter versterking van Dante's stelling. Het betoog hoe vrijheid door het
menschdom het best ge-
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waarborgd is, wanneer dit aan één beerscher onderworpen is, is van hetzelfde gehalte,
met een herhaaldelijk beroep op ‘de’ wijsgeer. Uit het voorgaande bleek reeds hoe
waardevol en hoe door en door juist Dante's oordeel is ondanks onzuivere betoogtrant.
‘Hoe meer het menschdom vrij is, hoe beter het eraan toe is. Dit is duidelijk, wanneer
het vrijheidsbeginsel begrepen wordt. Men wete dan dat het eerste beginsel van onze
vrijheid keusvrijheid is, wat velen op de lippen hebben, maar weinigen in hun begrip’.
Op de kernachtige wijze hem eigen wordt dan betoogd hoe het oordeelen de schakel
is tusschen waarnemen en begeeren; wordt iets slecht geoordeeld, dan ontvliede men
het, dat is vrijheid, wordt het oordeel gedreven door begeerte, dan is het onvrij. Omdat
dit laatste bij het dier altijd het geval is, is dit onvrij.
Aristoteles' uitspraak dat onder een verkeerd bestuur een goed mensch een slecht
burger is, maar dat onder een zuiver beheer een goed mensch en goed burger
verwisselbare termen zijn, brengt hem tot de opmerking, dat een rechtgeaarde
regeering vrijheid bedoelt, wijl de menschen bestaan om hunszelfs wil. ‘Vandaar is
het duidelijk dat, al moge consul of koning de meester zijn van de overigen wat de
middelen betreft, zij wat het doel aangaat, de dienaren hunner onderdanen zijn. Meest
van allen de imperator: hij moet wis en zeker beschouwd worden als aller dienaar.’
Het valt Dante niet moeilijk langs dezelfde lijnen te betoogen, dat de imperator
voor wien begeerlijkheid is uitgesloten omdat hij alles het zijne noemt wat
begeerenswaard is, de beste kans heeft goede gezindheid bij zijne onderdanen aan
te kweeken. Dat het niet aangeraakt worden door begeerte op deze gronden, nog
geen onbaatzuchtigheid waarborgt, heeft hij zeker begrepen, want waartoe anders
de opmerking, dat de heerscher om haarszelfswil onbaatzuchtigheid moet begeeren?
Naast eenheid als beginsel wordt nu bepleit verscheidenheid in toepassing. Daarom
is het de taak van zijn afgevaardigden, het beginsel waarvoor de Heerscher
verantwoordelijk is, zóó toe te passen, dat dit beantwoordt aan uiteenloopende
omstandigheden en behoeften. Dante maakt het zich niet moeilijk, wanneer hij als
voorbeeld stelt een volk, dat groote ongelijkheid van dag en nacht beleeft en bijtende
kou naast een, waar
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daglicht en nachtelijk duister in lengte niet verschillen en waar de buitensporige hitte
het onmogelijk maakt veel kleeren te dragen.
In het voorlaatste hoofdstuk wordt nogeens alle nadruk gelegd op éénheid als het
beginsel van het goede in het algemeen, en op harmonie als hetzelfde beginsel in het
bizonder. Harmonie wordt dan verklaard als een éénvormige beweging van meer
dan een wil. ‘De ééne wil intusschen kan niet bestaan, tenzij er één heerscher zij over
allen, wiens wil meester en richtsnoer moge zijn van alle anderen.’
Tot slot: ‘Indien nu al de bovenstaande gevolgtrekkingen juist zijn, en dat zijn zij,
dan is het voor de beste gesteldheid van het menschelijk geslacht noodig dat er in de
wereld één heerscher zij en dus een imperium tot haar welzijn. Wie nog twijfelen
mocht aan de juistheid van deze beschouwingen, bedenke dat de zoon van God zich
verwaardigde mensch te worden onder de regeering van divus Augustus, imperator,
toen er een volmaakt imperium bestond.’... ‘Dat het menschdom toen in waarheid
gezegend werd met de rust van algemeenen vrede, daarvan getuigen alle
geschiedschrijvers en beroemde dichters.’
Dante zou Dante niet zijn als hierop niet een klacht en aanklacht volgde tot besluit
van het eerste boek.
‘Maar wat de toestand van de wereld geweest is, sedert het kleed zonder naad voor
het eerst gescheurd werd door den nagel der begeerlijkheid, dat kunnen wij lezen, mochten wij het niet ook zien! O menschdom, door hoeveel stormen en verliezen,
door hoeveel schipbreuken moet gij heen en weer worden geslingerd, zoo lang gij,
vervormd tot een veelhoofdig beest, vele dingen najaagt. Ziek zijt gij in uwe
verstandelijke vermogens, ziek in uwe neigingen. Gij dient de rede niet door
redeneeringen die onwederlegbaar zijn, noch het gezond verstand door wat de ervaring
u te zien geeft, noch zelfs uw gevoel door de liefelijkheid van goddelijke overreding,
wanneer door de bazuin van den Heiligen Geest u tegemoet klinkt: ‘Zie hoe goed,
hoe liefelijk is het als broeders samenwonen in eensgezindheid.’
Over het tweede boek kunnen wij kort zijn. Het gaat om

Het Kouter. Jaargang 3

66
de beantwoording van de vraag of het Romeinsche rijk rechtens zich tot Imperium
verhief. Gelukt het ons het denksysteem en de denkmethode van Dante's tijd en zijn
uitgangspunt voor een oogenblik tot de onze te maken, dan biedt het tweede boek
geen moeilijkheden. Indien men ten minste - Wicksteed wijst er zeer uitdrukkelijk
op - de parallel Palestina-Rome, wereldlijke-geestelijke macht niet uit het oog verliest.
Vooral niet, omdat voor Dante's bewustzijn, het resultaat van deze het Evangelie,
van gene het Romeinsche Recht was.
Wie vertrouwd is met de beteekenis, welke de schrijvers van het Nieuwe Testament
aan het Oude geven, dien valt het licht in de Aeneïs de rechtvaardiging te vinden van
de wereldheerschappij, die Dante opeischt voor den Romeinschen keizer en diens
Duitschen opvolger. Het is niet van vandaag of gister dat succes geacht wordt
rechtvaardiging in te houden. Betoogd wordt dan, hoe Rome's aanspraak op
wereldheerschappij hare rechtvaardiging vindt in den adel van het Romeinsche volk,
dien het dankt aan Aeneas. Een beroep op ‘onzen goddelijken dichter Virgilius’ komt
uit den aard der zaak telkens voor. Dank zij Thomas' definitie van het wonder als
buiten den gewonen gang der dingen verwekt door goddelijke tusschenkomst,
bewijzen in Dante's betoog de ganzen van het Capitool, de hagelbuien uit den
Punischen oorlog, denzelfden dienst als de wonderen van het Oude Testament voor
de schrijvers van het Nieuwe. Verder blijkt uit den geestesadel van mannen als
Cincinnatus, Fabricius, Camillus, om van Cato te zwijgen, hoezeer het einddoel van
Rome's veroveringen het heil der menschheid was. En wie dit als einddoel ziet,
bewijst daardoor zijn recht tot geweldpleging. Bovendien lag het maken van
veroveringen en het onderwerpen van de wereld aan zijn heerschappij, in den aard
van het Romeinsche volk. ‘En het is daarom dat de Romeinen, door de wereld aan
zich te onderwerpen, rechtens een imperium werden.’
Dante toont verder aan hoe het oordeel van God zich òf aan het geloof openbaart
òf zich verbergt in een gericht. Dat de vorsten der Assyriërs, der Egyptenaren, der
Perzen gefaald hadden in hunne veroveringstochten, ja zelfs dat Alexander de Groote
op mislukking moest wijzen wordt, tegenover het succes der Romeinen, als een nieuw
bewijs gezien dat het recht ge-
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diend werd door Rome. Het verzet van de geestelijkheid tegen de wereldlijke macht
noopt hem, onder meer, om naast de argumenten door de rede gegeven, ook die naar
voren te brengen, welke ontleend zijn aan de geopenbaarde christelijke waarheid.
Na een scherpe aanklacht tegen de geestelijkheid om haar hebzucht en huichelarij,
betoogt hij hoe alle vrijwillig opvolgen van een bevel, deszelfs rechtmatigheid bewijst.
Immers: ‘Christus verkoos geboren te worden onder het gebod van het Romeinsche
gezag, opdat de Zoon van God, mensch geworden, als mensch opgeschreven zou
kunnen worden in dat register van het menschelijk geslacht. En zoo bewees Christus
metterdaad dat het edict van Augustus rechtvaardig was.’
Hem rest nu alleen nog aan te toonen, dat de Romeinsche wereldheerschappij een
wezenlijk bestanddeel is van het verlossingsplan. Dit kost hem geen moeite. Immers,
daar de zonde van Adam de zonde was der gezamenlijke menschelijke natuur, kon
alleen recht geschieden door de bestraffing van de collectieve menschelijke natuur.
Deze nu was vertegenwoordigd in Christus. Een bestraffing wordt echter eerst een
gerechte straf, door de uitspraak van een bevoegd rechter. Daarom zond Herodes,
schoon onbewust, Christus naar Pilatus, den vertegenwoordiger van den Romeinschen
keizer. Inderdaad, voor Dante is het feit dat Christus heeft willen geboren worden
onder een Romeinsch decreet en heeft willen sterven onder den Romeinschen
landvoogd, het stevigste bewijs voor de rechtmatigheid van de Romeinsche
wereldheerschappij.
Met recht kon het tweede boek eindigen met de woorden: ‘Laten dan zij die zich
uitgeven voor zonen van de Kerk, ophouden met aan de Romeinen de
wereldheerschappij te verwijten, nu zij zien dat de Bruidegom Christus, bij den
aanvang en bij het einde van zijn lijdensweg, haar bevestigd heeft.’
‘En nu houd ik het ervoor,’ voegt hij hieraan toe, ‘dat voldoende is aangetoond
hoe het Romeinsche volk zich rechtens de wereldheerschappij verwierf.’
Uit den aanvang van het derde boek blijkt, hoezeer Dante zich bewust is van de
gevaren, waaraan hij zich blootstelt door de behandeling van de verhouding van Kerk
en Staat. De
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vraag immers die hij zich te beantvroorden stelt, is deze: Ontvangt de Keizer zijn
recht tot heerschen uit Gods hand of uit die van den Paus?
‘Daar de Waarheid vanaf haar omwankelbaren troon het eischt, en ook Salomo...
ons leert ons op de waarheid te bezinnen en den goddelooze af te zweren, en de
wijsgeer... ons aanspoort vriendschap op te offeren aan waarheid, daarom schep ik
moed uit de woorden van Daniël (Dan. VI:2-3) waarin de goddelijke macht, het
schild van de verdedigers der waarheid zich uitspreekt; en mij, volgens den raad van
Paulus, bekleedend met het pantser des geloofs, in de hitte van de kool, die een van
de serafijnen van het hemelsch altaar nam om er de lippen van Jezaja mede aan te
raken, zal ik het strijdperk betreden en door de kracht van hem, die ons door zijn
bloed onttrok aan de macht der duisternis, zal ik voor het oog der gansche wereld
den goddelooze en den leugenaar uit het strijdperk werpen. Wat zou ik vreezen, daar
de Geest, van eeuwigheid bestaande met den Vader en den Zoon, bij monde van
David zegt: ‘De rechtvaardige wordt eeuwig herdacht. Hij zal voor geen kwaad
gerucht vreezen.’ (Ps. CXII:16)1). Dit getuigenis moge in het bizonder toepasselijk
zijn op het schrijven van de Monarchia, het geldt voor het gansche leven van den
Dichter-Ziener.
Het betoog van Dante dat, zooals men weet, uitloopt op de stelling dat wereldlijke
en geestelijke macht beide uit Gods hand het recht tot heerschen ontvangen hebben,
is gegrond op het beginsel dat, wat tegen de natuur ingaat, niet door God kan gewild
zijn. De bewering dat de Keizer afhankelijk is van den Paus, de Staat van de Kerk,
komt volgens hem niet zoozeer uit onwetendheid voort als uit partijzucht, hebzucht,
onkunde, aanmatiging. Voor zoover zijn tegenstanders willens en wetens partijdig
zijn, wil Dante niets met ze te maken hebben; hij richt zich alleen tot hen, die
openstaan voor bewijsvoering. Hij begint met het gezag van Oud- en Nieuw Testament
te stellen boven dat van de Decretalen, die hij natuurlijk voor echt houdt en aan wier
eerste compilator Gratianus, hij een plaats geeft in den hemel van de zon tusschen
Thomas van Aquino en Petrus Lombardus. (Par. X:104).

1) In de Vulgaat Ps. CXI.
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Het bekende argument voor de afhankelijkheid van den Staat van de Kerk, ontleend
aan de verhouding van de maan tot de zon, wordt gemakkelijk ontzenuwd met een
beroep op ‘de’ Wijsgeer en op Augustinus. En bovendien Mozes kan in Genesis dit
niet bedoeld hebben. Immers, op den vierden dag zijn de hemellichten geschapen.
Toen bestond de mensch zelfs nog niet, laat staan de gevallen mensch, voor wien
alleen voorschriften noodig werden. En dan, de maan moge haar licht aan de zon
danken, haar bestaan zeker niet. Het bewijs ontleend aan het feit dat Levi ouder is
dan Juda (Gen. XXIX:34) wordt gemakkelijk weerlegd: ancienniteit en autoriteit
zijn tweel Het beroep op Saul's afzetting door Samuel ontzenuwt Dante door de
opmerking, dat Samuel niet Gods plaatsvervanger was, maar diens afgezant voor
een bepaald geval en als zoodanig alleen gerechtigd tot een bepaalde handeling,
waartoe de vicaris niet gerechtigd zou zijn. Wat de macht aangaat tot binden en
ontbinden door Christus aan Petrus geschonken, deze geldt niet het aardsche, alleen
het hemelsche bestaan.
Over de leer der twee zwaarden heet het (Ls. XXII:36, 38) dat Petrus Christus
verkeerd begrepen heeft, wanneer hij er iets anders in ziet dan een verdedigingsmiddel
voor toekomstige mogelijkheden. En ten tweede: dank zij zijn impulsief karakter
ging Petrus alleen direct in op het concrete uitzicht der dingen. De twee zwaarden
bedoelen het zwaard van het woord en het zwaard van de daad.
Dat de gift van Constantijn aan Sylvester onrechtmatig was, dat de keizer geen
recht had tot geven noch de paus tot ontvangen, is gemakkelijk aan te toonen. Gods
plaatsvervanger mag alleen als rentmeester van de armen, nooit als eigenaar,
geschenken aanvaarden. Door de usurpatie van recht wordt nimmer recht geschapen.
De kroning van Karel den Groote door Paus Adrianus was een onwettige daad te
meer, omdat Michael de regeerende vorst was te Constantinopel1).
Wie uit deze kroning rechten afleidt voor den pauselijken Stoel, bedenke dat hij
het omgekeerde doen kan, krachtens het herstel van Paus Leo en het afzetten van
Paus Benedictus door Keizer Otto.

1) Dante vergist zich hier in de namen.
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Na al deze negatieve bewijzen - Dante geeft er nog meer - volgen enkele positieve.
Wij zijn reeds vertrouwd met het argument dat, voordat er nog van een kerk sprake
kon zijn, Christus en Paulus en de engel die aan dezen verscheen, het gezag van
Caesar erkenden. Christus door te willen geboren worden en sterven onder een
Romeinsch keizer, Paulus door tot Festus te zeggen: ‘Ik sta hier voor den rechterstoel
des keizers, en daardoor moet ik geoordeeld worden. (Hand. XXV:10) en de engel
door Paulus gerust te stellen met een ‘Vrees niet Paulus, gij moet voor den keizer
staan (Hand. XXVII:24).
Uit de gift van Constantijn haalt Dante een argument ten gunste van zijn
eindconclusie, dat de groote gevaren van de scholastische denkmethode wel recht
duidelijk maakt. Van zijn letterknechterij zagen wij reeds voorbeelden in overvloed.
In het slothoofdstuk, waarin ieder kenner van de Comedie den grondslag van
Dante's hoofdwerk herkent, wordt dan uiteengezet hoe de mensch van alle schepselen
het eenige is dat deel heeft aan het vergankelijke en het onvergankelijke, zijn dubbel
levensdoel figuurlijk voor zich ziet in het aardsche en in het hemelsche paradijs. De
volle ontplooiing zijner gaven, door middel van verstandelijke en zedelijke krachten,
leidt tot aardsche zaligheid. De hemelsche die bestaat in aanschouwing en genot
(fruitio) van het goddelijke, kan de mensch niet bereiken zonder goddelijken bijstand.
De menschelijke rede volstaat voor het eerste, zonder den Heiligen Geest blijft het
tweede onbereikbaar. De gevallen mensch echter moet in toom gehouden, wil hij
niet afwijken van het goede pad. Vandaar de noodzakelijkheid van twee richting
gevende machten, paus en keizer. Opdat de mensch dit dubbele hem gestelde doel
bereike, moet het de grootste zorg van den keizer zijn, dat ‘in vrijheid en in vrede
geleefd worde op deze dorschvloer van den sterfelijken mensch.’ Daar het hier in
wezen gaat om harmonie tusschen hemel en aarde en God alleen het geheel overziet,
volgt hieruit dat alleen God den keizer kiest. Men spreke daarom niet van keurvorsten,
maar men zie in hen de herauten der goddelijke voorzienigheid.
‘Het is dus nu duidelijk dat het gezag van den wereldlijken heerscher zonder
eenigerlei bemiddeling ontspringt aan de fontein van het alomvattende gezag.’
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‘Men vatte deze waarheid niet zoo benepen op, dat de Romeinsche keizer in geen
enkel opzicht aan den Roomschen opperpriester ondergeschikt zou zijn... Laat Caesar
daarom voor Petrus dien eerbied hebben, welke een eerstgeboren zoon voor zijn
vader heeft zoodat, bestraald door het licht der vaderlijke gunst, hij met des te grooter
kracht de wereld moge verlichten, over welke hij is gesteld alleen door Hem, die
regeert zoowel over de geestelijke als over de wereldlijke dingen.’
Geen wonder dat van de Monarchia, gelijk trouwens tot op dezen dag van de
Comedie, hetzelfde misbruik gemaakt wordt als van den Bijbel: alle belanghebbenden
gebruiken het boek in hun belang. En het valt niet te ontkennen, dat Dante zelf het
klassieke voorbeeld gegeven heeft. Wanneer het zijn zaak diende, maakte hij zich
los van alle allegoriseerende neigingen van zijn tijd en nam de woorden zooals zij
daar stonden. Merkwaardig is zeker het psychologische argument à propos van Petrus
en de twee zwaarden. In den strijd tusschen Lodewijk van Beieren en Paus Johannes
XXII gebruiken de imperialisten het tegenover de pauselijke eischen. Een Dominicaan
schrijft een heftige verhandeling tegen het boek en draagt het op aan Dante's
commentator aan de universiteit van Bologna, ter waarschuwing. Johannes' legaat,
de beruchte kardinaal Poggetto brengt het op den brandstapel en schendt Dante's
graf. In de 16e eeuw wordt het op den Index geplaatst, waarvan het waarschijnlijk
verdwenen is tegelijk met een groot aantal andere boeken, door Paus Leo XIII van
den Index verwijderd. In het Risorgemento (1820-1860) speelde het opnieuw een
belangrijke rol. En wie zou zich verwonderen als op dit oogenblik droomen van
wereldheerschappij steun vonden in het tweede boek? Men moge beweren dat het
risico van vergankelijkheid voor een werk stijgt naarmate het meer kind van den
eigen tijd is, de Comedie behoeft niet eens genoemd te worden om dit te weerleggen.
Wat een boek als de Monarchia classiek maakt en telkens weer actueel, zijn niet
alleen de problemen zelve, maar vóór alles de beginselen, die aan de bewijsvoering
ten grondslag liggen.
Wanneer Dante, als goed leerling van Aristoteles, zijn zaak bepleit opdat ieder
menschelijk wezen tot volle ontplooiing zijner krachten en gaven moge komen tot
heil van hemzelven
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en van het gemeenebest, is deze doelstelling de onze, al trachten wij ze met andere
middelen te verwezenlijken. Wanneer hij de eenheid der menschheid bepleit ondanks
het onderscheid in ras, staan wij aan zijn zij, hoezeer wij mogen glimlachen om het
argument, ontleend aan Aeneas' huwelijk met een Aziatische eerst, met een
Afrikaansche daarna en ten slotte met een Romeinsche. En al weten wij maar al te
goed, hoe onverbrekelijk de verwezenlijking van een ideaal samenhangt met den
toestand der wereld op een gegeven oogenblik en al zij Dante's voorstel nooit voor
verwezenlijking vatbaar, dat hij een hof van arbitrage voor zijn geest heeft gehad, is
onloochenbaar. Nog daargelaten dat de conclusie aangaande de verhouding van Kerk
en Staat waartoe hij voor meer dan zes eeuwen kwam, de juiste is tot op dezen dag.
Of van het paar dozijn Duitsche geschriften die het vorige jaar deze verhouding
onderzocht hebben, ook maar een enkel na zes eeuwen nog van waarde zal zijn?
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A. Roland Holst en zijn laatste bundel ‘Een winter aan zee’1)
Door B. Jalink
Men leert A. Roland Holst's levenshouding als dichter wellicht het best kennen uit
den voorzang tot zijn ‘Belijdenis der stilte’. Hij heeft daarin de grootheid dier dichters
bewonderd, die
vast uit het midden
Der wentelende stroomingen staan (zij)
Strijdend, heffend de sterke scheppingsdaad
Hoog uit de donkre scheê van het gemoed
Als een recht vuur, dat wijst de stroom vooruit.
Zij zijn de groote helden; zij belijden
Hun oorsprong strijdend in dit lager land.

en vervolgt dan:
Maar enklen, aan 't steil eind geboren zijnde
Der menschheid, en in schemering verloren,
Zijn te ver in den donkren wind geboren
En staan, leunend tegen het rotsen einde,
Te recht boven het maatloos dreune' en breken
Der vreemde zee en tè alleen daarboven
Om ooit te voelen 't vuurbloedend gelooven
In 't woord van één tijd en dat woord te spreken.

Roland Holst als dichter lost het zoo talloozen, en in het bijzonder den dichterlijken
mensch, nijpende probleem der verhouding van droom tot daad - zie b.v. de prachtige
verzen aan de worsteling met dit probleem ontsprongen bij Henriette Roland Holst
v.d. Schalk (in ‘de Vrouw in het Woud’) en bij P.N. van Eyck - zóó op, dat hij
uitsluitend de zijde van den droom kiest. En wel - en dat is het bijzondere, want uit-

1) A.A.M. Stols, Maastricht
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sluitend de zijde van den droom kiest b.v. ook Bloem, kiezen ten slotte alle romantici
- van een droom, die meer dan bij eenig ander mij bekend dichter in onze litteratuur
afgewend is van het leven, er vrijwel geen enkele verbinding meer mee heeft. Het is
de tijdelooze, vóórwereldlijke droom van weemoed en weedom, waarin de
aanwaaiende herfststormen over het oneindige ruim der zee, de verlaten schreeuw
van een meeuw boven het duisterende strand, het ritselen der herfstblaren in de
schemering, de steeds weerkeerende, fascineerende symbolen zijn. De verrukkingen
van wind en maanlicht, waarin het lokkende zingen van de eilanden der gelukzaligen
tot hem schijnt over te komen, de sombere hartstocht der zee, het dreunend breken
der golven aan de duistre wacht der rotsen, deze gansche vóórtijdelijke wereld,
waarvan ook oude sagen en sproken verhalen, heeft dezen zanger zoo geheel in haar
ban getrokken, dat er voor hem geen weg terug is niet alleen niet naar het beveiligde
burgerlijke leven, doch ook niet naar het nuttige, dadenrijke leven der menschen,
naar het leven in zijn volheid als zoodanig.
Niet naar het beveiligde, burgerlijke leven, dat graf, waar zij hem eens gevangen
hielden en dat voor dezen dichter de doodvijand is van zijn zangerschap. Lees b.v.
het betooverende liedje der elven bij een alleengelaten kind:
Blaas het maanlicht in zijn oogen,
ritsel wilgenblaren bij zijn ooren
Laten zij hem nu maar houden,
altijd zal hij ons behooren,
en zij zullen niet vermogen
binnen muren die zij bouwden,
binnen liefde van hun oogen
hem te houden,
o, wat zonden
- als ons zingen door zijn jaren
rust en duur hem heeft ontnomen al hun klagen en ervaren
tusschen hem en onze droomen,
hij zal komen, hij zal komen,
en zijn oogen zullen staren...
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ritsel, ritsel wilgenblaren,
blaas het maanlicht in zijn oogen.

Doch ook niet naar het nuttige leven van den daad als zoodanig
En daden -? Kan een kind lachen en spelen,
Als de verlaten mijmring van een oud
Gebogen koning over hem heen neigt
En, hem niet ziend, diep in zijn kinderoogen
Staart naar het eind van een oud leed? Kan ik
Gaan tot de daad als ik de zee hoor breken
Diep in de steilte en door mijn open oogen
De weemoed van de scheemrende eeuwen inwaait?

Doch deze keuze tegen het leven, tegen de overgave aan het leven, zij is tragisch;
tragisch in dien zin, dat zij een gespletenheid van levenshouding inhoudt, een
krachtens innerlijke lotsbeschikking naar twee uiteenloopende richtingen getrokken
worden. En het is aan deze tragiek, aan het toch steeds weer wankelbare van het
gevonden evenwicht, aan de noodzaak, de gevonden richting, de gedane keuze steeds
weer opnieuw te moeten veroveren, dat wellicht geheel Roland Holst's kunst, doch
in ieder geval zeer aanwijsbaar zijn allermooiste verzen zijn ontsprongen. B.v. zijn
bekende ‘Een winteravondval’, dat nobele, vreemde gedicht, zwevend op de grenzen
van tijd en tijdeloosheid met dien wondermooien, dadelijk reeds bedwelmenden
aanvang:
Gouden stille kusten en de zee nog blauw,
en de blijde vele golven, die er spelen,
en die witte vlucht van vooglen - o de vele
meeuwen zwevend door de zuiverende kou
zwervend als een bui, als een gevleugeld sneeuwen,
en hun kreten af en aan over mijn hoofd;
heb ik ooit wel in een ander lied geloofd
hier op aard dan de verloren kreet der meeuwen?

In dit vers beschrijft de dichter een eenzame wandeling in de vallende
avondschemering langs het stille winterlijke strand en dan is het hem of uit dat land
van zijn heimwee, dat eiland
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der gelukzaligen, waarnaar zijn overpeinzingen wederom waren uitgegaan, toch een
antwoord komt:
Toen... een antwoord toch...? neen, een voorbijgaand mensch
en zijn vluchtig avondgroeten langs mij henen;
'k zag hem na tot hij in donker was verdwenen,
toch misschien mijn broeder aan der wereld grens?
't Was een visscher uit het oude dorp, daar ginter
waar de duinen lager worden, en hij ging
bukkend onder wrakhout door de schemering,
denkend aan de lange nooden van den winter.
En ik ga hem na, maar langzamer dan hij,
bukkend onder leed, dat ik had moeten lijden o, verzuimde smart - o, wroeging, waar de tijden
nu geen redding meer uit geven, en de zee
zingt, maar lokt niet meer, en ik blijf aangewezen
op dit klein bestek van weedom en berouw,
en de winteravond valt, en door de kou
wankel ik - en toch, ik voel, er is genezen
in rampzaligheid, en, huivrend weet ik weer
hoe het heimwee, dat deze aarde houdt bevlogen,
mij - waarom dan ook - het zingende vermogen
schonk, en verder valt er niet te vragen, en ik keer
tot het oud gehucht, dat daar ligt weggedoken,
minder eenzaam toch, en zie daar op het duin
in de lage herberg waar de visschers zijn
wordt de lamp nu voor den avond opgestoken.

Het is de, ondanks zijn keuze, die zich steeds weer bevestigt, nochtans besefte schuld
tegenover het leven, die zich hier zoo subtiel en zuiver verwoord uitspreekt, dat zij
niet minder ontroert dan de beknopte vaststelling ervan in het gedicht ‘De Schuld’,
eveneens in den bundel ‘Voorbij de Wegen’.
Tragisch is ook het, soms met den lichten, blijen moed van den zwerver, die de
‘vertrouwde is van beedlaars en verbannen koningen’ opgenomen, soms ook in al
zijn donkere fataliteit besefte onvermogen tot de overgave der liefde, die
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in laatste instantie een overgave aan het leven en als zoodanig in strijd met de als
eenig mogelijk erkende levenskeuze zou zijn. In ‘Zwerversliefde’ heet het:
O, laten wij maar zacht zijn, en maar niet
het trotsche hooge woord van liefde spreken,
want hoeveel harten moesten daarom breken
onder den wind in hulpeloos verdriet.
Wij zijn maar als de blaren in den wind
ritslend langs de zoom van oude wouden,
en alles is onzeker, en hoe zouden
wij weten wat alleen de wind weet, kind -

En wellicht nog overtuigender in ‘De bevlogene’, dat ik hier wegens zijn lengte niet
kan citeeren, doch waarin het conflict tot in zijn zwartste diepten wordt doorleden
en dat eindigt met die wonderlijk berustende, als in een kosmisch donker gedrenkte
regels:
O, wind der eeuwen. Er staat
geen ding meer omhoog uit uw vloed:
uw donker is aan mijn gelaat,
uw storm is over mijn bloed.

Zelf heeft Roland Holst deze innerlijke ontwikkeling, beter: de geschiedenis zijner
bewustwording van dit zijn innerlijkst levensprobleem beschreven in die om zijn
fascineerende mengeling van verhulling in symboliek - doch welk een doorzichtige
en glanzende pracht, welk een evocatieve kracht der symbolen, alsof zij de eeuwen
van den menschelijken ontwikkelingsgang voor onze verrukte verbeelding oproepen!
- en om zijn allerluciedste, Dostojevskiaansche, soms obsedeerende concreetheid
wel merkwaardigste biografie interieure, die wij in onze litteratuur bezitten.
Merkwaardigste ook om de pracht van taal, van zinsbouw en compositie, die dit te
weinig bekende geschrift tot een der meesterwerken van het Nederlandsch proza
maken.
In ‘de Afspraak’ beschrijft de dichter, hoe reeds als kind de Verborgene, die figuur
als uit een sage, ‘met handen, die
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deden denken aan het zwaard en de harp’ hem verschijnt en in hem het bewustzijn
wekt, in dit ontvleugeld en neerslachtig bestaan niet thuis te behooren, dat onleschbaar
heimwee naar een leven ‘waar uwe oogen uit straalden en uw stem uit klonk en
gesteld tusschen mij en dat wat hier de werkelijkheid genoemd wordt’. Het is het
Elysisch verlangen, dat zich hier voor het eerst doet gelden, dat daarna weer vele
jaren lang onder de oppervlakte zal verdwijnen, om dan echter in een tijd van ziekte
en doodsgevaar den dichter zoodanig bewust te worden, dat het van dien tijd af aan
zijn gansche leven zal gaan beheerschen en bepalen. De periode liggend tusschen de
afspraak en zijn herbewustwording ziet de dichter als een tijd, waarin hij geleefd
heeft ver van de ruischende oorsprongen van het eigen wezen en het is met wrevel
en geringschatting, dat hij terugdenkt aan die jaren en aan de verzen, in dien tijd
ontstaan, waarin ‘slechts de woeker met eigen verdriet en blijdschap’ zich uitsprak.
Met de ‘Belijdenis der Stilte’ begint de keer, die zich in de latere bundels tot een
steeds vaster en zelfbewuster ontplooiing doorzet, waarvan ook de somberglanzende,
van onheugelijke driften doorwaaide hervertellingen van Iersche sagen de
onmiskenbare bevestigingen zijn.
Vermelden wil ik nog het slot van ‘de Afspraak’, dat het boven aangeduide centrale
tragische levensprobleem van den dichter nogmaals op eigenaardige wijze verbeeldt.
De dichter stelt zich voor, hoe het einde, dat een weerzien van den Verborgene
beteekent, voor hem zou kunnen plaats hebben. Zal hij wellicht voordien toch zee
en wind verlaten, den weedom der stad opzoeken en gaan leven te midden der
ontvleugelden. En zou dan het einde komen ergens in een oud huis in een duister
slop? Dan nog eens zal er de keuze zijn tusschen het heimwee en de deernis, tusschen
den Verborgene en die andere figuur, die in het vertrek aanwezig zal zijn. ‘Ik weet
wel hoe ik zal kiezen, want gij zijt de sterkste en voor u bestaat de keuze niet, maar
als werkelijk tusschen die deur en dat raam het einde gebeurt, dan zult gij niet de
eenige zijn, die de hooge smalle trap opkomt en als ik denk aan eene, die uit dooi en
donker van de stad zelve, moe en te laat in dat nauw vertrek komt te staan, blijft mij
enkel de bede, dat er nog een wijle iets hoorbaar moge zijn, als een ver naklinken en
verdwijnend
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uitwisschen, schoon en helder genoeg om het begrijpelijk, en vergefelijk, te maken,
dat ik niet blijven kon’.
Wat des dichters laatsten bundel ‘Een winter aan Zee’ betreft, hierover kan ik na het
voorafgaande kort zijn. Roland Holst blijft ook in deze verzen zichzelf gelijk als de
dichter van den weemoedsdroom. Wel schijnt het - is dit een gevolg van het ouder
worden of komt het door de aanleiding dezer gedichten, die een voorbijgegane liefde
is? - alsof de soms zoete, soms sombere verlokking van den weemoed in dezen bundel
meer plaats maakt voor zijn pijn en vereenzaming. Althans de verrukkingen van de
ijlte der manestralen, van het bedwelmende zingen der verzaligden zijn hier zelden
meer waarneembaar en komen zij voor dan met een sterker onheimelijken bijklank.
Wel echter treft mij in menig dezer verzen een manlijke aandrift, zich uitend in een
nieuwe ontplooiing, een nieuwe nuanceering althans van des dichters talent. Een der
meest karakteristieke zijden van Holst's dichterschap was steeds zijn taal- en
symboolvormend vermogen. Hij ‘verjongt de geschroeide woorden dezer wereld in
de koele holte van zijn stem’ en schept steeds weer nieuwe verbindingen, die op
wonderlijk-geniale wijze zijn droomwereld verbeelden (achter wind en wereld, een
vervreemdend sneeuwen, een voorwereldlijk licht, enz.). En steeds bewondert men
de kracht, waarmee hij deze vindingen doorvoert. Nieuw echter schijnt mij de
eigenaardige wijze, waarop in sommige dezer verzen zielsbewegingen onmiddellijk
in natuur- en ook in tijdsverschijnselen aanschouwd worden en omgekeerd natuuren tijdsverschijnselen zonder merkbaren overgang in zielsbewegingen overgaan. Het
is of de ziel des dichters zich oneindig verwijdt en mikro- en makrokosmos zich met
elkander vereenzelvigen. B.v. op bl. 29:
Vergaan zijn de droomschepen
der wereld. Ver zonvuur
en leege zee verdwepen
aan kimwolken een grootsch
weleer nog, maar naar hier
daalt vaal en allerwegen
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uit den omtrek des doods
van ander vuur de aschregen.

Terwijl een enkele maal het natuurverschijnsel een allegorische vorm aanneemt. B.v.
op bl. 51.
Soms is men geneigd na de niet meer van verrukten, doch van een nu eens met
resignatie dan in pijn en vereenzaming onderganen, weemoed getuigende verzen een
geringe tendentie van den droom naar het leven toe aan te nemen. Ten eerste in de
warmere aandoening van het hart, die in een enkele dezer liefdesverzen - men aarzelt
een oogenblik ze zoo te noemen - tot uiting komt. B.v. bl. 10. Ten tweede in het bij
Roland Holst zelden voorkomende feit, dat in enkele gedichten tijdsverschijnselen
een weerklank schijnen te vinden. Waarbij men echter direct moet opmerken, dat de
echo van dit tijdsgebeuren in deze verzen zoo irreëel is, dat men zich toch weer
afvraagt, of wij hier niet veeleer te doen hebben met enkele stralen van het leven
daarbuiten, die in des dichters droomwereld vallen en wier onheilsspelling den dichter
slechts eigen somberheid bevestigen. Wat elkaar trouwens niet behoeft uit te sluiten
en nog niet behoeft te pleiten tegen boven geuite schuchtere veronderstelling. Ik
bedoel de verzen beginnend met: ‘Der volkren sombre maren’ bl. 31.
Een derde verschil met vorige bundels ligt in een verstrenging van den vorm. Hij
bevat tien afdeelingen van in vorm aan elkaar gelijke, acht-regelige strophen, die in
haar geslotenheid aan deze verzen een aan het epigram of het kwatrijn herinnerende
definitiefheid geven. Ook een zekere monotonie, zeker samenhangend met het feit,
dat in tegenstelling met vroegere bundels, al deze verzen één centrum bezitten. Of
hebben wij in dezen bundel het einde te zien van een ontwikkeling, die zich nauwelijks
nog zou kunnen voortzetten of vervolmaken? Misschien zijn beide veronderstellingen
juist en is ‘Een winter aan Zee’ het kristal dat zich gevormd heeft tusschen de ééne
aanleiding tot dezen verzencyclus en de tot een definitieve vastheid gekomen
vormkracht van den dichter. Ik zeg vormkracht, want het boven beschreven evenwicht,
waarop deze kunst is gebaseerd, is ook blijkens dezen bundel wankelbaar, trillend,
gevoelig gebleven.
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Tot de schoonste uit dezen bundel behooren m.i. de slotstrophen van dezen cyclus,
waarin de dichter a.h.w. van dezen winter aan zee (hoort men ook in dezen naam
den symbolischen klank?) afscheid neemt; waarin zich nog eenmaal de namelooze
eenzaamheid van het hart, dat een liefde losgelaten heeft, uitspreekt (89), dat
vervolgens de kosmische wijdheid der bevrijding, der slaking ervaart (90), om zich
ten slotte gewonnen te geven en te berusten in de blindheid van het lot (91). Ik citeer
het middelste:
Eenzelvige uren lang
volgde ik oude duinpaden
in lang niet meer in zwang
zijnde gedachten. Wolken,
heldere droomnomaden,
bleven gelijdelijk
der wereld loop vertolken,
volk na volk, rijk na rijk.

Nooit wellicht heeft een dichter in onze taal verlokkender, bedwelmender gezongen.
Er leven in zijn zang, evenals in dien der oude noorsche barden, der Grieksche
sagenzangers onheugelijke herinneringen, duizelende verrukkingen. Gefascineerd
blijft men op de oorsprongen dezer kunst, op de wortels van dit levensprobleem
staren. Hoe zal het oordeel uitvallen?
Er is in deze gansche levenshouding een onheimelijke zuigkracht, die ook door
den dichter zelf herhaaldelijk gevoeld wordt, zie b.v. zijn beschrijving van het
tusschengebied der buitenste duisternis op bl. 40 en volgende en zijn overdenkingen
op bl. 66-70 van ‘de Afspraak’. Geldt dit echter slechts voor het zich al te diep
verliezen in den weedom der menschen of bergt deze levenshouding als zoodanig,
dus ook in haar positieve strekkingen: het hunkerend uitzien naar het eiland der
gelukzaligen, het begrijpen van den zingenden dood als de uiteindelijke bevrediging
van een onleschbaar heimwee, het onheimelijk accent, waarvan wij boven spraken?
Zeker is, dat zoowel de negatieve als de positieve tendenties dezer wereld vaak zeer
aan godsdienstig overeenkomstige herinneren; de negatieve: het zich willen verliezen
in den weedom der men-
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schen, aan de christelijke charitas, de positieve: het Elysisch verlangen, aan het
heimwee naar het hemelsch Jeruzalem (zie b.v. het prachtige ‘Gebed van den
harpspeler’ en de verzengroep: ‘Dit eiland’, beide uit ‘Voorbij de Wegen’). Deze
gelijkenis hangt samen met het feit, dat hier, als b.v. bij Slauerhoff, oergevoelens
van het menschelijk geslacht naar boven dringen: bij Slauerhoff was het de oer-haat
van het menschelijk schepsel tegen het leven (zie mijn bespreking in het
Novembernummer 1936), bij Roland Holst is het de kosmische weemoed. En zoo
zijn deze gebieden dan ook, ondanks de gelijkenis, volkomen anders en m.i.
onoverbrugbaar gescheiden. Want het eigenaardige is, dat deze oergevoelens, die
diep in ieder mensch leven en daarom door ieder herkend worden, juist slechts in
een ontgoddelijkte wereld die absolute geldigheid bezitten, die den ervan bezetene
in staat stelt, ze met die voor ieder herkenbare intensiteit uit te spreken.
En zoo komen wij tot de conclusie, dat de dichter hier voor de welhaast absoluut
schijnende noodzaak gesteld wordt van een keuze tusschen volledige menschelijkheid
en dichterschap, tusschen menschelijke vroomheid en kunstenaarschap. En ofschoon
het menschelijk element zoo sterk is, dat hij in zijn vers ‘de Schuld’ zichzelf rekent
onder degenen, die ‘te laat en huiverend ontwaakten in Gethsemané’, kiest hij
nochtans zijn dichterschap, welke keuze hem zijn houding als dichter in zijn aanhef
tot ‘Voorbij de Wegen’ aldus zingend bewust laat worden:
Het najaar waait de duisterende landen
regenend over, en oneindig groot
zijn de verlatenheden van den dood.
Bleek schuimt de zee over de lage stranden.
En aan het raam, denkend aan al wat vlood,
hoor ik de klacht dier eeuwen om mijn wanden.
De laatste daad viel uit mijn moede handen:
ik zie hen bleek en roerloos in mijn schoot.
Laten wij niet meer hopen, laten wij
nimmermeer smeken, en o, niet meer smaden Dit is het eind, het duisterend getij
van lage wolken en de storm der bladen.
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Uit onze handen zijn de laatste daden
gevallen, en de regen waait voorbij.

Aldus is het evenwicht, het plan, waarop deze dichter krachtens zijn keuze en
ontwikkeling staat en waarop hij zich blijkens zijn laatsten bundel bevestigt, definitief
bevestigt m.i. met een zekere neiging tot verstarring. In zijn vroegere bundels is de
weemoedsdroom nog doorlicht: achter de somber-waaiende wolkgevaarten schemert
nog een lichter grijs aan den horizon. ‘Een Winter aan Zee’ is straffer, strenger, doch
ook de zingende toon is m.i. minder vol geworden, het zingend vermogen is
afgenomen. Is dit toevallig of zal het blijken een consequentie te zijn van des dichters
levenshouding als zoodanig? Duidt het op een naderend einde van Holst's
dichterschap, op de noodzaak uit het boven beschreven dilemma toch nog een derden
uitweg te vinden? Dit kan slechts de toekomst leeren.
In ieder geval schijnen mij op figuren als Roland Holst en Slauerhoff Vinet's
woorden uit zijn ‘Etudes sur la littérature française au dix-neuvième siècle’ van
toepassing: ‘Une mélancolie subtile, un mysticisme creux et affamé, est le contrecoup
du Christianisme dans les âmes profondes ou délicates, qui ne sont pas devenues
chrétiennes; il a fait, en entrant dans le monde, un grand vide dans les âmes, qu'il n'
a pas remplies... De là ces tourments autrefois inconnus, de là ces rêveries énervantes
des âmes dépossédées, de là cette poésie, qui se nourrit d'elle même, et qui, faute
d'une immensité pleine, s'empare d'une immensité déserte, d'une immensité de douleur,
autre infini pour un être, dont l'infini est la véritable portion, le besoin éternel,
l'incorruptible symbole!’ Afgezien van de vraag, of het Christendom dit holle en
hongerige mysticisme, deze verlaten oneindigheid in de diepe en delicate naturen
heeft te voorschijn geroepen, of dat zij ook reeds vóór het Christendom te constateeren
vallen, zeker schijnt het mij, dat deze verschijnselen steeds weer zijn op te merken
bij zielen van groot allure, waarin, om met Paul Sabatier te spreken, ‘geen altaar staat
opgericht’.
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Boekbespreking
E. Wolfram. De occulte oorzaken van ziekte (vert. A.Th. van
Houten-Wennekendonk).
Jo Spruyt. Wat de moderne levensbeschouwing ontbreekt.
Rom Landau. Uw Koninkrijk kome.
Martin Kojc. De weg naar geluk.
Alle uitgegeven door Servire, den Haag.
Het is een goedbedoelde, maar gevaarlijke en onverantwoordelijke illusie van
velen, dat de uitweg uit alle huidige persoonlijke en maatschappelijke nooden eigenlijk
‘heel eenvoudig’ zou zijn. De schrijvers van bovenvermelde boeken hebben een
poosje gezocht, en toen ineens... dat de menschen dààr niet eerder op gekomen zijn!
Zij stallen met groote zelfverzekerdheid en groot vertoon der verhevenste begrippen
de ‘oplossingen’ uit, deze geestelijke wonderdokters voor geborneerde lezers. - Zoo
verwacht Wolfram voor de medische wetenschap alles van de wederontsluiting van
Paracelsus, en dat kon dan best in een populair boekje, waar vergift en antipathie,
slechte maag en slecht humeur, zwavel en tranen als wezensverwant voor den
onontwikkelden doch des te enthousiasteren lezer paradeeren. - Jo Spruyt draait voor
het ‘opgelost zijn in den Alwil’, ‘het zijn in het allerhoogste bewustzijn’, de hand
niet meer om, en bewijst eigen aphorismen met citaten. En durft dan nog Künkel te
verwijten, dat hij te veel aandacht voor des menschen heerlijkheid heeft! - Landau
heeft, na het alleszins verdienstelijke ‘God heb ik gezocht’, ons al weldra
medegedeeld, dat hij ook ‘gevonden’ had, en thans komt hij ons wederom eenige
‘laatste waarheden’ verkondigen. Daar heb je ‘het schijnbaar onverdiend lijden’ dat zoo eenvoudig te begrijpen wordt, als men Karma te hulp roept, ‘de wet van
oorzaak en gevolg, die door alle levens van een mensch werkt. Ons lot is dus (!) het
gevolg van onze daden in vroegere aardsche incarnaties. - Het feit dat wij gelukkig
(!) genoeg een gunstig Karma hebben, legt ons de plicht (!) op om anderen te helpen,
die niet zoo gelukkig zijn.’ - Terwijl tenslotte Kojc den suikeroom ‘Oerkracht’ ontdekt
heeft, en stelt, dat ‘al het ongewenschte... een dwaling (is) van onzen kant, een
verkeerd inzicht omtrent het leven. Het is onwetendheid en bekrompenheid’ (p. 105).
Een hoerastemming - met kater na!
Het aanwijzen van slechte wegen kan soms te verkiezen zijn boven het oneerbiedig
en voorbarig ontsluiten, d.i. bederven, van goede.
R. BAELDE
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Verzen
Door Ant. Klumper
Dhanja1) en Boeddha
‘Op wolken en wind werd den dag uitgedragen,
maar vuur lokt mijn leden met licht en behagen
en koestert mijn kind dat in sluimering lacht,
zoo daver nu, stormwind-onstuimige nacht.’
‘De zon van mijn ziel is haar zenith genaakt,
mijn zinnen zijn zelfzucht noch hartstocht geblaakt,
mijn wil heeft hun woelen tot rusten gebracht,
zoo daver nu, stormwind-onstuimige nacht.’
‘Mijn woning is rotsen-onwrikbaar en draagt
de wiggen gezekerd, de binten geschraagd,
de luiken en luifels gejokt in hun voegen,
zoo nacht laat Uw vol-ronde donderklank zwoegen’
‘Mijn stede is de kern van een zorgenloos hart,
de zuil van haar vreugd staat gestut door de smart,
haar knaagt niet de worm van het luchte vernoegen,
zoo nacht laat Uw vol-ronde donderklank zwoegen.

1) Een welgestelde boer onder wiens afdak Boeddha in een ruwe nacht beschutting zocht,
hetgeen de aanleiding werd tot een gesprek waarin Boeddha den boer van de betrekkelijkheid
van zijn materieele welstand tracht te overtuigen en hem tot een dieper geestelijk leven
aanspoort.
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‘In stallen, aan staal-sterke zeelen gestrikt
staan paarden en vee door de vlagen verschrikt,
de schuren verduren den last van het graan,
zoo nacht laat Uw blinkende bliksem maar gaan.’
‘Mij knelt niet de ijzeren gordel der plicht,
het juk der begeerte waaronder gij zwicht,
mijn trots wordt niet moede in den breidel der waan,
zoo nacht laat Uw blinkende bliksem maar gaan.’
‘Geluwd door de winden, geliefd door de zon,
gelaafd door de Mahi, klei-zwangere bron,
zoo breiden mijn weiden hun zee-wijd verschiet,
dus deert mij de nacht-grauwe gruwlijkheid niet.’
‘De lichtglans van waarheidszin loutert mijn bloed,
de stroom der tevredenheid drenkt mijn gemoed,
haar effene akkers staan zorgen-gewied
dus deert mij de nacht-grauwe gruwlijkheid niet.’
‘'k Heb immer den wil van de Goden voldaan,
naast starende sterren en melk-blanke maan
de glanzende schemel der hemel aanbeden,
zoo nacht laat Uw weemoed mijn vrede betreden.’
‘Mijn bark van bestaan zwierf een moeizame tocht
van 't blinde begeeren naar 't heil dat ik zocht,
maar 't zeil was mijn ziel en het roer was mijn rede,
zoo nacht laat Uw weemoed mijn vrede betreden.’
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Brahman1)
Hij stond dien avond van den eersten oogst
waar aan den vijver vóór den tempelhof
de leliën dreven op den wind en zag
de offerplaats gedrenkt in vreedzaamheid;
het zwarte marmer lauw van bloed en zon,
en in de luwte van een vijgeboom
onder een cederen gehemelte
hem die de werelden gebeeldhouwd had:
de azuren schedel, emeralden bergen,
kelk van den oeverloozen oceaan.
Waar de relieken hingen in een pronk
van caneluren en veroude spreuken
bewoog een drukke drom van biddenden
om loutering in jong-geronnen leed;
vóór Visjnoe's2) kosmische tevredenheid
die hing in langzaam lachen rond een beeld
geheven op een marmeren lotuszetel
zag hij een pelgrim knielen, buigende
het voorhoofd waar de koorts der ziel op lag,
wiens geest verhief als brand van middagzonnen
verlangens zweemende naar eeuwigheid;
waar de legenden cirkelden rondom
een zuil die de kleinoodenoffers droeg
en wijgeschenken aan de mindre Goden,

1) De schepper, hoogste Godheid in het Hindoeïsme. Het volgende is niet historisch, maar
ontstaan uit de overtuiging dat Boeddha met zijn afschuw voor het ritueel der Brahmaansche
eerediensten het zeker eens beleefd moet hebben.
2) Een God die met Brahman en Sjiwa een drie-eenheid vormt.
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vóór Parvati1), de zwanen-blanke, lag
een vrouw zacht fleemend om een eigen kind
waarbij haar trotsche hand de bloemen wierp
in de' uitgehouwen schoot van chrysoliet.
Waar Doerga's2) donkere schoonheid ademde het lang gewaad rood als de morgenzon
en door het doodsbleek marmer starende
haar starre oogen, fonklende robynen,
waar rillend in een schedelschaal vol bloed
de smettelooze roode lotussen dreef een Brahmaan3) in langgewende ernst
een koppel ossen naar het altaar waar
de opperpriester, oog des offers stond,
hij die het onvergankelijke in zich
begreep, van wat bestaat en denkbaar is
de spiegeling en kosmos' eerste mensch,
hij van wiens mond het licht der woorden steeg
tot ingewijden en beschouwenden
bewogen wel doch in kristallen rust en als het offer log was neergezegen,
gedrenkt in eigen bloed dat gudsend vlood
ter wijding over Doerga's milde voeten,
als hij zich wendde, afliep van de tegels
den hof der urnen langs en moedeloos
de smalle poort doorging, zag hij een kind
dat, spelende verlaat, haar Godsgeschenk,
haar welke bloemen en een beker rijst
vol schuchterheid schonk aan een bedelaar.

1) Godin der weldadigheid.
2) Godin der verdelging en Sjiwa's vrouw.
3) Een lid der hoogste en heiligste kaste.
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De vraag naar den mensch
Door R.F. Beerling
Het behoeft niet te verwonderen, dat de heftige schokken en diepgaande
veranderingen, die wij op alle gebieden der samenleving waarnemen, de
tegenwoordige philosofie niet onberoerd hebben gelaten. Een vroegere
beschouwingswijze zou de noodzakelijkheid van een dergelijke reflex misschien nog
in twijfel getrokken hebben, geneigd als men eertijds veelal was om het wijsgeerige
denken te zien als een bezigheid die, ver van het ‘alledaagsche leven’, volgens geheel
eigen wetten en normen in een soort abstracte ruimte kon worden beoefend. Een
dergelijke overtuiging - eigenlijk een geloof, al was men zich dit lang niet altijd
bewust - hangt weer samen met bepaalde interpretaties van het denken ‘als zoodanig’,
dat in den tijd na de Middeleeuwen vooral werd opgevat als een onafleidbare,
zelfstandige, onafhankelijke, alleen op zichzelf aangewezen kracht, een a u t o n o m e
f u n c t i e , in staat om de beantwoording van de wijsgeerige vragen ter hand te nemen
zonder storend ingrijpen van eenige andere, aan haar gezag onttrokken instantie.
Wanneer men tegenwoordig de weerspiegeling van den tijd in de wijsgeerige
stroomingen voor iets vanzelfsprekends houdt, dan pleegt men nog geen verraad aan
de souvereiniteit van het denken, waarop men in Europa eeuwenlang zoo trotsch is
geweest. Souvereiniteit van het denken in dezen zin, dat het in staat zou zijn om zich
door abstraheering of methodische uitschakeling geheel en al vrij te maken van het
concrete werkelijkheidsverband, waarin het noodzakelijk optreedt, heeft n.l. nooit
bestaan, behalve als mythe. Een mythe dan, die op de moderne cultuurontwikkeling
een onberekenbaren invloed heeft uitgeoefend. Wanneer men de onjuistheid van een
dergelijke al te abstracte denkopvatting heeft ontdekt, is er nog wel een andere uitweg
dan de meening, dat bepaalde economische en sociale maatschappij-
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verhoudingen bepaalde denkwijzen v e r o o r z a k e n . Een dergelijk gemakzuchtig
oorzaak-gevolg-schema bevredigt misschien voor eenigen tijd onze behoefte aan
zoo eenvoudig mogelijke verklaringen, maar geraakt weldra in conflict met een al
te samengestelde werkelijkheid. De ‘maatschappij’ en de ‘geest’, om het zoo algemeen
mogelijk te formuleeren, mogen niet tegenover elkaar worden gesteld als twee helften,
waarvan de eene ‘activeerend’ en de andere ‘reflecteerend’ zou zijn - dit zou
neerkomen op het inruilen van een terecht bestreden abstracte beschouwingswijze
voor een andere, even gevaarlijke. Denken en samenleving zijn op elkaar aangewezen,
er is wisselwerking, wederzijdsche beïnvloeding en de rol, die de verschillende
krachten waaruit de cultuur is opgebouwd daarbij spelen, is nog veel te kort onderwerp
van ernstig wetenschappelijk onderzoek geweest om algemeene gevolgtrekkingen
als vaststaand te kunnen aanvaarden.
Men vindt bepaalde kenmerken van onzen tijd in de philosofie terug. Er is, om
een voorbeeld te noemen, in het wijsgeerige denken eenzelfde verzwakking van het
optimisme te bemerken, als zich langzamerhand van het alledaagsche bewustzijn
van den mensch heeft meester gemaakt. De algemeene overtuiging is, dat men de
dingen vroeger te eenvoudig heeft gezien. Te eenvoudig wil, wijsgeerig gesproken,
vooral zeggen: te abstract, te algemeen. Men heeft de werkelijkheid te zeer geordend
naar bepaalde gezichtspunten, met uitsluiting van andere. Het probleem wordt dan,
hoe zulk een vereenvoudigd en verfraaid beeld weer in aanraking te brengen met de
empirische werkelijkheid, waarvan het werd afgeleid. Deze empirische werkelijkheid
werd onder invloed van den grootschen opbloei der exacte wetenschappen vooral
als n a t u u r werkelijkheid gezien; het denken over de g e s c h i e d e n i s als een
werkelijkheidsgebied van eigen orde is van veel later datum. Het moderne denken
staat in den ban van het naturalisme, d.w.z. de vereenzelviging van de realiteit met
de natuur, die het object is van het natuurwetenschappelijke onderzoek, dat op zijn
beurt gedreven wordt door het verlangen haar voorwerp tot een zoo eenvoudig
mogelijk stel mathematisch formuleerbare wetten te herleiden. De naturalistische
geschiedenisopvatting heeft geprobeerd dit voorbeeld te volgen
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door ook de historie onder de rationalistische wetsgedachte te ordenen en zoo haar
bewegingskrachten zichtbaar te maken, haar samengesteldheid te reduceeren tot een
gemakkelijk hanteerbaar schema, uit het verleden via het heden naar de toekomst
doorloopend. Zooals de natuur werd beheerscht en dienstbaar gemaakt, zoo moest
de geschiedenis onderworpen worden aan den dwang van het menschelijke verstand,
dat de zekerheid en niet de uitzondering, de vastheid en niet de wisselvalligheid, de
regel en niet het risico wil.
Er is achteruitgang van optimisme, omdat men de dingen te simplistisch heeft
gezien. Dat wil tevens zeggen: er is slinkend zelfvertrouwen, ook in de philosofie.
Haar grootste prestaties na de Middeleeuwen liggen in het gebied van het subject,
of liever: in dat van de subjectiviteit, algemeen, abstract en formeel opgevat. De
autoriteit van kerk en dogma werd doorbroken door de autonomie van den mensch.
De vrije, zelfstandig denkende mensch krijgt den voorrang wanneer het er om gaat
de vraag te beantwoorden, wat werkelijkheid, wat waarheid, wat ‘zin’ is. Die
autonomie-gedachte is niet kant en klaar door den een of anderen denker gelanceerd,
maar langzaam opgekomen, gegroeid, veranderd en ten leste in haar tegendeel
omgeslagen. De voorrang van het denken wordt uitgesprokener, maar ook riskanter
al naarmate het m e e r van zich afhankelijk stelt en m i n d e r neiging vertoont de
uiteindelijke en beslissende waarborg voor zijn waarheidsmacht te zoeken in de
transcendente sfeer (‘intellectus divinus’ als denk-noodzakelijkheid, correlaat van
de ‘waarheid an sich’ enz.) Het denken over de werkelijkheid wordt steeds meer
overheerscht door het denken óver het denken en zijn verhouding tot de werkelijkheid,
die niet vanzelfsprekend gegeven, maar opgegeven is, die niet direct te vinden is,
maar waarnaar moet worden gezocht. Het denken, dat geen werkelijkheid erkent die
niet in de door het denken gestelde verbindingen is opgegaan, loopt gevaar niet alleen
de werkelijkheid, maar ook zichzelf te verliezen door toenemenden twijfel aan de
deugdelijkheid van zijn grondslagen. Het denken in categorieën schept een valsche
wereld, zegt Nietzsche.
Men spreekt, in navolging van Spengler, veel over het Faustische karakter van de
moderne cultuur. U i t e r l i j k
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komt dit karakter vooral naar voren in de voor geen grenzen halt houdende
kennisdrang, de grootscheepsche techniek, de imperialistische expansie van den
na-Middeleeuwschen mensch. I n n e r l i j k vindt men het Faustische karakter van
den modernen mensch vooral uitgedrukt in den opzet, de wereld, na haar eerst op
grond van methodische reductie ongedaan, ‘ledig’ te hebben gemaakt, als het ware
opnieuw te scheppen en te vullen, niet alleen met ‘dingen’, werktuigen, toestanden,
instellingen, maar met zin, met waarde, met beteekenis. Om deze ‘tweede schepping’
te kunnen volbrengen, moest de mensch zich losmaken van zijn natuurlijke
verbindingen met de direct gegeven werkelijkheid. Hij kon daar niet m i d d e n i n
blijven staan, maar had er zich, in de theoretische houding, t e g e n o v e r te plaatsen.
Mensch en werkelijkheid treden als ‘ik’ en ‘het’ tegenover en uit elkaar. De
werkelijkheid, voor den ‘naïeven’ blik zonder meer gegeven, wordt meer en meer
probleem; in de kennisleer is zij alleen langs den omweg van allerlei theoretische
manipulaties benaderbaar. Het subject, dat tot kennis van de werkelijkheid wil komen,
moet daarbij niet individualistisch en psychologisch, maar algemeen en abstract
worden opgevat, als een vorm of een vermogen ‘überhaupt’ en er wordt in de eerste
plaats gezocht naar algemeenheid, die haar hoogste uitdrukking vindt in de
wetsgedachte. Het abstraheerend-generaliseerende gezichtspunt overheerscht, ten
koste van een schromelijke veronachtzaming van het concreet-qualitatieve aspect
der werkelijkheid. Tegenover de geweldige kennis van de natuur, die de Nieuwe Tijd
ontwikkelt, staat een even geweldig tekort aan kennis van de psychische werkelijkheid,
die het voorloopig tot geen enkele wetenschappelijke zelfstandigheid brengt. Bij
Galilei begint, zooals Edm. Husserl in zijn studie over de crisis der Europeesche
wetenschappen1) heeft aangetoond, de bedekking van de direct gegeven ‘Lebenswelt’
door het ideeënkleed van de wetenschappelijk geïdealiseerde natuur, die voor de
eenig objectieve, werkelijke en ware gehouden wordt. Zoo ontstond er een
intellectualistisch gesublimeerd werkelijkheidsbeeld op grond van die
allermerkwaardigste, door het wetenschappelijke denken methodisch beoefende
askese, die om haar afkeer

1) In Philosophia I.
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van den ‘natuurlijken mensch’ door sommigen als een voortzetting van de christelijke
anthropologie, door anderen om haar anti-naturalistische gezindheid en
verabsoluteering van den geest als ‘Oberklassenideologie’ (Scheler) wordt opgevat.
Volgens dezen zelfden denker is er een ‘systematische Triebrevolte im Menschen
des neuen Weltalters gegen die einseitige Sublimierung’ aan den gang. Dit verzet
richt zich in de eerste plaats tegen het denken in abstracte algemeenheden, die aan
het bijzondere, qualitatieve, irrationeele onvoldoende recht laten wedervaren. Vooral
de rationalistische interpretatie van de geschiedenis, in het algemeen de psychische
werkelijkheid en de menschelijke samenleving, stuitte steeds meer op verzet. Vandaar
het zoeken naar een zelfstandige, van de natuurwetenschappelijke te onderscheiden
historische begripsvorming, het scheppen van nieuwe psychologische methoden enz.
Een merkwaardig verschijnsel in de laat-negentiende en begin-twintigste eeuw is de
levensphilosofie en haar tragisch-romantische dualisme van vorm en inhoud, haar
dorst naar concrete werkelijkheidsbeleving. Het verzet, waarvan Scheler spreekt,
gaat echter niet alleen tegen het rationalisme. Het is ook ontstaan uit de behoefte aan
dieper, absoluter zekerheden dan de moderne wetenschap bieden kon. Na de
Middeleeuwen eischt in plaats van de universeele kerk de vrije wetenschap de leiding
over de menschheid op. Deze wetenschap en de haar begeleidende, voorafgaande of
volgende philosofie hebben niet alleen een totale omwenteling in het
werkelijkheidsbeeld veroorzaakt, maar ook zèlf ingrijpende veranderingen ondergaan.
De doelstelling luidt aanvankelijk - in den tijd van de groote metaphysische stelsels
-: begrip van de geheele werkelijkheid-als-zoodanig in de eenheid van een theoretisch
systeem, waartoe de afzonderlijke wetenschappen het materiaal en de philosofie den
vorm moest aanbrengen. Het r a t i o n a l i s t i s c h e o b j e c t i v i s m e heeft een
vasten metaphysischen achtergrond; de structuur van de ‘werkelijkheid in het denken’
en de ‘werkelijkheid op zichzelf’ is identiek. Het t r a n s c e n d e n t a l e
s u b j e c t i v i s m e vraagt naar de in het ‘algemeene’ subject gelegen
mogelijkheidsvoorwaarden van objectieve kennis en hier is van doorslaggevende
beteekenis de leer van Kant, dat het wezen van de werkelijkheid, de
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wereldgrond, voor het menschelijk intellect ontoegankelijk is. Niet aan den
wereldg r o n d , maar aan de wereldv e r s c h i j n s e l e n komt een voor het intellect
bevattelijk karakter toe. Het moderne intellectualisme vat de in de ratio gefundeerde
wetenschap als het wezenlijke op, maar die rationalistische wetenschap zelf vat het
wezen niet meer. Zoo trekt de wetenschap zich terug van het terrein der diepste
levens- en absolute werkelijkheidsvragen.
Eenerzijds eischt het concrete, het direct-beleefde, het bijzondere zijn rechten op.
Typeerend daarvoor is de reeds genoemde levensphilosofie. Anderzijds breekt in
verschillende richtingen en stelsels het absolute, onbepaalde, wezenlijke zich baan.
Terwijl in de godsdienstphilosofie, zooals Tillich het formuleerde, de Godzekerheid
tegenover de ikzekerheid, God tegenover de wereld, de religie tegenover de cultuur
en de openbaring tegenover de godsdienstgeschiedenis werd gerelativeerd, treedt in
de dialectische theologie God op als een absolutum, aan elke bepaling van den mensch
of van de cultuur uit ontheven. Zooals hier aan het psychologische subject de
zeggenschap over het absolute ontnomen wordt, zoo spreken verschillende wijsgeerige
richtingen weer onbekommerd over een ‘werkelijkheid-als-zoodanig’, die
onafhankelijk is van het theoretische subject. Het is echter kenmerkend, dat men de
vrijwel algemeen gevoelde tekorten van het gangbare denken op de meest
verschillende manieren tracht te ondervangen. Na haar laatste alomvattende synthese
in Hegel valt de philosofie in allerlei elkaar bestrijdende stelsels en stroomingen
uiteen. Over de primaire grondslagen en doelstellingen van het wijsgeerige denken
heerscht niet de minste eensgezindheid. Wat hier de wedergeboorte der philosofie
heet, wordt ginds als het begin van haar ondergang beschouwd.
Deze onzekerheid en verdeeldheid slaan terug op den mensch, van wien zij ook
uitgaan. Philosofeeren is een specifiek-menschelijke bezigheid, wat nog niets zegt
over de wijze, waarop de mensch object van dit philosofeeren wordt. Het denken
over den mensch is een der boeiendste thema's van de hedendaagsche problematiek.
De behoefte aan concreetheid en volstrektheid, die in het tegenwoordige geestesleven
zoo'n overheerschende rol speelt, komt er op treffende wijze in uit.
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Het is, in philosoficis, geen banaliteit, te spreken van een ‘crisis van den mensch’,
het ware banaal, wanneer dit verschijnsel algemeen begrepen en doordacht ware,
wat nog geenszins het geval is. Het is stellig vruchtbaar, het crisisphenomeen na te
gaan zooals het zich op de verschillende levensterreinen openbaart. Er is een crisis
in de economie, de politiek, de wetenschap, de cultuur, en het onderzoek van deze
verschijnselen leidt vanzelf naar de grondslagen waarop deze verschillende
werkelijkheidsgebieden rusten. Maar de centrale grondslag van al deze partieele
sferen is de mensch, uit wiens handelen en denken zij voortgekomen zijn: het is de
mensch, waaruit zij zijn o n t staan en voor wien zij eigenlijk b e staan. Als oorsprong
brengt hij ze voort, als omvatting houdt hij ze samen. Eerste voorwaarde daartoe is,
dat hij z i c h z e l f weet samen te houden, m.a.w. dat hij een vast (d.w.z. positief,
niet onveranderlijk!) bewustzijn omtrent zijn gesteldheid, zijn mogelijkheden, zijn
bestemming in zich omdraagt. Zonder een dergelijk fundamenteel zelfbewustzijn is
geen cultuurverwerkelijking mogelijk of in stand te houden. Aan elke cultuurperiode
ligt een bepaald beeld van den mensch ten grondslag, waaraan de verschillende
cultuuruitingen hun gemeenzaamheid van stijl ontleenen. Het zelfbewustzijn hoeft
daarbij geen denkend bewustzijn, geen reflexie te zijn; dat is eerst het geval, waar
de mensch zich o p z i c h z e l f s t e l t , afziende van de hem omringende
werkelijkheid, bewust positie kiezende t e g e n o v e r deze werkelijkheid. Tal van
vormgevingswijzen gaan daaraan vooraf; de mensch vereenzelvigt zich met de natuur
als een magisch krachtengeheel, hij ziet zijn vorm als een afspiegeling van den
kosmos, zich en zijn wereld in afhankelijkheid van God; hij weet zich geborgen in
de omsluiting van stam, stad, staat of kerk, dragers van onaantastbare tradities,
onwankelbare waarheden, bovennatuurlijke openbaringen. Het beeld van den mensch
is altijd tevens het beeld van de werkelijkheid waarin hij staat. Er is onbewust opgaan
in die werkelijkheid als natuur, in het bewustzijn tot klaarheid geheven harmonie
met het heelal, in het geloof gewonnen zekerheid van de ontferming Gods over de
zondige wereld. Het zelfbewustzijn van den middeleeuwschen mensch is een
bewustzijn van afhankelijkheid; het beginsel waaraan de wereld haar zin
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ontleent is niet uit die wereld zelve af te lezen, zij o n t v a n g t zin uit de transcendente
werkelijkheid als de oorsprong waarvan zij is afgevallen maar niet onherstelbaar
vervreemd.
De na-middeleeuwsche wereld is in een tot dusver ongekende mate het d o m e i n
v a n d e n m e n s c h . Hij wil zichzelf en de werkelijkheid op nieuwe wijs tot vorm
brengen. De wetenschap doorbreekt het gezag van traditie, dogma, openbaring. De
bovenzinnelijke werkelijkheid, een koepel, die eeuwenlang op de wereld had gedrukt,
stort ineen; de aarde, van een zware last bevrijd, schijnt op te veren. Met de ploeg
van het vrije, zelfstandige denken snijdt de mensch er versche voren in en hij strooit
er het zaad van zijn nieuwe gedachten rijkelijk in uit. De garantie voor de menschelijke
‘geborgenheid’ in de wereld ligt niet in een bovenwereldsch, aan menschenmacht
ontheven werkelijkheidsgebied, maar in den mensch zelf, die zich opmaakt de wereld
opnieuw in te richten als zijn woning, waarin alles wat op werkelijkheid, zin, waarde,
beteekenis aanspraak maakt, zijn plaats toegewezen krijgt. Het subject gaat als
opbouwcentrum van de wereld fungeeren maar sluit eerst zijn vensters om zich niet
door het panorama van de ‘zoo-gegeven-werkelijkheid’ in verwarring te laten brengen.
De mensch wil niet afhangen van de zinnelijk waarneembare realiteit en niet van
metaphysische instanties, die de immanente werkelijkheid te boven gaan, maar alleen
van zichzelf als denkend ‘ding’. Hij begint met aan te nemen, zooals Descartes zegt,
dat de hemel, de lucht, de kleuren, de vormen, de tonen en alle dingen der
buitenwereld niets anders dan een begoochelend droomenspel zijn. Of de
werkelijkheid een g e h e e l zal zijn, of haar het karakter van een z i n v o l l e
t o t a l i t e i t toekomt, dat beslist de menschelijke kennis, die eenige eeuwen lang
bijna uitsluitend natuurkennis is.
Een allesbeheerschend principe, waardoor de ‘moderne’ cultuur zich van de
middeleeuwsche onderscheidt is daarmee nog geenszins aangewezen. Of het te vinden
is? Troeltsch heeft de vraag ontkennend beantwoord. Hoofdcomponenten zijn
gemakkelijker aan te wijzen, domineerende tendenzen evenzeer. Dat het uitgangspunt
radicaler dan ooit in den mensch wordt verlegd en dat die mensch zich vooral ontdekt
als een wezen met verstand, is niet voor tegenspraak vatbaar,
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evenmin dat de subjectiviteit vooral abstract, formeel wordt opgevat en dat na de
middeleeuwsche kerk de moderne wetenschap zich als universeele
cultuurvoortbrengster en -draagster opwerpt. Ook is het duidelijk, dat waar er van
samenhang tusschen mensch en wereld sprake is, deze niet op onmiddellijk
levensgevoel of geloofszekerheid berust, maar als resultante van het denken o v e r
de werkelijkheid ontstaat. Geen onmiddellijke reactie, maar middellijke reflexie. Het
‘denken dat zichzelf denkt’ slaagt er, op het toppunt van zijn glorie, in de geheele
werkelijkheid uit zich voort te brengen, van zich afhankelijk te stellen. Maar het
zichzelf denkende denken draait de schroef van den twijfel via de grondslagen der
‘objectieve werkelijkheid’ tot zijn eigen kern als ‘grondleggende functie’ door en
dreigt tot scepsis te vervallen. Zijn autonomie wordt voortdurend door
tegenbewegingen, uit het dynamisme van het denken zelf geboren, bedreigd. Het
irrationeele in de werkelijkheid neemt de overhand over het rationaliseerende denken.
Men moet goed beseffen welk een overweldigende rol in den Nieuwen Tijd het
zelfstandige, aan geen macht van buiten onderworpen denken speelt, om in te zien
wat het beteekent voor den g a n s c h e n m e n s c h , wanneer hij het vertrouwen in
dit denken verliest. Het vrije denken was zijn nieuwe ‘behuizing’ na de liquidatie
van de Middeleeuwsche wereldbeschouwing, de nieuwe ‘garant’ voor de werkelijkheid
als zingeheel. Het hierop gebaseerde optimisme komt in de 19e eeuw aan zijn
hoogtepunt, maar wordt hier reeds door tegenstroomingen abrupt onderbroken.
Symbolisch is de antithese Hegel-Kierkegaard: redelijke doordenking-religieuze
doorleving der werkelijkheid. Op ander niveau herhaalt zich later de controverse:
Neokantianisme-levensphilosofie. Achter de schoolsche discussies gaan de diepere
beweeggronden dikwijls schuil. Met volle heftigheid breken ze door in onacademische
figuren als Nietzsche. Het gaat er om of de menschelijke substantie in het abstracte
denken, in de empirische levensrealiteit of in de spanning van tijd en eeuwigheid
aan het licht komt. Moet het verstandelijke denken zich tot redelijkheid verheffen,
onder het levensgezichtspunt worden gerelativeerd of zin ontleenen aan de actualiteit
van een transcendente werkelijk-
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heid? Dit zijn vragen, die over het mensch-zijn beslissen. Voor het rationalisme lag
dit mensch-zijn onwrikbaar vast, maar het mensch-zijn in abstracto is zijn thema,
zoo ook de samenleving in abstracto. De vragen: wat de mensch ‘zelf’ is, wat in de
samenleving en wat in den kosmos, hebben een zoo dringende beteekenis gekregen,
dat het lijkt of ze vroeger nooit werkelijk werden gesteld. Tien jaar geleden
constateerde Scheler een algeheele verbijstering van den mensch omtrent zichzelf,
voor het eerst in zijn geschiedenis van ongeveer 10.000 jaar. De physioloog Carrel
stelt in een veelgelezen boek vast, dat de mensch een vreemdeling geworden is in
de wereld, die hij geschapen heeft. (Het realisme van dit inzicht wordt door de
verbijsterende naïveteit van het aangegeven redmiddel helaas geheel teniet gedaan).
Onze landgenoot Banning gaat de verhoudingen na, waarin de mensch zich uitdrukt.
Berdjajew stelt de vraag naar de bestemming van den mensch in onzen tijd. In de
hedendaagsche existentiephilosofie is voor en na het thema: de mensch en zijn
waarheid, opgevat als waar-z i j n . Terwijl na de Middeleeuwen het accent met steeds
grooter nadruk wordt verlegd naar de wereld, waarin wordt ‘gedacht’ en ‘gedaan’,
veroordeelen de existentie-philosofen Heidegger en Jaspers het ‘verval aan de wereld’
als zelfvervreemding van den mensch. De dood, door de burgerlijke
levensbeschouwing naar den achtergrond gedrongen, valt als een verlammende
schaduw op het menschbeeld van Heidegger. Jaspers ziet de ‘volheid der wereld’
als een kunstige overdekking van een fundamenteele leegheid, die, lang verborgen,
plotseling als paradoxaal gevolg van de tot het uiterste geperfectioneerde
levensinrichting aan het licht komt. Hij wil den mensch van de wereld bevrijden,
door hem in de wereld tot vrijheid op te wekken. Nu de zin van de autonome
theoretische beginselen, die het aanzijn hebben gegeven aan de moderne cultuur, is
zoek geraakt en het geloof aan hun afdoende bruikbaarheid voor de kennis der
werkelijkheid en de inrichting van het leven is geschokt, grijpt de mensch terug naar
zijn eigenlijke mogelijkheden om philosofeerend in zichzelf den laatsten,
onaantastbaren weerstand tegen de vertwijfeling te vinden. Overal ontmoet men in
de existentie-philosofie den mensch, die uit de zekerheid der objectiviteiten
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op zichzelf teruggeworpen wordt, den mensch die zich noch in de omvatting van de
religieuze openbaring, noch in die van het rationeele denken, noch in die van de
daarnaar ingerichte samenleving geborgen weet.
De mensch is zichzelf opnieuw als probleem verschenen. De onrust van zijn vragen
verdringt het rust schenkende antwoord. Vroegere vastheden worden in ongehoorde
mate gerelativeerd, het doorstooten van eertijds onaantastbaar geldende premissen
schrikt zelfs niet terug voor den pijlsnellen val in het Niets. De weg van den twijfel
naar de vertwijfeling is door Kierkegaard voorspeld. Dezen weg zijn maar weinigen
gegaan. Tegenover hen, die zich in den afgrond storten staan zij, die zich in nevelen
verliezen. De afstand, die hen scheidt, is wellicht geringer dan de gemeenschappelijke
verwijdering van de ‘middensfeer’, de ‘wereld’, de ‘objectieve werkelijkheid’, waarin
de menschelijke zekerheden zoolang verankerd lagen. Er moge veel verloren zijn
gegaan wat waard was behouden te worden - op den moed om n a a r z i c h z e l f
t e v r a g e n kan de mensch zich nog altijd beroemen.
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Zin en betekenis van het proces-Niemöller
door C. van Liere
Het proces tegen Ds. Martin Niemöller, predikant in Berlin-Dahlem, dat op 7 Febr.
is begonnen, daarna plotseling werd onderbroken en na 19 Febr. weer werd voortgezet,
nadert zijn einde. Het stond in het centrum van de wereldaandacht, maar de Duitse
overheid stelde op deze belangstelling geen prijs, de deuren van het gerechtsgebouw
in Moabit werden hermetisch gesloten. Stonden er dan zulke geweldige staatsbelangen
op het spel bij de berechting van een dominee, die enkele politieverboden had
overtreden? ‘Och, welneen,’ schrijft men van nat. soc. zijde, ‘de zaak is volkomen
onbelangrijk. Het betreft hier alleen een lastige dominee, die met een groep
partijgangers opzettelijk een botsing zocht, die naar christelijke maatstaf gemeten,
onnodig en onnuttig was. Het Evangelie is hier niet in het geding. Een op sensatie
beluste leugenpers schroeft de hele zaak geweldig op om er politieke munt uit te
slaan tegen Duitsland.’ Nu heeft de ‘Führer’ weliswaar nimmer bijzondere waardering
getoond voor de buitenlandse pers en blijkens zijn rede van 20 Febr. is het er de
laatste tijd niet beter op geworden, maar in het geval-Niemöller scheen het de
autoriteiten blijkbaar al heel erg noodzakelijk zich de verslaggevers van 't lijf te
houden.
De wereld beschouwde namelijk het proces van een heel andere kant. Ze zag er
een botsing in, niet tussen Niemöller en de politie, maar tussen twee
wereldbeschouwingen, die elkaar volkomen uitsluiten. De beklaagde is voor haar
niet een lastige, anonyme dominee, maar Martin Niemöller, de ziel van het meest
markante deel der belijdenisbeweging, die de strijd tegen de vijandige macht tot het
bittere einde voortzet. De niet-nat. soc. wereld verwacht hier van de nat. soc. rechtbank
een principiële beslissing van de uitermate belang-
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rijke vraag, of de vrije Evangelieverkondiging in de totale Staat als een misdaad zal
worden gevonnist. Dat ook de beklaagde de dingen zo ziet, is aan geen twijfel
onderhevig. Hij heeft niets te verbergen en wenst zich in volledige openbaarheid te
rechtvaardigen. Maar - de deuren zijn en blijven gesloten. We zullen alleen het vonnis
vernemen. Dit vonnis zal volgens nat. soc. rechtsopvatting (die door Niemöller o.a.
bestreden werd) bepaald worden door het Staatsbelang. We zullen dus daaruit alleen
kunnen opmaken, wat op dit ogenblik voor de Staat het meest verkieslijk wordt
geacht. Voorspellen kan men niets, maar principiëel zal dus de uitspraak vermoedelijk
niet zijn. Zin en betekenis van het proces zal men uit het vonnis niet kunnen opmaken.
Zin en betekenis zullen we moeten opdiepen uit de historische ontwikkeling der
gebeurtenissen sedert 1933. Nuchter, zakelijk en zo objectief mogelijk. We zijn
gebonden aan onze plaatsruimte en kunnen dus slechts hoofdlijnen aangeven in de
overstelpende massa van ons slechts ten dele bekende gebeurtenissen. Naar analogieën
in ons eigen land kunnen we slechts zelden verwijzen, alles speelt zich af in een voor
ons vreemde omgeving. We zullen met allerlei uitdrukkingen en termen zeer
voorzichtig moeten zijn en met de ‘Umwertung’ van vele begrippen rekening dienen
te houden.
In de eerste plaats interesseert ons de beklaagde zelf en de concrete aanklacht. In
de tweede plaats willen we Niemöller zien als representant van de Duitse kerk. In
de derde plaats Niemöller als representant van het Christendom. Deze dingen zijn
natuurlijk niet te scheiden, het zijn eigenlijk drie concentrische kringen; het concrete
proces verwijdt zich tot de verhouding tussen kerk en staat in Duitsland, en ten slotte
tot de verhouding tusschen Christendom en Nat. Socialisme.
1. Wie is de beklaagde en waarvan wordt hij beschuldigd?
Wie is Martin Niemöller? Misschien kan ik volstaan met u te verwijzen naar zijn
autobiographie ‘Vom U-Boot zur Kanzel’, verschenen in 1934, waarin hij op
zakelijk-nuchtere wijze zonder een zweem van sentimentaliteit of romantiek in de
eerste plaats zijn leven als zeeofficier en duikbootcommandant gedurende de
wereldoorlog beschrijft. Van de 240 blad-
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zijden van het boek zijn er daaraan 140 gewijd. Hij heeft alle gruwelen van de oorlog
leren kennen, mijnen gelegd en schepen getorpedeerd. Met hart en ziel was hij soldaat,
met volle inzet van zijn hele persoon diende hij zijn vaderland: de hoogste
oorlogsonderscheiding, de orde ‘Pour le Mérite’ viel hem ten deel. Na de
‘Zusammenbruch’ in 1918 verlaat hij de dienst zonder pensioen, hij vindt geen
aanknoping aan de mentaliteit van de republiek van Weimar, ‘eine Welt war mir
versunken’. Hij helpt echter de communistische onlusten bestrijden als lid van een
‘Freicorps’, overweegt emigratie naar Argentinië, maar besluit tenslotte in Westfalen
het boerenbedrijf te leren met het doel later zelf een boerderij te kopen. Daar in
Westfalen op het platteland vindt hij geloof en vaderland terug. En als de inflatie
hem van zijn kapitaaltje berooft en het hem onmogelijk maakt als boer aan de
wederopbouw van het Duitse volk mede te werken, doemt plotseling de gedachte in
hem op: ‘Werde ich Theologe?’ ‘Dat het luisteren naar de Christusboodschap en het
geloof aan Christus als Heer en Heiland nieuwe, vrije en sterke mensen maakt,
daarvan had ik in mijn leven voorbeelden gezien, dat had ik uit mijn ouderlijk huis
als erfenis meegenomen en in de “ups and downs” van mijn leven vastgehouden.
Daarmee kon ik, dat was mijn vaste overtuiging, mijn volk uit een eerlijk en oprecht
hart dienen en in zijn troosteloze toestand helpen.’ ‘Voor theologie als wetenschap,
die problemen wil oplossen, had ik van huis uit geen ader,’ schrijft hij. En dat geloven
we gaarne. Een duikboot besturen of achter een ploegend span paarden aanlopen ligt
hem meer. Krachtig van lichaam en geest, één en al vitaliteit, betekent ‘leven’ voor
hem: met inzet van alle krachten en met onverzettelijke wil gehoorzamen aan een
boven-individueel ideaal. Dit ideaal is de volksgemeenschap. Dat ideaal diende hij
ook in oorlogstijd. De oorlog zelf is een onchristelijke gruwel, maar de Staat heeft
van God de taak gekregen het recht te handhaven en dus staat ook de soldaat in dienst
van God. Als soldaat heeft hij echter de tragiek beleefd van de s c h u l d , waaraan
de individuele mens niet kan ontkomen. Het raadsel van de oorlog heeft hem op 25
Jan. 1917 in al zijn huiveringwekkendheid voor ogen gestaan, toen zijn boot een
troepentransport moest torpederen en moest zor-
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gen, dat er zo weinig mogelijk mensen gered werden. Hij beleefde toen het bankroet
van de moraal, die losgemaakt is van het geloof. Een moreel wereldbeeld is een
onmogelijkheid. S l e c h t s w i e g e l o o f t i n d e v e r g e v i n g d e r z o n d e n
kan met een levend geweten die aanvechtingen doorstaan.
‘Het is uit met het leven van een mens en 't is uit met het leven van een volk, wanneer
mens en volk niet tot de erkenning komen van Gods werkelijkheid en heerschappij,
van zijn wet en zijn genade. Ons blijft niets dan het Woord Gods. Zonder dat Woord
Gods kunnen we allen te samen niet leven en niet sterven.’ En als Niemöller na jaren
van vertwijfeling over de geestelijke ontreddering van zijn volk in 1924 de kansel
betreedt, heeft hij weer een commando, een woord gehoord, dat zijn absolute
gehoorzaamheid eist en dat hij met onwrikbare trouw zal uitvoeren. ‘De kerk zal het
volk moeten dienen met het Woord Gods, opdat het volk niet arm worde aan eeuwig
goed en opdat het geweldig werk der “völkische Erhebung und Einigung” een
onwrikbare grondslag zal krijgen en een duurzame bestendigheid.’ Hij heeft het bevel
voor zijn verdere leven gehoord: hij neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de
uitvoering. Het Woord Gods de basis van de volksvernieuwing. Dat was in 1924.
En op 7 Februari 1938 staat Martin Niemöller voor zijn rechters. Vanaf 1 Juli 1937
was hij in hechtenis, thans zal hij zich tegenover een speciale rechtbank hebben te
verantwoorden wegens overtreding van het ‘Heimtückegesetz’. Hij wordt beschuldigd
van achterbakse aanvallen op staat en partij, misbruik van de kansel voor politieke
doeleinden, ongehoorzaamheid tegenover het Staatsgezag door het houden van
verboden collecten enz. Hoe is dat mogelijk? De ‘völkische Erhebung’ is nu toch
een feit geworden, Niemöller heeft zich vóór 1933 zelfs bij de nationalistische
beweging aangesloten, heeft waarschijnlijk de ‘Machtübernahme’ in 1933 met zekere
blijdschap begroet! Belangwekkend is de zaak dus zeker. Een nat. soc. dominee, die
zich met een groep partijgangers verzet tegen de voorschriften van de nat. soc. staat
en ‘de kansel misbruikt voor anti-nat. soc. politiek’, is op zich zelf al iets héél
merkwaardigs in een land, waarin geen partijen meer zijn. En omdat Martin Niemöller
hier de beklaagde
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is, is het proces niet alleen merkwaardig, maar ook belangrijk, want Martin Niemöller
is al jaren achtereen de ziel van de Pruisische broederraad. In 1933 en 1934 heeft hij
aan Rijksbisschop Müller de gehoorzaamheid opgezegd, in 1935 heeft hij zich met
hand en tand verzet tegen Rijksminister Kerrl, in 1936 heeft hij in een manifest aan
den Führer de bezwaren uiteengezet tegen de ontkerstening van het Duitse volk en
tot op 1 Juli 1937 heeft hij geweigerd te gehoorzamen aan de bevelen der Duits
Christelijke kerkelijke autoriteiten in Pruisen. Hij heeft onafgebroken gestreden voor
de zelfstandigheid der Christelijke kerk in de totalitaire staat. Er moet achter dit
proces meer zitten dan een onnodige en onnuttige overtreding van een paar
politieverboden. Hij heeft er recht op met ‘een christelijke maatstaf’ gemeten te
worden.
En daarom moeten we de gebeurtenissen na 1933 even in vogelvlucht nagaan.
De christelijke kerk, die onder de republiek van Weimar niettegenstaande de grote
vrijheid, die haar geschonken was, haar ledental en haar invloed voortdurend had
zien verminderen, had in de nat. soc. ‘vernieuwing’ van het Duitse volk ook voor de
verkondiging van het Evangelie een nieuwe toekomstmogelijkheid gezien. Weliswaar
was het haar niet ontgaan, dat het geloof in de herrijzenis van het Duitse volk op zich
zelf geen christelijk geloof was en dat er in het koor van de Hitlervereerders ook
klanken vernomen werden, die deze geestelijke vernieuwing wilden grondvesten op
een religie van ras, bloed en bodem, maar zij meende, dat een herleving van
idealistische beginselen, een geestelijke ‘Umbruch’, op zich zelf het volk vatbaar
zou maken voor een nieuwe prediking van het christendom. Het gevaar, dat de
beweging in antichristelijk vaarwater zou verzeilen, scheen in 1933 geweken. Voor
persoonlijke uitingen als van Rosenberg (Der Mythus des 20. Jahrhunderts. 1930)
had de partij zich niet verantwoordelijk gesteld. Deze had zich integendeel in § 24
van haar onveranderlijk program gesteld op de grondslag van een positief Christendom
en Hitler had zich in ‘Mein Kampf’ en in verschillende redevoeringen op
geruststellende wijze omtrent de vrijheid der Christelijke kerken uitgelaten. Inderdaad
hadden zich onder de indruk der geweldige gebeurtenissen in het
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eerste kwartaal van 1933 weer duizenden bij de kerk aangemeld, zo algemeen was
de overtuiging dat Staat en Kerk als van ouds bondgenoten zouden zijn. En de kerk
wilde nu paraat zijn, zij wilde de ‘geschichtliche Stunde’ niet verzuimen en zich
aanpassen aan de eisen van de nieuwe aera.
Vandaar de krachtige roep naar reorganisatie van het kerkelijk organisme. Op zich
zelf was deze roep zeker niet ongegrond. In 1933 bestond er namelijk nog geen
‘Deutsche Evangelische Kirche’. Er bestonden integendeel 28 afzonderlijke
landskerken, die alle volkomen zelfstandig waren en aan wier hoofd tot 1919 de
landvorst gestaan had. Na 1919 was de landvorst haast overal vervangen door een
bisschop. Verreweg de meeste dezer landskerken waren van Lutherse confessie. De
grootste landskerk echter, die van de oud-Pruisische Unie met ± 22 millioen zielen,
is niet een zuiver Lutherse kerk, maar een Unie (Union) van Lutherse en ‘reformierte’
kerken. Deze Unie dateert van 1817 en is de echte oud-Luthersen steeds een doorn
in 't oog geweest. De ‘reformierten’ (ongeveer wat wij ‘hervormden’ noemen) zijn
alleen in Hannover met Oost Friesland als landskerk georganiseerd en vormen
overigens slechts plaatselijke gemeenten. Hun aantal is betrekkelijk gering. Bij de
reorganisatie zouden de drie typen van kerformatie en confessie (lutherisch, reformiert
en uniiert) blijven bestaan, maar alle zouden tot één organisatorisch geheel verbonden
worden, in een grote ‘Deutsche Evangelische Kirche’, aan wier hoofd een Lutherse
rijksbisschop zou komen. Op papier is deze reorganisatie inderdaad tot stand gebracht.
Op 14 Juli 1933 wordt de nieuwe ‘Kerkgrondwet’ door het Rijk goedgekeurd.
Het hele jaar 1933 nu wordt gekenmerkt door de strijd om de Rijksbisschopszetel.
Wat toch was het geval? Uit de nat. soc. beweging was binnen de kerk in 1932 de
‘geloofsbeweging der D u i t s e C h r i s t e n e n ’ gegroeid, een beweging, die meende
het Christendom te moeten aanpassen aan de wereldbeschouwing van ras, bloed en
bodem, omdat een ‘artgemässes, heldisches Christentum’ meer met de Duitse volksziel
overeenkwam. Aan deze beweging, die den Wehrkreispfarrer Müller, den vriend van
Hitler, tot beschermheer had, gelukt het tenslotte, gesteund door het geweldige nat.
soc.
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propaganda-apparaat en een rede van Hitler voor de radio, op 23 Juli een grote
stembusoverwinning te behalen. Alle besturen worden omgezet, op 27 Sept. 1933
heeft Müller zijn doel bereikt: hij wordt tot Rijksbisschop gekozen. De kleine oppositie
was machteloos.
Dat dit alles gepaard ging met talloze dwangmaatregelen tegen geestelijken, die
zich tegen de heerschappij der D. Chr. verzetten, spreekt van zelf. Evenzeer, dat de
bedreigde en ‘gemassregelte’ geestelijken zich tot wederkerige hulp en bijstand
aaneensloten in een z.g. ‘Pfarrer Notbund’, (begin Sept. 1933). Van deze Pfarrer
Notbund, die met Kerstmis reeds 6000 leden telde (± ⅓ van alle predikanten in
Duitsland), was M a r t i n N i e m ö l l e r de ziel. Hij protesteert krachtig tegen de
gewelddadige manier, waarop de nieuwe ordeningen in de kerk ingevoerd worden
en kant zich in 't bijzonder tegen de Arierparagraaf. Aanvankelijk is het nog slechts
een strijd tegen uitwassen. Nog is de beweging der D. Chr. een heterogene massa,
die bijeengehouden wordt door de suggestieve werking van de woorden Duits en
Christelijk, waarbij ieder zich iets anders voorstelt. De ogen gaan pas open na 13
N o v . 1933, een dag van grote historische betekenis. Op een meeting in het
Sportpaleis te Berlijn, verklaart Dr. Reinhardt Krause, Gau-obmann der D. Chr. in
Groot Berlijn onder langdurige bijval der 20.000 aanwezigen, waaronder vele D.
Chr. autoriteiten, dat het nu maar eens uit moest zijn met talmen en dralen en dat de
Duits Evangelische kerk nu maar eens grondig opruiming moest houden onder al de
on-duitse ideeën en voorstellingen, die het Christendom nog aankleefden. Weg met
al de Joodse elementen, weg met het Oude Testament en zijn onzedelijke verhalen,
weg met de zondebok- en minderwaardigheidstheologie van den rabbijn Paulus. Wij
verlangen de prediking van een ‘heldischen’ Jezus, wiens leer zich ‘restlos’ dekt met
de eisen van het nat. socialisme, enz.
Deze avond brengt een scheiding der geesten. Verschrikt keren o.a. de bisschoppen
van Beieren (Meiser), Württemberg (Wurm) en Baden (Kühlewein) zich tegen de
beweging; wat daar verkondigd wordt is geen christendom meer, het moderne
heidendom is de kerk binnengedrongen. Grote verdeeldheid ontstaat er ook in de
beweging der D. Chr. zelf, een verdeeld-
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heid, die op den duur tot een definitieve scheuring leidde.
Ten slotte heeft de meer gematigde richting zich onder de naam
r e f o r m a t o r i s c h e R e i c h s k i r c h e zelfstandig georganiseerd onder de
rijksleiding van Rehm (5 Sept. 1937), terwijl de radicale vleugel, die zich in haar
terminologie nauwelijks meer van Rosenberg onderscheidt en bekend staat onder de
naam van de T h ü r i n g s e r i c h t i n g zich volgens de richtlijnen van 14 Juli 1937
onder S i e g f r i e d L e f f l e r heeft geconstitueerd. Zij noemt zich: ‘Deutsche
Christen. National Kirchliche Bewegung’ en streeft naar een ‘Nationalkirche’, in
nauw contact met den nat. soc. staat.
De tijd van Nov. 1933 tot Nov. 1934 kenmerkt zich door twee reeksen van
gebeurtenissen. In de eerste plaats door de heftige pogingen van Rijksbisschop Müller
om op dictatoriale wijze en met behulp van de staat en de geheime staatspolitie alle
Duitse landskerken bij de Rijkskerk in te lijven met volkomen terzijdestelling van
de kerkgrondwet van 14 Juli 1933. Zich beroepend op zijn kerkelijk leidersambt
matigt hij zich een onbeperkte macht aan en tracht door onwettige
‘noodverordeningen’ alle kerken onder zijn onmiddellijk bestuur te plaatsen. Het
regent schorsingen en afzettingen. Overal, waar geen D. Chr. bisschop aan het hoofd
der landskerk staat, stuit hij daarbij op het hevigste verzet, voornamelijk in de
kerkprovincie Westfalen (Präses Koch) en in de landskerken van Hannover
(Mahrarens), Beieren (Meiser) en Württemberg (Wurm). Tenslotte lopen al die
terroristische maatregelen uit op een volslagen fiasco voor Müller. Op 20 Nov. 1934
worden alle noodverordeningen en inlijvingsmaatregelen door de staat ongeldig
verklaard, de landskerken hernemen alle hun zelfstandigheid, de rol van Rijksbisschop
Müller is uitgespeeld.
Dat deze gewelddadige pogingen om de kerk in de hand van den D. Chr. bisschop
tot een instrument van de staat te maken volslagen mislukt zijn, is toe te schrijven
aan het ontwaken van het kerkelijk besef der belijdende Christenen. M è t d e
organisatie stond hier de belijdenis op het spel.
Het ene is niet te scheiden van het andere.
De contrabeweging tegen de richting, die de Duits Chr. kerkdictator insloeg, d e
b e l i j d e n i s b e w e g i n g , zet in en
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krijgt tenslotte zulk een stuwkracht, dat de staat er gevaar in begint te zien. Reeds
op 7 Jan. 1934 zegt de Pfarrer Notbund (Niemöller) aan den Rijksbisschop alle
vertrouwen en gehoorzaamheid op onder verwijzing naar de Augsburgse confessie.
Maar verzet tegen Müller is nog geen positieve opbouw van de Duitse Evangelische
kerk. Het verzet kwam van Luthersen, ‘reformierte’ en geuniëerden en de verwarring
was onbeschrijflijk, immers ook de D. Chr. beweerden te staan op den grondslag der
D. Ev. kerk: ‘Het Evangelie van Jezus Christus, gelijk het ons in de Heilige Schrift
betuigd en in de belijdenissen der reformatie opnieuw aan het licht getreden is.’ Het
kwam er dus op aan, van uit die grondslag scherp positie te nemen tegenover de D.
Chr. en aan het gemeenschappelijk geloofsbezit der Luthersen en ‘reformierten’
onder handhaving van hun verschillende belijdenis een vaste voor allen aanvaardbare
vorm te geven. Dit was om zo te zeggen de o e c u m e n i s c h e zijde van de taak.
Daarnaast stond de o r g a n i s a t o r i s c h e zijde: de uitbouw van een kerkelijke
organisatie i n (n i e t n a a s t ) de door de terreur van Müller verscheurde Duitse
Evangelische kerk. Op werkelijk geniale wijze is deze haast bovenmenselijke taak
volbracht door de E e r s t e R i j k s s y n o d e d e r B e l i j d e n i s b e w e g i n g t e
B a r m e n v a n 29-31 M e i 1934, waaraan de naam van K a r l B a r t h onlosmakelijk
verbonden is. Hier is waarlijk bezinning op de ‘Substanz der Kirche’. Boven de
afweer der D. Chr. en boven de verschillende b e l i j d e n i s s e n uit, ontstaat een
gemeenschappelijk handelen, een gemeenschappelijk b e l i j d e n . Op de uit 6 punten
bestaande T h e o l o g i s c h e Ve r k l a r i n g , die elk in een positief en een negatief
deel de totaliteitseis van de Staat radicaal afwijzen, komen we later terug.
Op de theologische verklaring volgt een zeer belangrijke r e c h t s k u n d i g e
verklaring, waarin o.a. gezegd wordt, dat de aldus aan Heilige Schrift en belijdenis
vasthoudende kerken en gemeenten de rechtmatige Duitse Evangelische kerk vormen
en zich samenvoegen tot een w e t t i g e voortzetting van die kerk. De hiërarchische
omvorming der kerk strijdt met de reformatorische belijdenis. Daarom zal de
belijdende kerk haar bestuur kiezen in de vorm van b r o e d e r r a d e n voor geheel
Duitsland. Er wordt een r i j k s b r o e d e r r a a d benoemd,
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waarin ook M a r t i n N i e m ö l l e r zitting heeft. Daarnaast b r o e d e r r a d e n in
alle delen van Duitsland.
De belijdenissynode komt voor de tweede maal bijeen op 20 October 1934, ditmaal
te Berlin-Dahlem, waar Niemöller sedert 1931 predikant is. Zij neemt daar met het
oog op de geweldige troebelen, die bisschop Müller in Württemberg en Beieren
veroorzaakt, een beslissend besluit. Zij proclameert het k e r k e l i j k n o o d r e c h t
en geeft aan de rijksregering kennis, dat zij het ‘Führerprinzip’ in de kerk niet
aanvaardt en haar eigen organen voor de leiding der kerk zal aanstellen. Leiding en
vertegenwoordiging der kerk draagt zij op aan de b r o e d e r r a a d , die uit zijn midden
een ‘Rat der Deutschen Evang. Kirche’ zal benoemen voor de dagelijkse zaken. Zij
maant de gemeenten, predikanten en ouderlingen aan aan de Müller-regering alle
gehoorzaamheid op te zeggen en zich alleen te houden aan de voorschriften der
belijdenissynode en haar organen. Van dat ogenblik af kunnen we dus spreken van
een b e l i j d e n i s k e r k b i n n e n de D.E. Kirche. De belijdeniskerk komt dus tot
stand zonder staatsbemoeiing, ja in flagrante tegenstelling daarmee en is in
presbyteriaanse zin samengesteld.
Na de val van Müller op 20 Nov. worden Mahrarens, Meiser en Wurm door Hitler's
invloed weer in hun ambt hersteld. Hannover, Beieren en Württemberg heten van
nu af: de i n t a c t e gebieden. Op 22 Nov. maakt de Rijksbroederraad bekend, dat zij
een v o o r l o p i g e R i j k s k e r k l e i d i n g heeft ingesteld o n d e r
voorzitterschap van bisschop Mahrarens.
We moeten bij deze zeer belangrijke gebeurtenis even stilstaan, omdat hier de
sleutel ligt voor de verklaring van a l l e latere controversen tussen kerk en staat
enerzijds en tussen de verschillende groepen in de Belijdeniskerk anderzijds.
Waarom schuift de meerderheid van de broederraad Mahrarens naar voren, die
toch slechts schoorvoetend tot Barmen is toegetreden en het type is van een
oer-luthersen bisschop, van wien men kan verwachten, dat hij het meest bereid zal
zijn tot concessies aan de staat? Het antwoord moet luiden: Omdat deze meerderheid,
na het ingrijpen van Hitler in het Müller-regiem van meening was, dat het gevaar
der
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gelijkschakeling van staat en kerk mèt Müller verdwenen was en dat de staat een
vriendelijker houding jegens de kerk zou aannemen. In hem en zijn voorlopige
kerkregering, geheel samengesteld overeenkomstig de kerkgrondwet van 14 Juli
1933, presenteert men als 't ware aan de staat een tegenbisschop. Men was nog
optimistisch genoeg om te geloven, dat de staat vrede wilde sluiten met de Belijdende
kerk en het door haar ingestelde bestuur zou overnemen of door een nationale Synode
laten bekrachtigen. Men heeft nog geen absoluut wantrouwen in de staat ten opzichte
van zijn bedoelingen met de kerk. Bovendien eist de Lutherse belijdenis en
eeuwenoude traditie een volstrekte gehoorzaamheid aan de staat. De nieuwe
staatsvorm komt aan vele Lutherse aspiraties tegemoet en ook in de kerk zou de
episcopale bestuursvorm blijven bestaan. Nam de staat de kerkregering-Mahrarens
over, dan zou ook de theologische verklaring van Barmen weer plaats kunnen maken
voor de zuiver Lutherse belijdenis.
Lijnrecht daartegenover plaatsen zich de ‘radikalen’ in de belijdenisbeweging:
Karl Barth en na diens afzetting en verbanning in de eerste plaats N i e m ö l l e r .
Niemöller is Luthers, maar is predikant in de Geuniëerde kerk der oud-Pruisische
Unie, die meer een presbyteriaal-synodaal dan een episcopaal karakter heeft. Verder
is hij niet bereid tot énig compromis met de staat, omdat hij daarvan het grootste
gevaar ducht voor de zelfstandigheid van de kerk. De kerk moet leven uit haar e i g e n
beginsel. Zij heeft van Godswege de plicht en het recht het Evangelie te verkondigen
en haar organisatie z e l f vast te stellen. Belangrijker nog dan de belijdenis op papier
is het belijden van Christus voor de mensen, ook voor de staat, als het moet zelfs
daartegenover. ‘Gebonden aan Gods Woord is de kerk verplicht tegenover staat en
volk de alleenheerschappij van Jezus Christus te belijden. Zij mag zich niet uit het
openbare leven in een hoek van persoonlijke vroomheid laten terugdringen, waar zij
in zelfgenoegzaamheid ongehoorzaam zou wezen aan haar roeping. Ook tegenover
de wereldlijke macht mag zij niet ophouden het haar toevertrouwde woord te
verkondigen.’ N. ziet een toenemende verheidensing van de staat en eist daartegenover
volkomen zelfstandigheid
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van de kerk. De verklaringen van Barmen en Dahlem bleven voor bem ‘massgebend’.
Het verwondert ons niet, dat N. zich na 22 Nov. 1934, zij het ook tijdelijk, uit de
R i j k s broederraad terugtrekt. In de P r u i s i s c h e b r o e d e r r a a d daarentegen
ontplooit hij zijn volle werkzaamheid. De tegenstellingen tussen het bisschoppelijk
deel der belijdeniskerk en de Pruisische broederraad komen telkens naar voren. De
eenheid in de belijdeniskerk werd (en wordt tot op heden) op een bijzonder zware
proef gesteld. Want de droom der optimisten van 1934 ging n i e t in vervulling. De
staat nam de kerkregering der belijdende kerk n i e t over. Wèl wilde de staat op z i j n
wijze de verwoeste rechtsorde in de kerk herstellen en benoemde met dat doel op 16
Juli 1935 K e r r l tot R i j k s k e r k m i n i s t e r . Op 24 Sept. wordt hij door een speciale
wet gemachtigd daarvoor maatregelen te nemen en op grond daarvan gaat hij over
tot het instellen van een R i j k s k e r k c o m m i s s i e en van een
l a n d s k e r k c o m m i s s i e voor Pruisen, spoedig gevolgd door commissies voor
de meeste andere landskerken, die de leiding van de Duitsche Ev. kerk voorlopig op
zich nemen zullen.
Kerrl's tactiek vormt een volledige tegenstelling met de tactiek van Müller. Geen
geweld, maar ‘kalte Gleichschaltung’ De kerkcommissies verklaren te staan op de
grondslag van het Evangelie met gelijktijdige erkenning van de nat. soc. volkswording
op de grondslag van Ras, Bloed en Bodem. Hun voorzitter is de bijna 80-jarige
Zoellner (sedert overleden), een man der belijdenisbeweging. Alle pogingen om de
belijdenisbeweging en de ‘Duitse Christenen’ in één kerkelijk verband bijeen te
brengen en dus aan de scheuring in de kerk een einde te maken, mislukken echter
volkomen. Toen de rijkssynode der Belijdende kerk in Febr. 1936 te Oeynhausen
bijeenkwam, bleek de meerderheid, o.a. de P r u i s i s c h e B r o e d e r r r a a d , deze
nieuwe inmenging van de staat absoluut te wantrouwen, ‘Die Staatskirche ist da’
(Niemöller), alleen het bisschoppelijk deel verklaarde zich onder enkele voorwaarden
tot medewerking bereid. Het bestuur der bel. kerk ging uit de hand van Mahrarens
over op de broederraden. De bisschoppen trokken zich terug in den ‘Lutherischen
Rat’. Wèl viel de belijdenisbeweging niet uiteen: gezamenlijk bleef men front maken
tegen de dwaal-
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leer der D. Chr., maar organisatorisch was de band wel héél los geworden. Maar ook
in de landen, waar de D. Chr. aan het bewind waren (Thüringen, Mecklenburg,
Lübeck, Sleeswijk Holstein en de meeste Pruisische kerkprovincies) bestond
ontevredenheid. De Rijkskerkcommissie veroordeelde namelijk de leer der Thüringer
D. Chr., terwijl minister Kerrl daarvoor juist sterke sympathie had en juist in die
landen de toestand als normaal beschouwde. Op 15 Febr. 1937 legde de
Rijkscommissie haar taak neer, nadat de Geh. Staatspolitie den voorzitter Zoellner
verboden had in Lübeck zijn ambt te gaan vervullen. Wat Müller niet gelukt was,
heeft ook Kerrl niet kunnen bereiken. Diep teleurgesteld dreigt hij met krasse
maatregelen. Hitler grijpt in en belooft kerkelijke verkiezingen. De belijdeniskerk
herinnert zich de ‘verkiezingen’ van 1933 en wil slechts onder bepaalde voorwaarden
daaraan meewerken.
Zo blijft gedurende 1937 alles slepende. Oneindig veel moeilijker dan de positie
der bisschoppen in de intacte kerken, die o.a. van de kerkcommissies verschoond
gebleven waren en hun zelfstandigheid vrijwel behouden hadden is de positie van
de broederraden in de ‘verwoeste gebieden’ geworden, met name in Pruisen. Nadat
Müller op non-activiteit gesteld is, bestaat er in de Oud-Pruisische Unie een
‘Oberkirchenrat’, aan wier hoofd Dr. Werner staat. Maar de belijdeniskerk der
Oud-Pruisische Unie stelt zich niet onder het bestuur van dezen Oberkirchenrat, maar
onder dat van de Broederraad der Oud-Pr. Unie, zij volgt alleen de voorschriften op
van de Broederraad en van de ‘Voorlopige leiding der bel. kerk. Dr. Werner steunt
met zijn kerkrégiem op consequente wijze de Deutsche Christen. In regelrechte
voortzetting van de lijn Barmen-Dahlem handhaaft Niemöller de zelfstandigheid der
belijdeniskerk tegenover de staat (minister Kerrl), tegenover D. Chr. Kerkregiems
(Werner) en tegenover de geheime staatspolitie. Talrijke conflicten met staat, D. Chr.
kerkbestuur en politie zijn daarvan het gevolg. Voor deze conflicten staat Niemöller
thans terecht.
Na zijn inhechtenisneming op 1 Juli '37 schijnt het, alsof een nieuwe veldtocht
tegen de belijdende kerk ondernomen is. In de eerste plaats een veldtocht tegen het
Christendom als
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levens- en wereldbeschouwing (Rosenberg. Protestantische Rompilger). In de tweede
plaats een veldtocht tegen de positie van de belijdende kerk. (Kerrl's redevoeringen
op 23 en 30 Nov. resp. te Fulda en te Hagen i/W.) Talrijke maatregelen zijn genomen
om haar het voortbestaan onmogelijk te maken (schorsing van studenten, opheffing
van het seminarie ter opleiding van predikanten enz.). Op 10 Dec. 1937 vaardigt
minister Kerrl een zeer gewichtig dekreet uit n.l. dat de leiding der Duitse Evang.
kerk zal berusten bij den leider der Duits Evangelische Kanselarij, Dr. Werner te
Berlijn, en dat de leiding der landskerken bij de tegenwoordige kerkregeringen blijft.
Zowel de belijdenisbisschoppen in Hannover, Beieren en Württemberg als de D.
Chr. bisschoppen in Thüringen, Lübeck enz. blijven dus gehandhaafd. Door dit
dekreet zijn d u s d e b r o e d e r r a d e n i l l e g a a l v e r k l a a r d e n i s d e
e e n h e i d d e r b e l i j d e n i s k e r k g e h e e l g e b r o k e n . Kerrl verklaart, dat in
Duitsland geen enkele kerk nodig is, ook niet de Nationalkirche, waarnaar de
Thüringse D. Chr. streven. Het nat. soc. i s z e l f r e l i g i e e n
w e r e l d b e s c h o u w i n g t e g e l i j k , e i n e p o l i t i s c h e R e l i g i o n . De kerk
is voor de staat een ondeugdelijke steun gebleken.
We komen hier echter op het derde terrein: De ontwikkeling der verhouding tussen
Christendom en nat. socialisme als levens- en wereldbeschouwing en zullen de jongste
gebeurtenissen nog even onder dit aspect moeten bezien. Ditmaal schetste ik alleen
in z e e r g r o v e omtrekken de verhouding tussen staat en kerk. Niemöller heeft in
zijn kerkelijke loopbaan meer mijnen op zijn weg gevonden dan de duikbootkapitein
in de Atlantische Oceaan. Maar hij heeft evenals toen zijn ‘levend geweten’ bewaard
en is de ‘stem Gods’ gehoorzaam geweest.
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Geloof en openbaring1)
door Prof. Dr. L.J. van Holk
Wij zijn gewend niet dan bij uitzondering een boekbespreking in de groote letter te
zetten, bij wijze van artikel. Ik meen dat het boek van prof. Heering, waarvan in 1937
het tweede deel verscheen een van die uitzonderingen behoort te zijn. Ten eerste
omdat wij niet verwend zijn met theologische werken, die principieel en breed onze
richting tot bezinning dringen op haar beginselen, en tegelijk zelve uit die bezinning
spreken. Ten tweede, omdat deze theologische studie een breederen kring van lezers
mag opeischen dan enkel vakmenschen, daar hier behalve argumentatie ook getuigenis
wordt gegeven, en voor velen hier uiteenzettingen over centrale godsdienstige
begrippen in een helderen en overzichtelijken vorm, in warmovertuigenden toon
worden geboden. In dat opzicht geeft het boek véél meer dan de titel zou doen
verwachten: tal van belangrijke gedachten der christelijke geloofswereld worden
besproken, in verband met het centrale thema, in den titel gesteld.
Prof. Heering heeft de bizondere gave, door heel zijn tweedeelig boek heen, de
theologische ontleding te drenken in bezielend geloofsleven. ‘Eerbiedig denken over
geloof’ zooals de schrijver zelf Dogmatiek wil noemen, is hier voortdurend. Ik zet
dit voorop, omdat het zeldzaam is in een theologisch, gelijk in een ander
wetenschappelijk betoog. Het is echter weldadig. Een passage b.v. als de § over
Evangelie en Kruis (blz. 157 v.v.) is een meesterstuk. Zoo ook de edele analyse van
het katholieke geloofsbegrip (hoofdstuk IV, blz. 178 v.v.), en het sterk persoonlijke
derde hoofdstuk over Openbaring, met de heldere samenvatting in § 7 (blz. 122). Al
lezende en herlezende en vergelijkende zien wij den godsdienstigen rijkdom van het
gebodene scherper en indrukwekkender voor ons op-

1) Prof. Dr. G.J. Heering. Geloof en Openbaring, Van Loghum Slaterus N.V., Arnhem.
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rijzen. Prof. Heering heeft in dit boek belijdenis gedaan. Het is, meer dan van vele
andere boeken gezegd kan worden, een geestes-kind. Daarom alleen reeds heb ik
een innerlijke aarzeling moeten overwinnen, het te gaan bespreken, in de bondige
vorm van een Kouter-artikel. Een vorige generatie schreef uitvoeriger kritieken; die
zelve weer haast tot boeken werden; ik denk b.v. aan De la Saussaye Sr.'s kritiek op
Scholten. Ondertusschen: het boek is aan de Redactie ter recensie gezonden, en wij
leven in de 20ste eeuw.
Nadat Heering in het eerste deel de beginselen der dogmatiek had uiteengezet, en
door de afrekening met het tot dusverre in dogmaticis door de moderne theologie
geleverde, de plaats, versta: de noodzakelijkheid, had bepaald van forschen opbouw
en positieve theologische belijning, komt nu dit tweede deel het bestek van dien
opbouw, mitsgaders haar fundeering, leveren; met bovendien hier en daar een reeds
bewoonbaar vertrek!
Eerst worden in de hoofdstukken I en II de termen van den titel: geloof en
openbaring nader begrensd, en naar hun evangelischen inhoud toegelicht. Dan
bespreekt hoofdstuk III den inhoud van het woord Evangelie voor de geloofsleer.
Met hoofdstuk IV-VII volgt daarop een dogmenhistorische groep van uiteenzettingen:
de katholieke opvatting van geloof en openbaring; die der Reformatie hierover, (met
een hoofdstuk verrijkt over het geloof in God en het geloof in den mensch); en die
van humanisme en idealisme onder den titel ‘Het Divinum en het Humanum’. Het
slothoofdstuk is dan weer systematisch: ‘de christelijke Godskennis en de algemeene
kennisleer’. Het program, op blz. 9 in den eersten volzin van den eersten § gesteld:
‘Van het christelijk leven is het fundamenteele beginsel het geloof, wijl het geloof
de centrale functie is der christelijke religie’ is uitgevoerd. Behalve van geloof getuigt
de schrijver ook van de liefde, en van de hoop, waarmee hij eindigt: de verwachting
van de komst van het Rijk Gods ‘wanneer de schepping herschapen is, en alles zal
leven ter eere van God’.
Dat wil nu niet zeggen, dat de recensent het met alles eens is, wat tusschen eersten
en laatsten volzin in deze dogmatiek
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geschreven staat! Maar zooals hem bij het lezen en studeeren voortdurend groote
dankbaarheid vervuld heeft jegens den schrijver, zoo drijft deze dankbaarheid tot het
opnemen van het geestelijk gesprek, dat in dit boek tusschen christelijk geloof en
moderne theologie gevoerd wordt. Wèl is het duidelijk, dat hier een modern of
vrijzinnig theoloog aan 't woord is. Zoowel de ruime behandeling van de katholieke
en calvinistische beginselen, als het beroep op de autonomie des geloofs (al zal ik
daarop nog terug moeten komen), alsook de bespreking in III § 5 (blz. 148-157) van
het leerstuk der incarnatie laat daaromtrent geen twijfel over1). Dat was trouwens in
deel I reeds gebleken uit benaming en behandeling van de moderne vaderen en de
vrijzinnige tijdgenooten. Het geheele boek is zoowel in zijn stellig als in zijn
polemisch aspect op de vooronderstellingen der vrijzinnige theologie gebouwd.
Kom ik nu tot de bedenkingen, dan zijn er vooreerst een paar kleinigheden. De
passage op blz. 216 over de reden, waarom Luther geen vrede kon hebben, juist als
mysticus, met de mystiek, nml. omdat ‘zij hem te vlug voorbijging aan het verontruste
geweten’ laat geenszins recht wedervaren aan de mystiek als zoodanig, maar hoogstens
aan een zoodanig type mystiek, dat voor Luther's daemonische zielsbewogenheid te
ijl was. Dat is echter niet louter een nadeel dier mystiek. Confronteer dit met de
analyse van Eckhardt en Luther door R. Otto in zijn Westöstliche Mystik (vooral S.
256/301), en men ziet, dat Heering hier op een aan zijn wezen vreemd terrein komt.
Verwant hiermee is, ondanks alle rustige waardeering van den schrijver, de kijk, die
hij heeft op de katholieke verarming van het geloofsbegrip, waarbij het eigen
geloofsbegrip als norm wordt aangelegd aan het andersoortig openbaringsinzicht,
door Rome (Augustinus) aan Plotinos en Plato, - dus wederom aan de mystieke
geesteshouding - ontleend. Alweer verwant wellicht hiermee is de uitspraak op blz.
325: ‘Erasmus predikte niet zoozeer verlossing als wel verlichting’. Daartegen moeten
wij opmerken: 1o. maar moet dan altijd, voor iedereen, alleen maar verlossing
gepredikt wor-

1) Desgelijks de discussie over ‘het aanknoopingspunt’ in II § 3 (blz. 298 v.v.).

Het Kouter. Jaargang 3

117
den? Niet de grootere diepzinnigheid, maar de waarheid voor de ziel beslist tenslotte
over den zin van de verlossingsprediking. 2o. in den grond is de geheele tegenstelling
onjuist: ook verlichting beteekent verlossing. Er is teveel duisternis, als rampzaligheid
ervaren, in deze wereld, om de waarde der verlichting niet als verlossing te
beschouwen. Kan het ook zijn, dat iemand als de schrijver zóózeer gewend in
vrijzinnigen kring te leven - en dat beteekent altijd ook, zooveel verlichting, niet
enkel in rationeelen, doch ook in religieusen zin in zich heeft opgenomen - dat hij
de proporties uit het oog verloren heeft van haar belangrijkheid? En dan denk ik niet
aan de praktisch-technische waarde, noch zelfs aan de speculatief-wijsgeerige, maar
aan de zedelijk-godsdienstige. Want er bestaat nu eenmaal zoo iets als de
godsdienstige vereering voor het wonder van het Licht der Rede. En er bestaat
bovendien, afgezien van die subjectieve factor, een objectieve waarde der verlichting,
die van oneindige waarde voor den godsdienst is, doordat zij de diepe slagschaduwen
van dwaling, bijgeloovigheid en godsdienstwaan - drie ergerlijke en frequente en
typisch-kerkelijke knechtingen van den menschengeest - verdrijft1).
Zoo zou er meer te noemen zijn: op blz. 318 dat ‘zooals elke levenshouding, die
steunt op 's menschen vermogen eindigde ook de Stoa in vermoeidheid’. Einde
zoomin als begin eener beweging weerleggen haar hoogste waarheden. Dan: wie
weet, hoe het christendom zal eindigen? En: mag men de overwinning van het jonge
christendom enkel aan zijn geestelijke superieuriteit toeschrijven? Spelen daar geen
sociale, raciale, politieke factoren doorheen? Bovendien: is èlke stoïcijn op den duur
een vermoeide? En alléén maar een vermoeide? De waarde van het stoïcisme voor
areligieuse naturen gelijk voor zwaarbeproefde godsdienstige naturen wordt door
prof. Heering miskend.
Een soortgelijk bezwaar heb ik tegen de instemming waarmee Heering op blz. 232
Calvijn's getuigenis beaamt: ‘de lectuur van Demosthenes of Cicero, Plato of
Aristoteles moge u aantrekken, roeren, of meeslepen’, maar de lezing der Hl. Schrift
gaat in werking deze redenaars en wijsgeeren verre te

1) Zie b.v. ook Bergson's beoordeeling in hoofdstuk II van zijn Deux Sources de la Morale et
de la Religion.
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boven. Ik citeer dit, omdat ik het typisch acht voor het subjectieve moment, de
psychische bepaaldheid van 's schrijvers theologische waardeering. Want niet alleen
zijn er bladzijden in de Hl. Schrift, die bij het geestelijk gehalte der genoemde auteurs
niet halen kunnen, maar bovendien heeft de oudheid ons ook de tragische
godsdienstvisie van Aischylos geschonken, met wien maar weinig bijbelschrijvers
zich kunnen meten. M.a.w. klassieken en Bijbel worden in een niet geheel zuivere
tegenstelling geplaatst.
Daarnaast staan dan weer andere uitspraken, die ik met groote instemming las,
zooals b.v. de analyse van het religieuse en het psychologische oordeel (blz. 285
v.v.), en de bespreking van het Beeld Gods, waarbij de schrijver terecht opmerkt:
‘men eert God niet door den mensch te verachten’ (297). Zelfs de kritische toon over
Spinoza acht ik van Heering's praemissen uit juist, al ziet hij daarbij veel te vlot, naar
mijn smaak, heen zoowel over de edele hoogheid van den mensch Spinoza, als over
de beteekenis van zijn levenshouding voor allen, die, als wijsgeeren geboren, in een
confessionalistisch vertroebelde wereld hebben te leven; als vooral over de
waarheidsmomenten in Spinoza's kritiek op de christelijke wereldbeschouwing1).
Deze laatste gedachte brengt ons naar die bedenkingen en vragen, die ons bij
Heerings boek het meest ter harte gaan.
Laat ons beginnen met de vraag der autonomie. Reeds in het ie deel van zijn studie
was zij ter sprake gekomen (blz. 263-264). In het 2e dl. is er een uitvoeriger
beschouwing aan gewijd (o.a. op blz. 136 v.v.). Heering aanvaardt de autonomie van
oordeel, niet de creatieve autonomie. Dat beteekent: de mensch heeft een
onvervreemdbaar recht èn plicht, de waarheid, die zich hem aandient, zelfstandig te
onderzoeken, en, na overtuigd te zijn, ook te aanvaarden. Heering verwerpt de
gedachte, dat de menschengeest zelf de goddelijke waarheid zou voortbrengen: ‘Het
autonome oordeel, dat we bedoelen, is dus niet het oordeel van den autonomen
mènsch, maar van

1) Nog daargelaten de positieve Christuswaardeering van Spinoza, onlangs helder in 't licht
gesteld door mej. C. Roelofsz, in haar studie ‘De beteekenis van Christus voor Spinoza’.
Zeist, Ploegsma, 1938.
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het autonome geloof’ (blz. 252). Wat de schrijver w i l , is wel duidelijk: geen
knechting van het eigen geloofsleven (en geweten) door uitwendige machten; zonder
daarom de geloofsovertuiging als enkel menschelijke schepping op te vatten. Van
praktische toepassing wordt dat in de stelling: ‘Het Evangelie, zooals wij het boven
in een kort schema van gedachten weergaven, heeft voor ons volstrekt gezag’ (blz.
135). Het kan Heering bezwaarlijk ontgaan, dat zijn samenvatting het resultaat is
van een geestesproces, waarin het zelfstandig onderzoek, het vinden van waarheid
op eigen risico, het hanteeren van een zekere redelijke norm van wat als evangelie
mag gelden en wat niet, elk hun rol spelen. Noch Rome, noch de Vrije Universiteit
zullen die samenvatting zonder meer aanvaarden. Zij zullen er meer ‘creatieve’
autonomie in ontdekken dan Heering. Dat merkt de vrijzinnige hoogleeraar alleen
daarom niet, omdat hij zoo rotsvast overtuigd is van ‘ons Algemeen Christelijk
Geloof’, gelijk dat bij Aulén heet.
Maar het probleem der autonomie wordt pas goed duidelijk, wanneer het
geloofsoordeel staat voor een bijbelpassage, waarin het n i e t gelooft, niet gelooven
kan. Dan botst het redelijk en zedelijk ‘geloof’ van den modernen mensch met wat
eenmaal zonder meer als openbaring gold. En dan blijkt de ‘autos’ in de autonomie
te zijn het Redelijk Zelf, dat in alle idealistische stelsels van wijsbegeerte scherper
doordacht en dieper gepeild is, dan prof. Heering doet verstaan. Achter het parool
der autonomie staat het gezag van het redelijke (niet in smal-rationalistischen zin,
maar als het denknoodwendige, doorzichtige, samenhangende) en het zedelijke (als
het allen overal onvoorwaardelijk verplichtende) en zelfs wel iets van het algemeen
religieuse (als het zonder meer heilvolle). De daarmee gegeven religieus-theologische
waarde heeft prof. Heering, meen ik, niet begrepen. Dáárom hoort hij in verlichting
enkel de nuchtere verstandelijkheid, niet de bezielde wijsheid. En daarom onderschat
hij ook het aandeel van het eigen geloovend ego in de opbouw van wat hem het
‘evangelie in het evangelie’ is.
Een ander punt: het zwakste gedeelte van het boek acht ik het laatste hoofdstuk,
dat den samenhang van de christelijke godskennis en de algemeene kennisleer
behandelt. Daar is b.v.
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op blz. 358 de uitspraak ‘dat een theologische kennisleer, die geen rekening houdt
met het zelfstandig karakter der godsdienstige kennis, in onzen tijd niet meer aanvaard
wordt’. Zoozoo. Door wie niet? Ja, de dialektische theologie, die wil van geen enkele
vorm van afhankelijkheid der theologische kennisleer weten! Maar wat zegt dat? En
zelfs al zou geen enkele theologische school ‘aanvaarden’, wat zou dat bewijzen
voor het goed recht dier geëischte zelfstandigheid? Trouwens: wat bedoelt de schrijver
nu precies met dat ‘zelfstandig karakter’? Ofschoon prof. Heering natuurlijk niet
bedoelt, daarmee voor de theologische kennistheorie het goed recht op te eischen
voor elke uitspraak, die maar uit een intens doorleefde overtuiging voortkomt,
beteekent dat woord zelfstandigheid toch een denkfout, dunkt mij; nml. dat de
godsdienstige qualiteit van een oordeel de theoretische waarheid van dat oordeel zou
waarborgen: dat is een flinke stap achter Kant terug!
En als dan prof. Heering op diezelfde bladzijde schrijft, dat de dogmatiek dieper
dan de godsdienstwijsbegeerte op den aard der christelijke Godskennis vermag in te
gaan, dan is het niet bepaald overtuigend, dat de verschillende soorten van kennis,
zoomaar als gelijkberechtigd worden beschouwd, terwijl nu juist het heele probleem
der Godskennis is, òf zij ons een weten omtrent God op de door Heering gewenschte
personalistisch-transcendente wijze, vermag te geven. De summiere afwijzing in dat
zelfde hoofdstuk van de bewustzijnsfilosofie, van de realistische wijsbegeerte, van
de fenomenologische school, het onverhelderd overnemen van de leuze dat ‘gelooven
is existentieel denken’ (blz. 372) - het is alles dezelfde polemiek van den schrijver,
als in het eerste deel, gericht tegen de hegelarij, het agnosticisme1), en dergelijke
machten, om hun godsdienstige flauwheid, zelfgenoegzaamheid. Dat begrijpelijk en
eerbiedwaardig godsdienstig protest is echter nog lang geen theologische
waarheidsgrond.

1) In zake het agnosticisme ben ik het eerst recht oneens met prof. Heering: men kan niet in
één adem het agnosticisme bestrijden en de transcendentie Gods voorop stellen. Juist het
verscherpte besef van de transcendentie Gods sluit eo ipso een zuiver godsdienstig gefundeerd
agnosticisme in, dat weldadig afsteekt bij de pseudokennis van zeker vervlakt pantheïsme
èn zekere aanmatigende kennis van den Raad Gods van gereformeerde herkomst.
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En dat - het laatste punt onzer bedenkingen - wreekt zich in de heele opvatting van
openbaring en geloof. Prof. Heering heeft de veelzijdige beteekenis, den uiterst
pregnanten inhoud van den term geloof in sterk overtuigde bewoordingen en altijd
andere wendingen, uiteengezet. De dogmaticus in hem heeft hem echter op zeer
bedenkelijke wijze parten gespeeld. Ik neem op goed geluk af een uitspraak als op
blz. 375: ‘Het geloof alleen weet, wat Heilige Geest is’. Is dat een reden, om alles
als H.G. te aanvaarden, wat geloovigen zoo benoemen? Natuurlijk niet. Daarvoor
zal een zekere conformiteit met andere instanties noodig zijn. Met de Schrift - zeggen
de Gereformeerden. Met Schrift en Traditie - zegt Rome. Het wordt nu niet duidelijk,
waarmee Heering de conformiteit zou willen verlangen. Zij wordt in onze kringen
meestal gezocht door een mede-getuigen van den Logos. Prof. H. verwerpt wel op
blz. 387, noot 3 mijn conditie ‘waarschijnlijk, of op z'n minst, logisch mogelijk’,
maar hij geeft geen spoor van argument met welk recht hij dat doet.
En dat komt in laatste instantie, doordat de schrijver bij zijn theorie van het geloof
als kenvorm sui generis, ten onrechte steeds weer op de z e k e r h e i d van het gelooven
let, en doodeenvoudig de ònzekerheid daarvan elimineert (blz. 11. Waar die zekerheid
bovendien nog ‘als de eenig volstrekte’ wordt beleden!). Dat is jammer, ook om de
r e l i g i e u s e beteekenis der geloofsonzekerheid (ik vermoed zelfs, dat Heering
daarvoor geen oog zal hebben), maar verdiept bovendien hoegenaamd niet de
kenwaarde van het gelooven. De heele bewijsvoering van prof. H. is eigenlijk
pragmatisch: de rijkdom van het volontwikkelde geloof geldt als kenmerk van zijn
waarheid. Daarom laat hij de heele kritiek der wijsbegeerte sinds ± 1650 doodleuk
staan: het geloof alleen weet wat openbaring is, wat Hl. Geest is, wat Geloof is, wat
Waarheid. Dat is toch niet meer dan dogmatistisch ongeduld! Geloofs-oordeelen zijn
immers zéér dikwijls pathetische, soms grandioze waanvoorstellingen gebleken. Het
is juist zéér bedenkelijk, als het waar moet heeten, dat openbaring alleen door de
kategorie van het geloof kan worden begrepen. Immers dat verklaart de
veelvormigheid der geloofsovertuigingen wel goed, maar illustreert ook hun
voortvloeien uit de creatieve auto-
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nomie. Beter dan verreweg de meeste moderne theologen ooit deden weet Heering
te beschrijven, wàt Openbaring voor het godsdienstig beleven en interpreteeren is.
Maar dàt deze belevingen nu ook werkelijk mededeelingen v a n G o d z e l f zijn,
en als bewijzen of althans getuigenissen voor het bestaan van een persoonlijk,
voorzienig God mogen worden aangemerkt, dàt wordt niet duidelijk. Het blijft alles
in den gesloten cirkelgang der subjectiviteit. Het is dan ook consequent, dat de
schrijver eerst het geloof behandelt, daarna pas de openbaring. Juist is, dat de acte
van het gelooven waarheden ontdekt, die men pas achteraf bewijzen kan. Maar dat
wil niet zeggen, dat àl wat zich door moed, vertrouwen, en militant belijden
formuleeren laat, waarheid i s . Ook de waan is productief; ook de dwaling heeft een
lang leven. En het agnosticisme kàn zeer wel het correlaat zijn van een
transcendentiebesef, waartegenover de stellige geloofsverzekerdheid als vrome
pretentie uitkomt, die veel meer van God beweert te kennen, dan met de werkelijkheid
overeenkomt. Het enkele gelooven of niet-gelooven daarin is geen toereikend
criterium voor de waarheid dier openbaringen. Daarvoor is een zekere zedelijke
hoogheid en redelijke aannemelijkheid - beide in verband met de omgeving dier
openbaring - noodig; vooral een zekere geestelijke creativiteit, die niet bewezen zijn
door het enkele feit, dat menschen er geloovig vertrouwen in koesteren. Dat alles zal
prof. Heering, vermoed ik, wel toegeven. Maar dat bewijst dan ook, dat hij zich in
veel hooger mate, dan hij zich bewust is, van een veel complexer waarheidscriterium
bedient, met veel rationeeler gehalte, dan uit zijn boek blijkt.
Zoo heb ik inderdaad talrijke en ernstige bezwaren. Maar ik heb ook bewondering
en waardeering. En ik ben dankbaar, omdat deze groote studie over een groot thema
mij gedwongen heeft, tot doordenken van eigen standpunt. Geeft men zich rekenschap,
hoevaak in het leven om nietigheden gevochten wordt, dan kan men inderdaad alleen
maar dankbaar zijn, dat prof. Heering ons een boek gaf, waarin te studeeren en te
leeren valt; en waaruit een warm, vormend christelijk geloofsleven spreekt, dat ook
hem, die theoretisch anders moet denken, toch boeit en verheft.
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Boekbesprekingen
Dr. P.D. Tjalsma, Wat de wereld overwint. Zeist, Ploegsma, 1937. Ing. f
2.25, geb. f 2.90.
Dit boek heb ik met genoegen gelezen, en toch teleurgesteld uit handen gelegd. Het
genoegen kwam voort uit het warme getuigenis, den helderen stijl, de climax der
uiteenzetting: de bedreiging - het eene noodige, de eeuwige sleutels (geloof, God,
Jezus Christus, het teeken des kruises), de rijkdom van het geloof, ons overwinnend
wapen, de weg tot het geloof, de kerk van Christus. De teleurstelling is het gevolg
van de bedoeling zelve van het boek: getuigenis van geloofsverzekerdheid. Dit boek
van dr. Tj. staat tot de dogmatiek van prof. Heering als praktijk tot theorie. En de
praktijk maakt, gelijk elders zoo ook hier, de zwakke plek der theorie duidelijk. Die
zwakke plek is niets bijkomstigs, maar het thema zelf: wat overwint de wereld?
Hoofdstuk V (blz. 137-175) stelt het probleem duidelijk: wereld en geloof staan
tegenover elkander; het geloof alléén kan de wereld overwinnen. Zie nu de praktijk
aan, en men bemerkt: ‘de wereld’ wordt nooit werkelijk en geheel overwonnen. De
‘wereld’, dat is trouwens een samengestelde grootheid, waarvan het eene aspect wèl,
het andere niet, tegenover het geloof staat. Schrijver houdt ze echter niet uit elkaar,
en daardoor ontstaan stoere maar on-wijze tegenstellingen. Ditzelfde kan men ook
ontdekken van den anderen term uit: het geloof, wenschelijk vooral om zijn
verzekerdheid (blz. 51 v.v.; 64 vooral), is een innerlijke gesteldheid. Dank zij haar
kan men de vijandschap der wereld, de successen der ongeloovigheid, en wat dies
meer zij, uithouden door de geloofsbeelden van Overwinning, Rijk Gods, enz.
Somtijds zelfs meer dan dat: geloofsmoed kan ongeloofstirannie wel eens verdrijven
en overwinnen. Maar d e wereld? Dat staat op 'n ander blad geschreven. Er zijn
aspecten aan d e wereld, die alleen door sociale hervorming, andere die alleen door
kosmische of biologische evolutie kunnen worden overwonnen. Zelfs moet men zich
afvragen: waarom moet men de wereld o v e r w i n n e n ? Wat beteekent dat eigenlijk?
Ik acht het een ernstig bezwaar, dat de Schr. zoo grif op dat populaire verlangen naar
overwinning heeft voortgebouwd, zonder genoegzame kritische bezinning op de
waarde van dien term. Zoo ontstaat een stichtelijk pleidooi, dat ondanks zijn warmte
niet iedereen zal overtuigen, ook dezen recensent niet. Maar het boek is léérzaam
voor wie de typisch geloovige reactie op de bedreiging der moderne wereld wil
verstaan.
v. H.

Tom de Bruin. Tusschen Hemel en Aarde. Uitg. van C.F. Callenbach,
Nijkerk. 1937
Tom de Bruin heeft in dit boek twee dingen trachten te combineeren. Hij wilde
eenerzijds een goeden roman schrijven, een stuk psychische geschiedenis van
menschen, wier leven zich als nood-
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wendig naar een innerlijke wet ontplooit, op zichzelve en in onderlinge wisselwerking.
Aan den anderen kant wilde hij door deze figuren de grondmotieven doen spreken
van zijn geloof. Hij wilde dus bewust schrijven een christelijke roman. Vergelijkt
men zijn werk met wat maar al te veel als zoodanig geboden is en - wordt, dan kan
men veel waardeeren. Er is geen sprake van dat de figuren als ledepoppen worden
gedwongen te handelen naar een schematische en goedkoope methodiek, die
bekeeringsverhalen zoo onwaarachtig kan maken. Zijn geloovigen, twijfelaars en
paganisten, zijn levende, innerlijk-strijdende menschen gebleven. Evenzoo wie aan
de maatstaven der moraal gehoorzamen of ze negeeren. Dat is veel! Bovendien is
hij in de behandeling der godsdienstige motieven sober en bijna zonder rhetoriek.
Toch zijn de beide intenties die den schrijver bezielden, niet tot een eenheid vergroeid,
zoodat een ongedeelde herschepping van leven, zonder opzet, als noodzakelijke
consequentie zou voeren tot de laatste confrontatie: de mensch tegenover God. Met
name is dit de groote zwakheid van de figuur van den schrijver Van Haeringen, wiens
diepe geloofsovertuiging min of meer plotseling, en uit zijn voorgeschiedenis niet
gemotiveerd, opduikt. Al te zichtbaar heeft De Bruin hem verkozen om uit te spreken
wat hem zelf in de verwikkelingen van het door hem geteekende leven het laatste en
eenig belangrijke woord is.
In de opbouw van deze levensrealiteit zelf naar haar laat ons zeggen profanen kant,
is eveneens veel te waardeeren maar niet zonder reserve. Met name het eerste
hoofdstuk, de ontplooiing van Jan Veders jonge leven in het ouderlijk huis, met
conflicten tusschen ouderen en jongeren en onverwachtsche doorbraken van begrijpen,
werd een van binnenuit doorvoeld levensbeeld en toont een bezonken geslotenheid
van compositie. In de verdere hoofdstukken doet zich dat slechts fragmentarisch
voor. En het boek als geheel dreigt uiteen te vallen in een serie tafreelen door den
dunnen draad der ervaringen van Jan Veder al te schriel verbonden. Personen die in
den eersten aanzet zoo breed opgezet worden, dat hun een belangrijke rol schijnt
toegedacht, verdwijnen met stille trom. In de geheele compositie verraadt zich een
tekort aan ambachtelijk kunnen, dat intusschen voor de toekomst meer beloven kan
dan een gemakkelijke gladheid van eersten aanvang af. De Bruin hoede zich echter
voor een gemakkelijk imponeeren door het zoeken naar romantische situaties, als
het geheimzinnige van Van Haeringens riddergoed in Thüringen en de goedkoope
bohémien-spheer op Veders landhuis.
Dit boek wekt allermeest verwachtingen. Als men bedenkt wat bij denzelfden
uitgever meermalen als ‘christelijke romankunst’ het licht zag, is dit werk in menig
opzicht een verrassing. De zeer goede détails duiden aan wat de schrijver bij
hardnekkige zelfkritiek bereiken kan. Daarbij is zelfkritiek in de wijze waarop hij
eigen diepste overtuigingen zonder forceering waarachtig leven kan verleenen,
vanzelfsprekend nummer één.
P.M.
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Verzen
door Dr. J.D. Bierens de Haan
De Libysche Sibylle het boek sluitend1)
Wat hebt ge in 't onverbidlijk boek gelezen
Sibylle Gods? Zal weer uw oordeelsspraak
het weiflend menschdom nederslaan in vreeze?
Gij zwijgt gebiedend. Zwijgen is uw taak!
Maar zie hoe ik met duizenden genaak,
onzeker wat uw profetie zal wezen,
tot uwen stoel: zal eens het leed genezen?
Wij wachten brandend uw orakelspraak.
‘Het ware aan 't groot geheimenis verraad,
zoo ik wat in dit boek staat zou verkonden
aan het verlegen volk dat tot mij gaat
en kan niet eens het eigen hart doorgronden,
waar 't Godsgeheim voor elk te lezen staat.
Het bevend menschenvolk zou niet verdragen
de taal van mijn orakel: waarheid vrage
wie in zichzelf het Godsboek openslaat.’

1) Michel Angelo. Vatikaan. Sixtijnsche kapel.
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St. George, drakendooder1)
Rijder op het witte ros,
rijder langs de baan der tijden,
rijder, koom te herwaart rijden,
held, heraut, gij ridder Gods.
Hoort gij hoe het monster dreigt
met zijn vuurmond en zijn klauwen,
dompelend een aarde in rouwe?
hoor de kreet die tot u stijgt!
In dit laagland glinstert de asch
der verwoesting door de nachten;
hoor hen die het heil verwachten,
strijder in het blank harnas!
Komt een einde aan het geweld?
Zullen eens de vrouwen weenen
van 't geluk aan de aard verschenen,
als de draak is neergeveld?
Voerder van het heilig zwaard,
't monster kromt zijn wrange lenden;
weldra is de macht ten ende
die het weiflend hart vervaart.
Rijder op het witte ros,
rijder langs de baan der tijden,
uit het hart van een bevrijde
wereld, breekt de juichkreet los.

1) Paris Bordone. Vatikaan te Rome (Pinacotheek).
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Transfiguratie1)
Wie zijt gij dan? Als lentezang
doorvloot uw woord mijn ziel sinds lang,
toen wij in tweegesprek te zamen
wandlend den stillen weg afkwamen.
Gij hield mij in den sterken dwang
van uw vervoering als ge aanschouwde
den dag, die eenmaal wezen zoude
wanneer al 't zijn is liefdesdrang.
Gij, noodend elk naar 't eindverschiet,
waar 't koninklijke licht zal dagen
als alle akkers vruchten dragen
en elke ziel haar gaven biedt.
Wij in hartsbrandend overleg,
tezamen wandlend onzen weg.
Opeens verschijnt gij weidsch en wonderlijk
als lichtgestalt. 'k Verbaas mij op dit blijk
van uw inwezenlijke Majesteit.
Gij staat voor mij, uw armen uitgebreid,
en 't geesteslicht, omstralend uw gestalt,
verblindt mijn oog, en mijn arm wezen valt
uw wezenheid te voet: ruimte en de tijd
zinken tot nergens; en ik zie, bevrijd
den e e u w g e n M e n s c h in zijne heerlijkheid.

1) Fra Angelico. San Marco-klooster Florence (Ev. v. Matth. XVII).
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Het soefisme, de religie der schoonheid
door Dr. R. van Brakell Buys
Omstreeks 1880 heeft in ons land een groep jonge mannen onder leiding van den
dichter Kloos gepoogd een nieuwe religie te stichten, aan de poëzie en de schoonheid
gewijd. Zij traden niet alleen in het openbaar op als kunstenaars, die de wereld hun
gedichten en prozawerken wilden schenken, maar ook als de belijders van een nieuwe
levensbeschouwing. Zij hielden het Christendom voor verouderd en afgedaan; zij
dreven de spot met de burgerlijke vormen, waarin het overal optrad en wilden voor
alles zichzelf en hun landgenooten bevrijden van zijn hatelijke omknellingen. En zij
verkondigden vol geestdrift de leer dat het alleen de schoonheid is die zalig maken
kan. In navolging van hun genialen voorganger, den diep betreurden Jacques Perk,
konden zij uitroepen dat die mensch genoeg geleefd heeft en aan zijn bestemming
heeft voldaan, die de schoonheid slechts eenmaal aanschouwd heeft van aangezicht
tot aangezicht. Wij weten allen hoe kort de schoone waan geduurd heeft en hoe bitter
wreed het ontwaken was. De beweging van tachtig heeft in geen opzicht kunnen
houden wat zij beloofd heeft. De kunstenaars, die na haar kwamen en ook wel
sommige leden uit de eigen school, zooals Gorter en Van Eeden, putten hun inspiratie
uit een gansch andere bron; zij keerden terug tot een verdiept Christendom of wendden
zich tot de heilsverwachtingen van het socialisme. En de opvatting drong allerwege
door dat de ziel niet bevredigd kon worden door de schoonheid alleen, dat deze haar
plaats had als ornament van het leven, maar niet als de essentie daarvan, niet als het
ééne goed dat ten koste van alles gehandhaafd moest worden, wanneer men al het
overige prijsgegeven had.
Ondertusschen leert de geschiedenis toch anders. Er heeft een godsdienst bestaan,
en zij bestaat nog, waarvoor de begrippen God en Schoonheid gelijkluidend waren
en waarin men beleed dat de Godheid niet de schoonheid bezit als één van
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haar attributen, maar de schoonheid is. Deze godsdienst is het Soefisme, de esoterische
kant van het Mohammedanisme. Weliswaar is zij ontbloeid in een land, waar de
volksaard dichterlijker was dan bij ons, de aesthetische zin meer ontwikkeld en
verfijnd en waar de beoefening der dichtkunst werd opgevat als een zaak die niet
enkele uitverkorenen aanging, maar het gansche volk. Dat land was Perzië. Zijn
groote dichters, en hun aantal is veelvuldig, zijn geëerd en gevierd geworden als de
leeraren van hun volk. De legende heeft zich van hun naam meester gemaakt en haar
schitterend web daaromheen geweven; hun gedichten worden gezongen niet alleen
in de uren aan de verpoozing gewijd, maar evenzeer in die van druk of kommer of
religieuze exaltatie, terwijl men pelgrimstochten naar hun graven onderneemt van
ver over de grenzen. Het Soefisme heeft bijna alle lagen der Perzische samenleving
beïnvloed, maar dat niet alleen, de vlam is ook overgesprongen naar de nabijgelegen
landen, zij heeft daar haar vuren ontstoken en Turkije zoowel als India getuigen
hiervan in hun prachtige mystieke literatuur. Wat is de reden nu dat het geloof in de
schoonheid als alleen zaligmakende macht bij ons zoo spoedig steriel geworden is,
terwijl het in het Oosten duizenden bezield heeft? Ligt de oorzaak alleen in het
verschil van temperament, dat de nuchtere Hollander voor alles vragen doet om een
zakelijke wereldbeschouwing waar de Oosterling bij het geringste voorval des levens
dichterlijk bewogen wordt? Of is het ook doordat de wereldbeschouwing der
Tachtigers te eng was en te weinig universeel om zich durend te handhaven? Ik meen
dat dit laatste het geval was en wil pogen om dit aan te toonen door hier enkele
hoofdkenmerken van het Soefisme te ontwikkelen en hen terloops te vergelijken met
de opvattingen der Tachtigers. Om te beginnen waren de Tachtigers individualistisch
bij uitstek, zij poogden als het ware het heelal binnen hun eigen persoonlijkheid te
trekken om daar voor zichzelf de schoonheid ervan te genieten, maar de Soefies
waren diep overtuigd dat de individu een schijn was en dat het dus opperste dwaasheid
was die te vergoddelijken. De Soefies zouden de trotsche woorden van Kloos: ‘Ik
ben een God in 't diepst van mijn gedachten’ kunnen beamen, maar de beteekenis
die zij er aan zouden toekennen zou geheel
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verschillend zijn en er zelfs het tegenovergestelde van wezen. Want onder het ‘ik’
zou de Nederlandsche dichter verstaan ‘Willem Kloos’ met al zijn aspiraties, emoties
en reflecties, terwijl de Soefie zou zeggen dat dit alles slechts tot het oppervlak van
de waarachtige persoonlijkheid behoorde, die er door verborgen werd gehouden en
verduisterd. Want onze gevoelens en gedachten zijn voortdurend wisselend en
vervloeiend, de Soefie-dichter vergelijkt hen met de rimpeling van een meer of de
golfslag van de zee. Het ‘ik’ moet zijn wat bestendig blijft en buiten die voortdurende
wisseling gelegen is. Het is in waarheid het goddelijke in ons, maar wat kan er
goddelijk zijn behalve God? De God in ons mag dus nooit verward worden met de
individu. Deze moet overwonnen worden opdat de volle heerlijkheid van het groote
‘ik’ onbelemmerd mag uitstralen zooals de zon doet, wanneer het wolkje dat haar
aan het oog onttrokken houdt is voorbijgedreven. Het is dit ‘ik’ dat onze liefde
waardig is in de volle zin van het woord. Hiervan zou de geniale grondlegger van
het Perzisch Soefisme, Mansoer al Hallaj gesproken hebben toen hij uitriep: ‘Ik ben
Hij, dien ik liefheb en Hij dien ik liefheb is ik.’ ‘Wij zijn als twee zielen in één
lichaam. Wanneer ge mij ziet, ziet ge Hem en wanneer ge Hem ziet ziet ge mij.’ Dit
goddelijke ik was identiek in alle individuen, ja het was de waarachtigheid en
werkelijkheid van alle verschijningsvormen, al haqq (= de werkelijkheid) is zijn
naam en in de momenten van extase wanneer de mensch uitrees boven de schijn van
het individueele bestaan, mocht hij zeggen ‘an al haqq’ (= ik ben de werkelijkheid).
De mensch trachtte hier dus niet om het universum in zijn eigen empirische ik te
besluiten, maar hij verloor zich met dat ik in het universum en kwam zoo tot de staat
van het onpersoonlijke of liever bovenpersoonlijke. De grootste van alle Soefi-dichters
bad dan ook: ‘O laat mij niet bestaan, want niet-bestaan verkondigt in orgeltonen,
tot Hem keer ik terug.’ Deze hoogste werkelijkheid dan, die van uit de empirische
toestand een ‘niet-bestaan’ scheen, stelden de Soefies, met uitzondering van geringe
nuances, die wij hier verwaarloozen kunnen, gelijk met den Allah uit de koran. Zij
sloten voor hun metaphysische beschouwingen aan bij de bekende uitspraak van den
profeet: ‘Daar is geen God dan God (= la ilâha
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illallah’). Maar wat Mohammed waarschijnlijk bedoeld had in zuiver theïstische zin,
evenals de Israëlieten dat deden, die ook beweerden dat alle andere Goden behalve
degene, dien zij aanbaden, afgoden waren, beschouwden de Soefies als een zuiver
monistische conceptie. Zij lazen hieruit dat er niets was dan God alleen. En in één
van die mystieke uitspraken, die men wel ten onrechte op de naam van Mohammed
geplaatst heeft en die de hadies worden genoemd, lezen wij: ‘God was en daar was
geen ander dan Hij en het is nu juist zooals het toen was.’ Professor Browne, de
bekende Persoloog, heeft deze gansche conceptie zeer schoon weergegeven in de
volgende regels: ‘God alleen is in zijn oneindige glorie en al het andere is slechts
een visioen, dat de nacht verstoort, een wolk, die de zon verduistert, een rimpeling
op de boezem van de oceaan.’ En aanstonds doet de vraag zich voor, waarom was
die rimpeling daar? Waarom werd de goddelijke perfectie verbroken en de goddelijke
vrede verstoord? Waarom ontstond er iets; waarom was er niet niets? De Soefie
antwoordt hierop met een andere hady; één, die niet minder bekend en verbreid is
dan de vorige. Daar spreekt God tot David: ‘Ik was een verborgen juweel en was
derhalve begeerig om gekend te worden; derhalve schiep ik de schepping opdat ik
gekend zou mogen worden.’
Man kan zich afvragen wat dit alles te maken heeft met ons punt van uitgang ‘de
schoonheid’. Het antwoord luidt dat die hoogste werkelijkheid of Allah volgens de
Soefies, de absolute schoonheid is. En het is immers juist het kenmerkende van al
wat schoon is dat het gekend en bewonderd wil worden. Deze gansche conceptie is
op onovertroffen wijze uitgebeeld door den man, die op zulk een waardige manier
de klassieke literatuur van Perzië besloot, den Soefie-dichter Jami. Ik kan niet beter
doen dan zijn woorden hier weer te geven. Zij luiden aldus: ‘In de eenzaamheid waar
het zijnde woonde toen er nog niet eenig teeken van leven voorhanden was, waar
het gansche heelal zich nog in een sluimerende toestand bevond, en nog verhuld in
de staat der zelfloosheid, was daar nochtans één wezen, dat vrij was van het ik en
gij en boven alle dualiteit verheven. Dit was de opperste schoonheid, ongeopenbaard
tenzij aan zichzelf door zijn eigen licht, en

Het Kouter. Jaargang 3

132
nochtans geladen met de kracht om de zielen van allen te bekoren, het was een pure
essentie en niet bevlekt door iets wat op boosheid geleek. Daar was geen spiegel om
zijn liefelijkheid te weerkaatsen. Daar was geen kam om zijn lokken te scheiden, de
morgenwind had nog nimmer zijn krullen beroerd, noch had eenig oog zijn beeld
aanschouwd. Tot zichzelf zong het van liefde in woordlooze maten; met zichzelf
wierp het der liefde dobbelsteen. Maar de schoonheid kan geen verborgenheid en
sluiers verdragen, noch kan het er vreedzaam in berusten dat het ongezien blijft en
niet bewonderd wordt. Het zal alle banden verbreken en van uit zijn beslotenheid te
voorschijn tredend zichzelf aan de wereld openbaren. Ziet waar de tulp groeit in de
lenteweiden, hoe zij zichzelve siert in het balsemrijke voorjaar en hoe temidden van
haar dorens de wilde roos haar kleed verscheurt om slechts haar liefelijkheid te
openbaren. Gij ook, wanneer één of ander zeldzame gedachte of schoon beeld of
diep mysterie door uw ziel heenflitst, kunt het niet verdragen om het zonder meer
voorbij te laten gaan, maar houdt het vast, opdat gij het misschien eenmaal in taal of
teeken uit moogt zenden om de wereld te betooveren. Waar ook maar schoonheid
woont is dusdanig haar natuur en haar erfenis van die schoonheid, die niet voorbijgaat
en die uitgestraald is uit de gebieden der zuivere essentie, om op deze wereld te
schijnen en op alle zielen, die daarin vertoeven. Een lichtstraal van haar viel neer op
het universum en op de engelen en die enkele straal deed hen duizelen totdat hun
zinnen draaiden, gelijk de draaiende bol van de hemel doet. In verschillende vormen
kaatste iedere spiegel het beeld terug en overal werd zijn lof in nieuwe harmonieën
vernomen. Ja inderdaad, zijn schoonheid toont zichzelf alom en schijnt door de
vormen van sterfelijk schoon heen als door een sluier verduisterd. Hij was het die
zijn schoonheid door Jozef's kleed liet heenschemeren en zoo Zuleika's vrede
verwoestte. En waar gij ook een sluier moogt aanschouwen kunt ge er zeker van zijn
dat hij zich achter die sluier verborgen houdt. Waar een hart zich aan de liefde
overgeeft moet ge weten dat hij het heeft betooverd. In die liefde vindt dat hart eerst
zijn leven. Verlangende naar Hem wint het hart zijn zegeningen. Dat hart dat de
schoonen van deze wereld meent te beminnen,
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bemint in waarheid hem alleen. - Maar weest behoedzaam en zegt niet dat hij
volkomen schoon is en dat wij zijn minnaars zijn. Gij zijt slechts het spiegelglas en
Hij het gelaat, dat zichzelf daarin aanschouwt en dat zijn beeld in de spiegel werpt.
Hij alleen is geopenbaard en gij zijt in waarheid verborgen. Zuivere schoonheid
zoowel als de liefde, die slechts in Hem haar oorsprong vinden openbaren zich slechts
in u. En indien ge het vermogen bezit standvastig toe te schouwen zult ge ten leste
opmerken, dat hij eveneens de spiegel is - eveneens het juweel en de juweelenkist.
Ik en gij hebben hier geen plaats en zijn slechts fantasieën, ijdel en onwerkelijk. Maar
wees stil, want dit verhaal heeft aanvang noch einde en geen welsprekendheid heeft
de macht om over hem te spreken. Het is 't beste voor ons om lief te hebben en in
stilte te lijden, daar wij toch zijn als een niets.’ Hebben de Tachtigers de geduchte
Godin ooit in aangrijpender verzen verheerlijkt? De profeet en zijn naaste volgelingen
zagen de wereld als een oord van beproevingen, dat men zoo spoedig mogelijk achter
zich moest laten. De Soefies zagen haar als de manifestatie van een grootsch proces.
In en door de wereld heen vond het goddelijke zichzelf. Ieder ding was een spiegel,
zooals wij zagen, waarin het zichzelf aanschouwde en naarmate dit op een volkomen
wijze geschiedde had het zichzelf te meer lief. Zoo gezien werd de kosmos het nimmer
eindigende lied van de liefde Gods. Zoo had men dan het recht om Hem niet alleen
de absolute schoonheid, maar evenzeer de absolute liefde te noemen.
Men zou deze waarheid ook nog op de volgende wijze uit kunnen drukken. Het
is uit de attributen van een ding dat het wezen daarvan gekend wordt. In datgene nu
wat wij de natuur noemen ontvouwt zich het spel der goddelijke attributen en in die
attributen ontvouwt zich het wezen der godheid. Deze attributen zijn talrijk; meestal
echter worden zij op negentig gesteld. Het zijn de 90 namen van Allah in de Koran.
Zij worden samengevat in vier groote categorieën, de attributen van wezen, de
attributen van liefelijkheid, de attributen van glorie en de attributen van volkomenheid.
Om nu tot openbaring te komen behoeven de attributen een substraat, een achtergrond.
Met het oog hierop schept God de atomen, tijdpunten, die slechts een moment duren
en dan weer verdwijnen. Zonder ophouden wordt de
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wereld dus door God in stand gehouden, dat wil zeggen geschapen. Al deze atomen
nu zijn reflectors van de absolute schoonheid. Een ieder van hen spiegelt één of meer
van haar attributen. En ook in hun samenhang, of waar zij als een bepaald oord
verschijnen doen zij dit. Zoo openbaart zich in het oord dat wij hemel heeten het
attribuut der goddelijke liefelijkheid en in het oord dat wij hel heeten het attribuut
der goddelijke glorie. Maar beide zijn zij gelijkelijk de manifestatie der godheid. En
wat wij schoone dingen noemen zijn openbaringen van een goddelijk attribuut en
wat wij leelijke dingen noemen evenzeer. Want wat leelijk is heeft evenzeer zijn
plaats in de kringloop des bestaans als wat wij schoon heeten. Leelijk of slecht is
een ding alleen maar ten opzichte van andere dingen, niet ten opzichte van zichzelf.
En ook hier ziet de dichter der Perzische mystiek op de wereld neer met de oogen
van een kunstenaar. De kunstenaar nu werpt op het doek dingen die schoon en liefelijk
zijn naast dingen die afstootend, ja weerzinwekkend zijn. Maar in beide kan hij zich
gelijkelijk groot toonen. Ja zijn volmaakt meesterschap wordt eerst bewezen wanneer
hij beide categorieën met even groote kunstvaardigheid vermag te scheppen. En de
eeuwige kunstenaar, die in staat bleek om de jeugdige Josef te scheppen, het
Mohamedaansche ideaal van mannelijke schoonheid, schiep ook Satan en zijn
duivelsche trawanten en beiden in hun soort volmaakt. De Soefies zouden het
stoutmoedige woord van Nietzsche, dat de wereld als aesthetisch phaenomeen voor
eeuwig gerechtvaardigd was, uit het diepst van hun ziel hebben beaamd. De wereld
was voor hen volkomen, niet ondanks het kwaad dat wij er in aantreffen, maar mede
op grond daarvan. Shakespeare zou de groote dichter niet zijn die hij was, wanneer
hij de booswicht niet zoo meesterlijk had kunnen uitbeelden. Goethe kon het niet en
derhalve was hij ook de mindere van den Engelschen dichter. Voor den mensch, die
tot inzicht was gekomen, waren goed en kwaad niet meer dan ijdele namen. Maar
tot inzicht kwam men niet alleen door het verstand, maar voornamelijk door de liefde.
Waar de mensch lief had werd hem het wezen der dingen geopenbaard. Want het
was door haar alleen, dat een mensch verlost kon worden van zijn schijn-zelf, dat
hem steeds van ik en mij deed spreken.
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Zooals de onvergelijkelijke Jalaluddin Rumi het uitdrukte: ‘Liefde is het geneesmiddel
van onze trots en eigenwaan; de geneesheer van al onze zwakheden. Slechts hij wiens
kleed door liefde gescheurd is, wordt geheel onzelfzuchtig.’ Alle liefde was heilig,
zelfs waar zij optrad in haar meest aardsche vormen. Het is het beste om ook hier
maar Jami aan het woord te laten. Deze zong: ‘Ofschoon gij in deze wereld een
honderdtal middelen aan moogt wenden, is het toch alleen de liefde, die u van uzelf
vermag te redden. Keer daarom het gelaat zelfs niet van aardsche liefde af, aangezien
zij het te weeg kan brengen u tot de werkelijkheid te verheffen. Hoe kunt ge de
bladzijden van de koran doorvorschen, wanneer ge nog niet in staat zijt het A.B.C.
op de juiste manier te begrijpen. Ik hoorde eenmaal een wijze spreken tot een leerling,
die tot hem kwam en hem om raad vroeg: ‘Indien gij nog niet het pad der aardsche
liefde betreden hebt, vertrek dan weer, beoefen haar en keer daarna terug tot mij.
Want wanneer ge zoudt vreezen om de wijn te drinken uit de kelk der vormen dan
kunt ge zeker niet hopen op een dronk uit de beker der idee. Maar toch, wees
waakzaam. Word niet vertraagd door de wereld der vormen. Streef er liever met alle
macht naar de brug over te snellen. Indien gij er prijs op stelt uw reisgoed naar de
uiterste grens te dragen sta dan niet toe dat uw voetstappen op de brug talmen.’ De
mensch moest zich van de liefde tot den enkeling bevrijden, maar niet om alle liefde
in hem zelf te dooden, maar om haar te verbreeden tot liefde voor de gansche wereld.
Ook dit kon echter het laatste woord niet zijn. Want de wereld was ten slotte slechts
het uitwendig aspect van hetgeen naar zijn innerlijk de godheid of het absolute heette.
In haar attributen doorwoonde de Godheid het Universum. De gansche schepping
getuigde hiervan; men moest slechts oogen hebben om te zien. En hoe schoon men
vermocht te zien bewijzen de volgende versregels van Feridoen Attar, waarin hij
verhaalt van een nachtwandeling door een beroemden sheik buiten de stad
ondernomen. ‘De maan verbreidde haar luister over de wereld en maakte door haar
licht de nacht even schitterend als de dag. Ontelbare sterren schenen als juweelen in
de hemel daarboven, terwijl ieder de hem toegewezen taak volbracht. Gedurende
een lange tijd wandelde de sheik over het open
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veld, zonder dat hij ook maar de geringste beweging bespeuren kon en zonder een
enkele ziel te ontmoeten. Hij gevoelde zich diep ontroerd door dit feit en zeide: ‘O
Heer, mijn hart wordt in mij bewogen door deze hofstaat van U; ten toon gespreid
in al zijn glorie en verhevenheid, terwijl er toch niemand hier wordt aangetroffen
om U de aanbidding te schenken, die men U verschuldigd is. Waarom moet dit zoo
zijn, o Heer?’ Toen sprak de verborgen stem van God tot hem: ‘O gij, die verblind
zijt geworden op uw weg, weet dat de Koning geen toegang aan ieder voorbijganger
verleent. Zoo verheven is de majesteit van dezen hof, dat men niet iederen bedelaar
binnen kan laten. Wanneer de afglans van mijn glorie zijn straling uit dit heiligdom
zendt dan worden de zorgeloozen en zij, die door de slaap der traagheid bevangen
zijn, daardoor afgeschrikt. Zij die waardig zijn tot deze hof te worden toegelaten,
wachten gedurende lange jaren, tot dat één, temidden van duizenden, uiteindelijk
binnen mag treden.’ - Wij vragen wederom of de Tachtigers de goddelijkheid der
natuur dieper doorleefd hebben en schooner uitgebeeld dan deze Soefies. Waar zij
de oogen ook heenwendden daar lachte de schoonheid hen tegen. Zelfs in de
gebrekkige prozavertaling, gelijk ik haar hier heb moeten weergeven, valt het niet
moeilijk om het gevoel van mysterie dat den dichter doorhuiverde, terug te vinden.
Nochtans, hoe subliem de natuur ook zijn moge, hoe majestueus hemel en aarde zich
ook aan ons mogen openbaren, de volle diepte des levens wordt in hen niet gepeild,
deze laat zich slechts in het innerlijk van den mensch vinden. In grootheid is er niets
dat zich met hem laat vergelijken. Alles in het onmetelijke wereld-proces drijft naar
hem. Hij is de microcosmos, de volkomen afspiegeling van de oneindige Schoonheid.
In de andere dingen openbaren zich slechts een enkele of hoogstens een paar der
goddelijke attributen, maar in den mensch verschijnen zij alle. In den volmaakten
mensch, dien de Soefies in den profeet Mohammed vertegenwoordigd vonden, werd
de zin des levens vervuld en keerde de goddelijke kringloop wederom tot zichzelf
in. De onwetenden trokken uit over land en zee om het goddelijke te Mekka, het
heilige bedevaartsoord, te ontdekken, de wijze kon niet anders doen dan Jalaluddin
naspreken: ‘Volbreng de omgang rondom u zelf, o mijn hart. Gij die de ware
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Kaaba zijt, de ware heilige steen. Die ééne, daar ginds bouwde Abraham uit levenlooze
materie; doch gij werd levend gebouwd door Gods eigen scheppende handen.’ En
ontroerender nog: ‘O pelgrim voor de Kaaba, waar gaat ge heen, waarheen? Kom
terug, kom toch terug, de geliefde is hier. Zijn tegenwoordigheid zegent de gansche
omgeving; waarom wilt ge dan ronddolen in de wildernis. O gij die naar God zoekt,
gij zelf zijt Hem; daar is geen reden om te zoeken, gij zijt in waarheid Hem. Waarom
wilt ge naar dat zoeken wat nimmer verloren ging? Daar is niets anders dan Hem,
word door geen twijfelzucht verward.’ Men komt in de verzoeking voort te gaan,
want de edelsteenen liggen aan alle kanten voor het oprapen. Maar het is beter om
ons zelf eenige beperking op te leggen, opdat wij ons niet gansch en al in deze lusttuin
verliezen mogen. Laat ons dus nogmaals begrijpen dat hetgeen hier geboden wordt
poëzie is van het zuiverste water; verzen zijn het die gelezen en genoten kunnen
worden zooals de verzen van Keats en Shelley, van Gorter en Jacques Perk genoten
worden. Maar zij zijn meer dan dat. Zij vormden bladzijden uit de heilige schrift der
Soefies, zij waren voor hen wat de Tachtigers begeerden dat hun poëzie voor den
volke zou zijn, een troost in de dagen van tegenslag, een bemoediging in de dagen
van voorspoed. En zij die ze hadden geschreven werden als heilige mannen vereerd.
‘Schoonheid,’ heeft een schrijver uit onze eeuw gezegd, ‘is geen medicijn voor
harteleed.’ De poëzie van Rumi en Attar, van Sanaï en Hafiz is daar om deze zoo
vaak aangehaalde uitspraak te weerleggen, zij is gedurende eeuwen reeds de medicijn
geweest voor duizenden, die geleerd hadden aan het bestaan zelfs te twijfelen. Als
de regenboog over de donkere wereld, glanzende, kleurenrijk en vol beloften, zoo
heeft deze poëzie gebloeid gedurende de donkerste dagen van het rijk der Perzen,
toen Turksche, Mongoolsche en Afgaansche horden telkens weer, moordend en
plunderend, de grenzen binnen vielen en steden en provincies in vuur en vlammen
op deden gaan. Hoe droevig het leven in die dagen ook was, hoe ongewis ook de dag
van morgen leek, dit nobele volk heeft geweten dat er één goed bestond dat nimmer
bezoedeld of verguisd kon worden, omdat het hoog uit lag boven alle
klein-menschelijke verhoudingen
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en dat dit goed de schoonheid was. Met deze zekerheid in het hart besloten kon het
de rampen en tegenspoeden gelaten aanvaarden en het deed dit ook. De Soefies waren
geloovers in het noodlot en dit was slechts de consequente uitwerking van hun
grondgedachte, die enkel aan het ééne ruimte gunde. Alles is een noodwendige phase
in het grootsche proces der zelfverwerkelijking. Niets kan gemist worden. Dat hier
een steen ligt, ginds een bloem bloeit, elders een mensch spreekt, is met
noodwendigheid bepaald; het kan slechts zoo zijn en niet anders. Niets is waarachtig
op zichzelf; alles is slechts waar als moment. God kan niet geïnteresseerd zijn in de
lotgevallen van deze of gene; populair gesproken kan men slechts zeggen dat God
enkel in zichzelf geïnteresseerd is. Daarom is er voor de baatzuchtige mensch niets
dan het onverbiddelijke fatum dat meedoogenloos zijn wenschen en invallen
verbrijzelt, zonder op zijn klachten acht te slaan; maar voor de enkele, die zijn lager
zelf uitgeschud heeft en zich met het al heeft vereenzelvigd, is er de groote liefde,
die alle dingen doorvloeit om in hem haar hoogtestand te bereiken. Die mensch is
het oog waarmee God zichzelf aanschouwt. De ontwaakte mensch ziet God in alles
of liever gezegd God aanschouwt zijn eigen heerlijkheid, gelijk die in de natuur
verborgen lag, in hem en door hem. En dit is het einde der dingen.
Ook het gewone orthodoxe Mohammedanisme was vertrouwd met de
fataliteitsgedachte. Maar er is tusschen de beide wereldbeschouwingen een groot
verschil. Het fatalisme van den profeet volgt uit de almacht van Allah. En Allah doet
wat Hem behaagt zonder dat verzet van de kant van het schepsel ook maar in het
minst kan baten. Hier is een verhouding van den meester tot zijn slaaf. Bij de Soefies,
tenminste waar zij op hun zuiverst zijn, ontbreekt de willekeur, die in de eerste
wereldbeschouwing voortdurend dreigt. Niet de willekeur maar de noodwendigheid
is hier de wortel waaraan de gedachte der fataliteit ontspringt. De dingen moeten
zijn zooals zij zijn opdat de zin des levens in zijn totaliteit vervuld worde. Alles staat
in dienst van een groot doel en vormt een instrument daartoe. En zoo gezien wordt
het heelal de manifestatie van de hoogste schoonheid. Laat mij besluiten met de
aanhaling van een onvergelijkelijke ode van Jalaluddin Rumi: ‘Ieder
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oogenblik verschijnt de roover Schoonheid in een verschillende vorm, verrukt de
ziel en verdwijnt weer. Ieder oogenblik omhult zich de welbeminde met een nieuw
gewaad, nu van oud, dan van jong. Nu eens dook hij onder in het diepste van de klei
des pottenbakkers - gelijk een duiker dook de geest daarin onder. En dan weer rees
hij op uit de diepte van de aarde, die gekneed en gebakken wordt en zoo verscheen
hij ter wereld. Hij werd Noach en op zijn gebed werd de wereld overstroomd terwijl
hij de ark binnenging. Hij werd Abraham en verscheen in het midden van het vuur,
dat om zijnentwille in rozen veranderde. En gedurende eenige tijd zwierf hij langs
de aarde om zichzelf te behagen. Toen werd hij Jezus en steeg op naar de troon des
hemels en begon God te verheerlijken. In het kort, hij was het die kwam en ging in
iedere generatie die ge gezien hebt. Totdat hij ten laatste in de gedaante van een
Arabier verscheen en zich meester maakte van het koninkrijk van deze wereld. Wat
is het nu dat voortdurend verhuist? Wat is in werkelijkheid de zielsverhuizing. De
liefelijke winnaar der harten werd een zwaard en verscheen in de hand van Ali en
werd de overwinnaar van de tijd. Neen, neen, want hij was het in werkelijkheid, die
in menschelijke gedaante uitriep: Ana 'l Haqq. Die ééne, die het schavot beklom was
niet Mansoer, ofschoon de dwazen het aldus meenen. Rumi heeft niet gesproken en
zal ook niet spreken woorden die vol ongeloof zijn: schep slechts vertrouwen in hem.
Want wie geen vertrouwen bezit is een ongeloovige en behoort tot hen, die tot het
hellevuur zijn gedoemd.’ - De Soefies en de dichters uit de school van Tachtig hebben
hetzelfde beoogd, maar de laatsten faalden, waar de eersten slaagden. Wij hebben
enkele oorzaken daarvan nagespoord. Wij hebben gezien hoe de Tachtigers de
begrenzingen van het individualisme niet vermochten te overschrijden, terwijl de
Soefies daarentegen universeel gericht waren zonder dat de verteedering des gemoeds
en de innerlijke bewogenheid er daarom bij hen onder leed. Alle schakeeringen
waarover de moderne lyrische dichter beschikt, het bijkans ongemerkt verglijden
van opgewektheid naar droefgeestigheid en van jubel naar verslagenheid vinden wij
ook bij hen. Maar zij bezaten meer, en wel de liefde, die zich niet alleen tot de
literatuur beperkt, maar uitmondt in de
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daad. Zij begeerden dat de liefelijkheid van den welbeminde in alle standplaatsen
des levens geopenbaard mocht worden. Zooals de beroemde sheik Aboe Saïd
verklaarde: ‘De ware Soefie gaat in en uit bij de menschen en eet en slaapt bij hen
en koopt en verkoopt op de markt en neemt deel aan hun gemeenschappelijk verkeer,
maar vergeet Allah zelfs niet voor een enkel oogenblik.’ Wij gelooven niet dat het
Soefisme bij ons beter zou slagen dan de beweging van Tachtig; daarvoor is het in
verscheidene van zijn uitingen te vreemd voor onze Westersche mentaliteit. Zelfs
betreuren wij het dat sommigen onder onze landgenooten het oude Perzische geloof
in ons land trachten te imiteeren. Die koninklijke vogel, de menschelijke geest, moet
er met alle kracht naar streven de traliën te doorbreken van de kooien waarin men
hem opgesloten tracht te houden en op te wieken naar de hemel der universaliteit,
die alles overkoepelt. Ik kan mij vergissen maar het schijnt mij toe dat de Hollandsche
Soefies zich in naam van de universaliteit een nieuwe kooi hebben gebouwd. Niet
voor imitatie, doch voor inspiratie keeren wij ons tot de dichter-zieners van het oude
Perzië. Wij ook zijn zoekende naar een wereldbeschouwing, waarin de schoonheid
maar niet een ondergeschikte plaats wordt toegewezen, maar waarin zij in het
middenpunt zal komen te staan, zoozeer dat alle dingen hun deel hebben aan de glans
en luister, die zij uitstraalt. Want wij kunnen slechts instemmen met dien
onvergelijkelijken Engelschen dichter, die te kort onze droefgeestige aarde met zijn
tegenwoordigheid heeft gezegend: ‘Beauty is Truth, Truth Beauty that is all ye know
and all ye need to know on earth.’
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Jesaja
Voor deze tijd bewerkt door Andreas Glotzbach
Hoofdstuk 6
1. In 't jaar toen sterven moest veel bloeiend leven,
zag ik de God der mensen in het licht
koninklijk hoog en rondom mij geheven,
zittend ten troon: God, die het Al-zijn richt!
2. En rondom Hem was het geruis van vleuglen,
van englen blinkend wit: met heldre stem
zongen zij zoet in geestdrift niet te teuglen,
rijzend en dalend, 't eeuwig lied van Hem,
3. Schepper van Leven, lied van dank en vrede:
Heilig is God! heilig, heilig is God!
vol is de wereld van Zijn heerlijkheden!
4. en daavrend zwol hun lied als hymne, tot
het scheen of d'aarde dreunde in die extaze
van zielsmuziek, terwijl zij juichend lazen
in vroom gebed van Gods woord en gebod.
5. Ik zag het... voelde hoe mij ging ontglippen
de laatste kracht: Wee, ik verga... ik sterf,
omdat 'k een mens ben met onreine lippen
en woon onder een volk vol voos bederf,
terwijl ik zag God, Geest van 't eeuwig Zijnde.
6. Maar toen, onzichtbaar stortte van Gods vuur
een vlam, een vonk af in mijn ziel, die schrijnde
van pijn en wroeging, en mij brandde puur,
die mijn verduisterd hart stralend verreinde 7. en stemmen klonken vredig in dat uur:
Een vonk van Gods Geest heeft u aangeraakt,
nu wijkt uw schuld, gij zijt van vloek ontbonden;
verzoend door 't lijden zijn uw vele zonden,
en wit als sneeuw is nu uw ziel gemaakt.
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8. Dan, met mijn hoofd in overgaaf gebogen,
hoorde ik Gods stem, Gods Geest die vragend sprak:
Wie is er stèrk nog staand op 's werelds wrak
die Ik zal zenden, dat hij spreken moge
en boodschap brenge tot het volk laf-zwak?
Ik wil... ik wil! neem mij... doe, God, mij spreken...
9. Ga dan - sprak Hij - zing tot het volk dit lied:
Gij hoort met oren, maar verstaat geen teken,
en ziet met ogen, maar bemerkt het niet!
10. Maak dan onvatbaar, sluit het oor van deze
verstokte vromen; sluit hun ogen dicht,
dat zij, verblind, niet zien Mijn eeuwig Licht,
niet horen 't eeuwig Woord, dat zij steeds lezen
met lippen wel, maar niet verstaan in wezen
met hart en ziel, en zij, voor Mij gezwicht,
zich nog bekeren en in Mij genezen.
11. Ik sprak: Hoe lang, hoe làng nog, God? - en Hij:
Totdat hun steden als ruïnes worden
en mensenleeg... tot er geen huis meer zij
waar mensen wonen... tot geklaag, geschrei
hun land vervult, dat woest ligt in wanorde;
12. totdat Mijn Geest dit volk vèr weg zal drijven
als wolken op de storm en 't land ligt leeg 13. en of een deel van hen zal overblijven
en voeding weer uit valse leus verkreeg,
ook dat zal Ik in helse ellende stoten
tot roof der dood, tot prooi van eigen vlam,
zoals een boom met afgeknotte stam maar zie, de stronk ontluikt met jonge loten:
Het heilig zaad tot nieuwe bloei ontsproten!
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Zin en betekenis van het proces-Niemöller
Door C. van Liere
II
In een vorig artikel hebben we in de eerste plaats onze aandacht geschonken aan den
beklaagde zelf en aan de concrete aanklacht. We hebben verder getracht duidelijk te
maken, dat het in dit proces niet ging om de overtreding van enkele politieverboden,
maar om de uiterst principiële vraag of de Christelijke kerk in het Derde Rijk vrijheid
zal hebben van evangelie-verkondiging, dan wel of ze als een gewillig werktuig van
de Staat zich zal stellen in dienst van het nat. soc. volksideaal. De persoon Niemöller
groeide uit tot den meest markanten vertegenwoordiger van de B e l i j d e n i s k e r k ,
die nòch in haar belijdenis, nòch in haar organisatie zich ondergeschikt wilde maken
aan de nat. soc. Staat. In Niemöller werd de hele belijdende kerk veroordeeld. Hij
zelf werd, nadat het vonnis was uitgesproken, door de geheime staatspolitie ingerekend
en waarschijnlijk naar het concentratiekamp Sachsenhausen overgebracht. Enkele
dagen later werd aan het bestaan der belijdeniskerk, waartegen reeds maandenlang
een veldtocht was op touw gezet, een einde gemaakt. Sedert 10 Maart berust de
centrale leiding der ‘Deutschen Evangelischen Kirche’ bij den Duits Christelijken
jurist Dr. Werner, hoofd der ‘Deutschen Evangelischen Kirchenkanzlei’ te Berlijn.
De belijdeniskerk met haar organisatie is illegaal, de landskerken verliezen een groot
deel van hun zelfstandigheid, de Deutsche Evangelische Kirche staat niet meer onder
geestelijke leiding, maar onder de leiding van een Duits-Christelijken jurist, waarmee
de algehele gelijkschakeling met de staat in feite reeds is voltrokken.
Het ziet er dus wel heel somber uit. Ongeorganiseerd en zonder leiding zal de
belijdenisbeweging haar bestaan bezwaarlijk kunnen voortzetten. Welk een ontzaglijk
gevaar hierin ligt
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voor de h e l e Christelijke kerk en voor het Christendom i n zijn g e h e l e o m v a n g ,
wordt hier te lande nog nauwelijks beseft. De botsing tussen Kerk en Staat in
Duitsland heeft echter een betekenis, die v e r r e uitgaat boven de speciaal Duitse
kerkelijke belangen. Wat zich in Duitsland afspeelt is een symbool van de grootste
geestelijke worsteling der laatste duizend jaren: de strijd op leven en dood tussen
Christendom en (modern) Heidendom. Zo ziet het de Kerk, zo ziet het ook het
Nationaal-Socialisme. Barth en Rosenberg begrijpen elkaar. Sedert de Renaissance
kwam telkens een d e e l van het Christelijk geloofsbezit in strijd met een of ander
cultuurverschijnsel, de tegenwoordige strijd gaat om het g e h e e l van het
Christendom, het gaat zowel tegen het geloofsbezit van Luther als tegen dat van
Erasmus, zowel tegen dat van Calvijn als tegen dat van Castellio. Het gaat tegen
a l l e vormen van Christendom, zodat de h e l e Christenheid erbij betrokken is.
We zullen dus ten slotte Niemöller nog even moeten zien in wijder perspectief
dan als representant van de K e r k , namelijk als representant van het C h r i s t e n d o m
in zijn geheel.
Wanneer inderdaad de controversen tussen Kerk en Staat zich in de laatste vijf
jaren steeds meer toespitsen op een eindstrijd tussen Christus en Anti-Christus (positief
gezegd: Germanendom, Noorse ras, biologische instelling van den mens) als
onverzoenlijke hoogste levenswaarden, dan rijst onwillekeurig de vraag: Hoe komt
het toch, dat de Chr. kerk in Duitsland in de jaren, die aan 1933 voorafgingen en bij
de ‘Machtübernahme’ door de Nazi's in 1933 zelf, niet begrepen heeft, dat ze met
het Nat. Socialisme hun grootsten vijand in triomf binnenhaalde, en dat Dr. Dibelius,
thans een vurig strijder voor de belijdenisbeweging, op 21 Maart 1933 in de
garnizoenskerk te Potsdam aan het nieuwe nat. soc. bewind zijn zegen kon geven
met de tekst: ‘Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ Vanwaar die volkomen
blindheid van de kerk voor de gevaren, die haar bedreigden?
We kunnen binnen het bestek van ons artikel daarop slechts een zeer beknopt
antwoord geven. We wijzen slechts op enkele punten. Voor een diepere studie verwijs
ik naar
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Helmuth Plessner: ‘Das Schicksal deutschen Geistes’, waaraan ik hier en daar enkele
gedachten ontleende. In de eerste plaats stellen we vast, dat het uiterst moeilijk is de
eigenlijke s u b s t a n t i e , het d i e p s t e w e z e n v a n h e t C h r i s t e n d o m , onder
een bepaalde formule te brengen. Christen-zijn is allereerst een diep-persoonlijke
instelling tegenover het leven, een centraal-levensgevoel, dat zich evenmin laat
formuleren als het leven zelf. Maar vervolgens is het Christendom ook een
cultuurverschijnsel, namelijk voor zover het tot uiting komt in de houding van den
mens tegenover de ‘wereld’, tegenover de ‘cultuur’, tegenover de wetenschap, de
samenleving, de staat enz., dus tegenover datgene, wat sedert de Renaissance de
mens meent te scheppen ‘aus sich selbst heraus’. Tegenover deze cultuurwaarden
heeft de christen en heeft de christelijke kerk in de loop der eeuwen een zeer
afwisselende houding aangenomen. Ze heeft datgene, wat de menselijke geest zich
als kultuurwaarden schiep, beurtelings afgewezen, beurtelings in zich opgenomen.
Ze heeft zich aan de wereldlijke kultuur niet kunnen onttrekken, immers als kerk
met belijdenis en organisatie stond ze midden in die wereld. Zelfs de simpelste
geloofsbelijdenis of geloofsleer kan, wanneer ze zich op zichzelf bezint, niet anders
dan in cultuurtermen tot uitdrukking komen, de simpelste christelijke daad wordt
een cultuurverschijnsel. Het transcendente, het absolute kan slechts in immanente,
relatieve vorm benaderd worden. Zodra Christendom ‘an sich’ geformuleerd wordt,
is althans die formulering cultuurverschijnsel.
De cultuur na de Renaissance bloeit op uit een in wezen niet-christelijk
levensgevoel, het geloof aan de mens als zodanig (humanisme) en wel voornamelijk
het geloof aan de menselijke ‘Vernunft’, de ‘rede’. Velerlei botsingen tussen
christelijke kerk en wereldlijke cultuur waren daarvan het gevolg. Maar tot een
massale breuk tussen die beide geestelijke machten kwam het in Duitsland niet. Het
accent verplaatste zich wel voortdurend meer naar het Christendom a l s
k u l t u u r m a c h t : de grens tussen Christendom als openbaringsgodsdienst en de
kultuur als menselijke ontwikkeling, werd daardoor vervaagd. Christendom en
wereldlijke cultuur leefden in symbiose. Op de duur echter kregen philosophie en
wetenschap de algemeen erkende leiding en volgde de kerk
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het systeem van aanpassing. De belijdenis in zijn cultuurvorm van 1530 bleef op
papier onaangetast, maar de levenshouding van mens en kerk stelde zich in op de
wereldlijke cultuur: het secularisatieproces was onvermijdelijk. Omstreeks 1900 is
voor zeer velen, ook in de kerk, het Christendom ‘an sich’ niet meer Godsopenbaring,
vervat in de formules van 1530, maar h u m a n i s t i s c h e e t h i e k , losgemaakt van
alle Transzendenz.
De K e r k als humanistisch instituut verliest echter in de loop der 19e eeuw bij
velen alle vertrouwen, omdat ze zien, dat dit instituut in een zeer hecht
bondgenootschap staat met een andere culturele macht, die zich vijandig verhoudt
tegen een opkomende massale beweging als die van de soc. democratie. De kerk is
namelijk sedert eeuwen vastgekoppeld aan de staat. Aan het hoofd van elke kerk
staat de landvorst: troon en altaar behoren onafscheidelijk bijeen. Politiek en
economisch is de kerk zeer conservatief ingesteld. Hoeveel ze ook als geestelijke
autoriteit aan waarde heeft verloren, een zekere burgerlijke autoriteit heeft ze alle
tijden door kunnen handhaven. Een goed staatsburger behoorde lid te zijn van de
kerk; wie zijn lidmaatschap opzegde, plaatste zich feitelijk buiten de burgerlijke
samenleving. Toen dan ook de grondwet van Weimar in 1919 een scheiding van
Staat en Kerk tot stand bracht en de kerk dus vrijheid kreeg zich geheel zelfstandig
te organiseren en te ontwikkelen, voelde zij de losmaking van de banden met de staat
geenszins als een bevrijding. Velen, die haar om haar uiterlijke machtspositie trouw
gebleven waren, verlieten haar. De Marxistische groepen, die Kerk en Staat min of
meer terecht vereenzelvigden, keerden haar definitief de rug toe. Hoewel de republiek
haar financiële verplichtingen jegens de kerk eerlijk nakwam, ontstond er tussen de
Kerk en de Staat van Weimar nooit een goede verstandhouding. De jaren na de oorlog
waren trouwens voor de kerk inderdaad zeer ongunstig. De ineenstorting van het
oude bewind dreigde ook voor haar noodlottig te worden. De eigenlijke ‘volksmassa’
ontglipte haar hoe langer hoe meer, de weg tot die ‘massa’ heeft ze niettegenstaande
ernstige pogingen van enkelen (Günther, Dehn) niet kunnen vinden. Ze bleef
kapitalistisch-burgerlijk ingesteld.
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Ondertussen ontstaat er in de massa een onbeschrijflijke geestelijke verwarring en
ontreddering. Op elk gebied zijn de ontbindende machten aan 't werk. Tengevolge
van de e c o n o m i s c h e nood prediken de extremisten van links (communisten) een
radicale ‘Umwertung’ met volkomen verwerping van het Christendom
(god-lozenbeweging). De h u m a n i s t i s c h - e t h i s c h e normen zijn in de oorlog
met voeten getreden en hebben hun onaantastbaar gezag verloren. Geen enkele
religieuze, wijsgerige, ethische of economische levensen wereldbeschouwing geeft
meer houvast. Een oude wereld is verzonken. De nieuwe machten zijn: ‘Te c h n i k
u n d T r i e b ’ (techniek en natuurdrift), zoals een literair blad omstreeks 1930 schreef.
Ook iemand als Niemöller voelt de tijd na de oorlog als iets volkomen vreemds aan.
Hij wanhoopt er aan, of er voor zijn land nog enig herstel mogelijk is. Eerst
langzamerhand keert, na zijn verblijf op het platteland van Westfalen, het geloof
terug in de regenererende krachten van het volk. Plotseling begrijpt hij zijn roeping.
Ook hij wenst een ‘völkische Erhebung und Einigung’, maar deze zal alleen kunnen
plaats hebben wanneer mens en volk tot de erkenning komen van Gods werkelijkheid
en heerschappij, van Zijn wet en Zijn genade. Het Wo o r d G o d s zal de basis
moeten zijn van de volksvernieuwing. In tegenstelling tot de communisten ziet hij
het hoogste heil voor volk en staat in het Christendom en wel in een Christendom,
dat niet met het humanisme, maar met de Bijbelse prediking van zonde en genade
samenvalt, dus r a d i c a a l is.
De Evangelische (d.i. Protestantse) k e r k e n echter zien zich niet alleen in hun
christelijke religie, maar ook in hun wereldlijke positie voortdurend meer bedreigd.
Zij voelen zich door de politieke macht van het Katholicisme, verbonden met
sociaal-democraten en andere links georiënteerde elementen, voortdurend meer
teruggedrongen. Men bedenke daarbij, dat Duitsland geen ‘christelijke’ staatspartijen
kent en dus het Prot. christendom nooit of althans bijna nooit als zodanig in de
regering of het parlement vertegenwoordigd was en dus geen invloed bezat. Het is
dus geen wonder, dat het d e r d e r a d i c a l i s m e , dat aanknoopte aan de ‘T r i e b e ’,
aan de volksinstincten, en dat de t e c h n i e k der massa-psychologie
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zo uitnemend beheerste, het n a t i o n a a l s o c i a l i s m e , weerklank vond bij het
Protestantse deel van de Duitse bevolking. Immers, het nat. soc. viel met uiterste
felheid al de machten aan, die ook de Prot. kerken bedreigden. Het beloofde verlossing
te brengen van communisme, marxisme en politiek Rooms-katholicisme, het zou de
baan vrijmaken voor het Christendom en de Chr. kerk, het zou een dam opwerpen
tegen de machten der ontbinding, het zou een nieuw geloof brengen in volk en land.
Nu religie, ethiek, wijsbegeerte, wetenschap, economische systemen als autoriteiten
vervallen waren, oude metaphysische en morele waarden geen houvast meer boden,
zou het Duitse volk door het nat. soc. het geloof in zich zelf hervinden en zich een
nieuwe levensmogelijkheid, een nieuwe toekomst scheppen. Gebleven waren de
instincten van gehoorzaamheid, van bereidheid zich aan een nieuw gezag te
onderwerpen. Velen voelden het als een bevrijding, een zuivering, een opluchting
van het bewustzijn, dat men uit de chaos der meningen zou uitkomen en een nieuwe
autoriteit zou kunnen gehoorzamen die niet argumenteerde, maar handelde.
Evenmin als het Christendom was het Nat. soc. een
a f g e b a k e n d g e h e e l . ‘Der Nationalsozialismus ist ein Werdendes, er ist
fortlaufenden Veränderungen und Wandlungen unterworfen und lässt sich deshalb
nicht in seiner Gesamtheit definieren’ (Goebbels). De ‘Substanz’ was even moeilijk
onder woorden te brengen als de ‘Substanz’ van het Christendom. Het kon nog naar
alle kanten uit. In de 19e eeuw (Fichte!) was de nationalistische stroming in het
Duitse protestantisme bovendien zo sterk geweest, dat kerkelijke gezindheid, vooral
in orthodoxe kringen, onvermijdelijk met patriotische en ‘völkische’ neigingen
verbonden was. In elk geval waren er brede terreinen, waarop ‘Christendom’ en ‘Nat.
Socialisme’ elkaar vonden. De beweging werd gedragen door een levensgevoel, dat
in zijn irrationaliteit iets met het Christelijk levensgevoel gemeen had. Wel wist men,
dat er anti-christelijke tendenties doorheen liepen, maar men beschouwde deze meer
als decadentieverschijnselen van een vroegere periode. Men meende waar te nemen,
‘dat kringen, die tot dusver verre stonden van al wat christelijk en kerkelijk was,
binnen het nat. soc. tot een meer positieve houding waren
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gekomen ten opzichte van Christendom en Kerk.’ In kerkelijke kringen dreef men
met de ‘Wodanvereerders’ zelfs ietwat de spot. Het gevaar van verzeild raken in
anti-christelijk vaarwater scheen geweken. Velen raakten bevangen door een mystiek
nationalisme, dat van een nationaal ingesteld christendom niet meer te onderscheiden
was. De n e g a t i e v e instelling tegenover de ontbindingsverschijnselen, die we b.v.
vinden in een destijds veel aangeprezen boek: ‘Die Stadt in den Wolken’, ging
langzaam over in een p o s i t i e v e instelling ten opzichte van het Nat. Soc. Men
meende geen andere keus te hebben. Bovendien werd sterk gepropageerd, dat de
‘Führer’ niet vijandig stond tegenover de religie en tegenover de kerken. En in zeker
opzicht was dat juist, alleen verstond hij onder religie en kerk iets anders dan wat
b.v. Niemöller daaronder bleek te verstaan. Hoe men echter uit ‘Mein Kampf’
(verschenen 1925) een positieve houding van den schrijver ten opzichte van de
Christelijke kerken kon opmaken en enkele zinnen daaruit ten bewijze daarvan kon
citeren, blijft een raadsel. Het feit wijst in elk geval op een buitengewone verzwakking
van het vermogen tot kritisch oordelen. Het hele boek getuigt van een anti-christelijke
geest. (Zie o.a. Gurian. Der Kampf um die Kirche im Dritten Reich (bl. 35-42).
En dan was daar nog het befaamde art. 24 van het nat. soc. program van 1920,
dat, naar ik meen in 1926, voor onveranderlijk was verklaard. Dit artikel luidt: ‘Wij
eisen de vrijheid van alle godsdienstige confessies in de Staat, voorzover zij niet
diens bestaan in gevaar brengen of met het zedelijk besef van het Germaanse ras in
botsing komen. De partij als zodanig staat op het standpunt van een p o s i t i e f
C h r i s t e n d o m , zonder zich te binden aan een bepaalde confessie.’
Dit artikel was van buitengewoon propagandistische kracht. ‘De partij staat op het
standpunt van een positief Christendom.’ Wat ‘een positief Christendom’ was, meende
men in Duitsland tot 1930 ongeveer te weten, n.l. zoiets als een kerkelijk-conservatief,
belijdenisgetrouw Christendom. Gemakkelijk te definiëren is de term overigens ook
al niet, de ministers Colijn en Oud ten onzent dachten over de term positief-Christelijk
immers ook al zeer verschillend. Maar in
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Duitsland is men de ware betekenis ervan pas na 1930 te weten gekomen. Daarover
later.
In de jaren, aan 1933 voorafgaande, waren de scheidslijnen niet getrokken op
grond van vragen betreffende confessie of religie, maar op grond van zuiver politieke
beginselen (vóór of tegen de republiek van Weimar, vóór of tegen de nationale
oppositie).
Een nieuwe verbinding van S t a a t e n K e r k werd met vreugde tegemoetgezien.
Wèl was men van meet af aan overtuigd, dat de nieuwe staat een algehele reorganisatie
van de kerk nodig zou maken. De kerk immers zou niet mogen achterblijven ‘in der
grossen geschichtlichen Stunde’. Als het Duitse volk de weg tot zich zelf zou hebben
hervonden, zou de kerk haar deuren wijd moeten openzetten en aan de
binnenstromende ‘vernieuwde’ volksmenigte in nieuwe woorden het Evangelie
moeten verkondigen, zich aanpassend aan de ‘Zeitlage’. ‘Geen offer mag haar te
groot zijn, om de “Nationale Erhebung” in kerkelijke banen te leiden en het nieuwe
Duitsland voor Christendom en kerk terug te winnen,’ schreef mij vijf jaar geleden
een Duits professor. Van hier uit naar de leuze: ‘Das Evangelium muss eingedeutscht
werden’ is maar één stap. Inschakeling van de kerk bij de wederopbouw van het
Duitse volk is het slagwoord, dat men overal terugvindt. In tijden van verwarring
der geesten en daarmee gepaard gaand enthousiasme werken emotioneel geladen
slagwoorden als toverformules. Vele superintendenten (zelfs bisschoppen) die later
tot de belijdende kerk toetraden, dragen (of droegen?) het gouden partijinsigne. Deze
allen stonden onder de suggestie van de politieke vernieuwing. De nationale gedachte
overheerste, evenals tijdens de oorlog, zozeer de religieuze, dat behalve Barth slechts
zeer weinigen in de nat. soc. beweging de nieuwe r e l i g i e ontdekten. Als de
gemeenschappelijke binnenlandse vijand verslagen was, zou mèt het volk de kerk
haar herrijzenis vieren. Of N i e m ö l l e r reeds vóór de bisschops-keuze van 1933
gezien heeft dat de kerk door die aanpassing haar doodvonnis tekende, dan wel of
hij tot de nat. soc. partij behoord heeft, kon ik niet met zekerheid te weten komen.
In elk geval vond de kerk (althans een deel daarvan) haar eenheid in de
afweerhouding tegenover de republiek van Wei-
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mar, n i e t i n e e n b e z i n n i n g o p h a a r c h r i s t e l i j k e g r o n d s l a g .
Maar ook in het nat. soc. was meer sentiment dan bezinning. Dat de grote menigte
na de ‘Machtübernahme’ bij duizendtallen naar de kerken terugstroomde, huwelijken
liet inzegenen en kinderen liet dopen teneinde het vege lijf te bergen, bewijst
voldoende, dat ook zij onder de suggestie stond van een positief christelijk karakter
der nat. soc. beweging. Art. 24 sprak ook voor hen duidelijke taal.
En toch was reeds in 1930 het boek van Rosenberg verschenen: ‘D e r M y t h u s
d e s 20. J a h r h u n d e r t s ’, dat in 1933 zijn z e s d e druk beleefde (Maart 1935
reeds de 47e druk, in 1938 de 119-122e druk, totaal ± 600.000 exemplaren). In het
voorwoord van de laatste druk constateert de schrijver, dat zijn werk een stuk leven
van het Duitse volk geworden is. ‘De beslissende ommekeer in de geesten en zielen
voltrekt zich in geheel Duitsland. De “Mythus des 20. Jahrhunderts” neemt in dienst
van deze ommekeer een vooraanstaande plaats in.’
Dit is inderdaad het geval. Naast Hitler's ‘Mein Kampf’ is Rosenberg's ‘Mythus’
de bijbel van het Nat. Soc. geworden. Rosenberg zelf werd de leider van de
‘weltanschauliche Schulung’ der partij, het is dus zijn taak de aanstaande leiders der
beweging en de ambtsdragers der partij in de wereldbeschouwing van het Nat. Soc.
te scholen. Op de laatste partijdag in 1937 heeft Hitler hem de eerste staatsprijs
verleend voor kunst en wetenschap met de uitdrukkelijke motivering, ‘dat Rosenberg
in zijn werken in zeer bijzondere mate de wereldbeschouwing van het Nat. Socialisme
wetenschappelijk en intuïtief heeft gemotiveerd en vastgelegd.’ Men kan dus gerust
zeggen, dat Rosenberg d e e i g e n l i j k e ‘S u b s t a n z ’ van de nat. soc. beweging
weergeeft.
In 1933 beschouwde men het extremistische boek nog slechts als een particuliere
uiting, waarvoor de partij geen enkele aansprakelijkheid op zich nam. Geen wonder,
want het predikt het nat. soc. als een r e v o l u t i e , die aan grootte en elementaire
kracht het christendom zal evenaren, aan dat christendom definitief een einde zal
maken en de structuur van Europa zal omverwerpen. De nat. soc. philosoof Otto
Petras schrijft
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in zijn werk ‘Post Christum’ bl. 55: ‘Het was een merkwaardig teken voor de
chaotische verwarring, zowel in het religieus-revolutionnaire als in het Europese
kamp, dat het vier jaren duurde eer het symptoom van die elementaire revolutie in
het boek van Rosenberg herkend werd. In beide kampen hield men het boek voor
een subjectieve meningsuiting. V r i e n d n o c h v i j a n d g e l o o f d e , d a t d e
Duitser,terwijl hij zich aanbood Europa van het ongeloof te
redden, gelijktijdig het zwaard zou richten tegen de
C h r i s t e l i j k e z i e l v a n E u r o p a .’
In deze kernachtige zin, neergeschreven door een bekwaam, consequent nat.
socialist, is het wezen van de strijd precies aangegeven. Immers, Rosenberg gaat
verder dan Hitler. Hitler erkende nog de beide confessies (Rooms en Protestant) als
gewichtige factoren tot instandhouding van het ‘Volkstum’, althans voor zover ze
zich uitsluitend bezig hielden met het hiernamaals en zich niet bemoeiden met de
praktische dingen van leven of wereldbeschouwing. In dit laatste geval kondigde hij
ze een ‘infernalische Unduldsamkeit’ aan. Rosenberg echter beschrijft beide confessies
als de onverzoenlijke vijanden van het germanendom. Hij eist een ‘Nationalkirche’,
een Duitse kerk, waarin alle strijd om christelijke dogma's zal ophouden en waarin
uitsluitend de ‘Höchstwerte’ van de religie van het ras het bindende element zullen
zijn. Rosenberg verkondigt een n i e u w e r e l i g i e en eist daarom een nieuwe kerk.
De ontdekking van het N o o r s e r a s is het beslissende levenscentrum, het primaire,
het oer-levensgevoel. Daarmee ontwaakt een nieuw geloof: d e m y t h u s v a n h e t
b l o e d , het geloof, dat met het bloed ook het goddelijk wezen van de mens gegeven
is. Dit Noorse bloed vormt het mysterie, dat de oude sacramenten vervangen en
overwonnen heeft. Dat bloed is een levende macht. Twee millioen dode Duitse helden
zijn niettegenstaande onze inzinking de werkelijk levenden. Ze lieten hun leven voor
niets anders dan voor de eer en de vrijheid van het Duitse volk en in deze daad ligt
de enige bron van onze ‘seelische’ wedergeboorte, de enige waarde ook, waaronder
alle Duitsers zonder onderscheid zich moeten buigen. Deze bloedgemeenschap,
bepaald door het ras, met als hoogste waarden de nationale eer en nationale vrijheid,
is de
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mythe van de 20e eeuw. Met het Christendom in al zijn vormen is daardoor totaal
gebroken. De duizend jaar van het Christendom zijn voorbij, de kerkgeschiedenis is
ten einde. De kerk heeft geen andere taak dan het dienen van ‘Volkstum’ en
‘Nationalehre’, ze staat in dienst van de mythe van ras, bloed en bodem. ‘Deze
hoogste waarden dulden geen gelijkwaardig krachtcentrum naast zich, ook de idee
der christelijke naastenliefde is daaraan volkomen ondergeschikt.’ De religie van
bloed en ras eist de hele mens voor zich op, alle terreinen van het leven doordringt
ze. De wetenschap, de kunst, het recht, de economie, alles heeft in dienst te treden
van de mythe. ‘We weten nu pas, wat positief Christendom is, n.l. christendom, dat
zich in dienst stelt van de mythe van ras, bloed en bodem. Wat men tot nu toe onder
positief Christendom verstond, hebben we als n e g a t i e f christendom te qualificeren.’
‘Het negatieve pocht op zijn syrisch-etruskische overlevering, op abstracte dogma's
en heilige gebruiken, het p o s i t i e v e roept de krachten van het Noorse bloed wakker.
Wij zien tegenwoordig in, dat de centrale hoogste waarden van de Roomse en
Protestantse kerk als n e g a t i e f christendom niet met onze ziel overeenkomen, dat
zij de organische krachten van de noors-rassische volken in de weg staan en daarvoor
plaats te maken hebben, zich moeten laten “umwerten” in de zin van een germaans
christendom.’ (Kröner's Philosophisches Wörterbuch, 9e druk, bl. 506).
In ons eerste artikel hebben we gezien, hoe in de Evangelische kerk de ‘Deutsche
Christen’ getracht hebben deze nat. soc. religie met de christelijke religie te verenigen
tot een soort ‘artgemässes, heldisches Christentum’. Het secularisatieproces, begonnen
met de Renaissance, vindt hierin zijn afsluiting; het Christendom lost zich ‘restlos’
op in een ‘politische, diesseitige Religion’, ook de christelijke ethiek, al dan niet
humanistisch getint, is volkomen prijsgegeven.
‘Het zwaard is gericht tegen de christelijke ziel van Europa.’ Met den bondgenoot
in de strijd tegen het god-loze communisme, was door de Christelijke kerk het paard
van Troje binnengehaald.
De eerste in Duitsland, die dit met volkomen helderheid gezien heeft, was zonder
twijfel Karl Barth. Ondubbelzinnig
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en onvoorwaardelijk wees hij ieder compromis met de Noorse religie af. Door de
‘t h e o l o g i s c h e v e r k l a r i n g ’ van Barmen (29-31 Mei 1934), die een meesterstuk
is in zijn afweer van de mythe zowel als in zijn positieve bezinning op de ‘Substanz’
van het Christendom sticht hij een front van belijdende christenen. Het eerste punt
luidt: ‘Jezus Christus, zoals hij ons in de Heilige Schrift betuigd wordt, is het éne
Woord Gods, dat wij te horen hebben en waaraan wij in leven en sterven ons
vertrouwen en onze gehoorzaamheid schenken moeten. Wij v e r w e r p e n de
dwaalleer, als kon en moest de kerk als bron harer verkondiging buiten en behalve
dit éne Woord Gods ook nog andere gebeurtenissen en machten, gestalten en
waarheden als Godsopenbaring erkennen.’ Punt 2: ‘Zoals God in Jezus Christus ons
de verzekering geeft van de vergeving onzer zonden, zo legt hij in Hem ook beslag
op ons gehele leven; door Hem beleven wij de blijde bevrijding uit de goddeloze
bindingen dezer wereld tot een vrije, dankbare dienst jegens zijn schepselen. Wij
verwerpen de dwaalleer, dat er terreinen van ons leven zouden zijn, waarop wij niet
het eigendom van Jezus Christus zouden zijn, maar van andere heren, gebieden,
waarop wij niet de rechtvaardiging en heiliging door Hem zouden nodig hebben.’ In
punt 5 wordt de dwaalleer verworpen, dat de Staat boven zijn bijzondere taak uit de
enige en totale ordening van menselijk leven zou kunnen zijn.
Tot de ondertekenaars van deze theol. verklaring behoort ook Niemöller, die na
de verbanning van Barth de grote kracht wordt der belijdenisbeweging. Barth en
Niemöller zijn representanten van een Christendom, dat geen bondgenootschap wil
sluiten met enige vorm van menselijke, wereldlijke cultuur en uitsluitend wenst te
leven uit de Openbaring Gods in Christus. Het paradoxale daarbij is, dat juist door
dit terugtrekken op het centrum, het conflict met die cultuur onmiddellijk gegeven
is.
Otto Petras zegt: ‘Barth is de enige, die ziet waar het om gaat,’ (Post Christum bl.
54) ‘het is het laatste opglimmen van een stervend Protestantisme’ (id. bl. 80). Ook
Rosenberg begrijpt iets van Barth, maar heeft medelijden met hem. ‘De Openbaring
is de laatste, wanhopig verdedigde citadel van een vroeger trotse burcht’. Barth is
voor hem als een fanaticus,
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die reddeloos aan een manie ten prooi is gevallen en bereid is de laatste consequenties
uit zijn ‘volks- und lebensfeindliche Dogmatik’ te trekken (bl. 44 en 45.
Protestantische Rompilger).
Tot mijn spijt ontbreekt mij de plaatsruimte om de protesten van Niemöller tegen
het nat. soc. bewind (Maart 1935 en Aug. 1936) hier verder te behandelen. Men vindt
het laatste in extenso in de brochure van Buskes: ‘Het nat. soc. als bedreiging van
de kerk’ (brochure 5-6 van het Comité van Waakzaamheid). Het manifest is klassiek.
Rosenberg (Prot. Rompilger, bl. 80) zegt, dat Niemöller zich met dit manifest bewust
tegen a l l e s keert wat het Duitse volk als voorwaarde voor zijn bestaan moet
verdedigen. En dan citeert hij de allerergste zinnen uit Niemöller's manifest:
‘Als hier (d.i. in de nat. soc. wereldbeschouwing) bloed, ras, “Volkstum” en eer
de rang van eeuwigheidswaarden krijgen, dan wordt de evangelische christen door
het eerste gebod gedwongen, deze waardering af te wijzen. Als de arische mens
verheerlijkt wordt, dan betuigt Gods woord de zondigheid van a l l e mensen. Als
den christen in het kader van het nat. soc. een antisemitisme wordt opgedrongen, dat
hem tot jodenhaat verplicht, dan staat voor hem daartegenover het christelijk gebod
der naastenliefde. Wij zien met diepe bezorgdheid, dat een moraal, die vijandig is
aan het wezen van het christendom, ons volk binnendringt en het dreigt te doen
verworden.’
Dergelijke taal is volgens Rosenberg een misbruik van de religie. Het is politiek
van de allerergste soort. Zulk een religie is staatsgevaarlijk en druist in tegen alles
wat den nat. soc. heilig is. Met iemand als Niemöller is ieder compromis uitgesloten.
Zijn opsluiting in een concentratiekamp is volkomen consequent. Het hakenkruis
heeft slechts één dodelijke vijand: het Kruis van Christus.
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Over den grondslag der Volkshoogeschool
Door H.D. de Vries Reilingh
Het mag bekend verondersteld worden, dat op de Volkshoogeschool jongere menschen
uit alle kringen van ons volk tezamen komen, om er een stuk persoonlijke innerlijke
vorming te verwerven, en om er over alle geestelijke en maatschappelijke kloven
heen de verbondenheid met den medemensch en de saamhoorigheid met het geheele
volk te beleven.
Er komen dus menschen van allerlei herkomst en overtuiging. Nu wordt er van
verschillende kanten - in het bijzonder van intellectueele zijde - vaak gevraagd, hoe
de Volkshoogeschool tusschen de klippen van al deze opvattingen door kan zeilen.
En sommigen staan dan al met hun antwoord klaar: ‘de Volkshoogeschool is neutraal!’
- wat met geestelijke vernietiging gelijk staat.
Wil de Volkshoogeschool werkelijk een waarde volle plaats in het geestelijke en
maatschappelijke volksleven innemen, dan is het noodig, dat zij zich rechtvaardigt.
Het is dus van belang, dat een poging tot verheldering ondernomen wordt.
De vraag luidt dus ‘is de Volkshoogeschool neutraal?’ Zijn de leiders alleen de
regisseurs, die sprekers van allerlei opvatting ten tooneele voeren, en daarmee als
het ware interessante geestelijke steekspelen organiseeren? Moet iedere cursist dan
maar voor zichzelf uitmaken, wat hij van al dit gebodene aanvaarden wil? Ordenen
deze denkbeelden zich vanzelf tot een hecht bouwwerk? Of spelen beginselen in het
geheel geen rol en worden de denkbeelden eenvoudig op hun verstandelijke
kwaliteiten getoetst?
Uitdrukkelijk moet vastgesteld worden, dat de Volkshoogeschool niet zoo naïef
is zich op dit standpunt te plaatsen. Zij doorziet, dat hiervan noodzakelijk geestelijke
anarchie en chaos
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het gevolg zijn - ja, dat zelfs de geestelijke anarchie en chaos, welke wij thans
dagelijks in de ontwrichting der moderne wereld om ons heen zien, mede door
‘neutraliteit’ veroorzaakt is!
Nu eischt de werkelijkheid van leven en samenleving allereerst d a d e n van ons
- daden, die Goddank voortkomen uit algemeen erkende deugden. Het is een
onomstootelijk goed te streven naar naastenliefde, barmhartigheid, rechtvaardigheid,
trouw, ridderlijkheid, plichtsgevoel, vergevensgezindheid - om slechts enkele te
noemen. Zoo fundamenteel zijn deze, dat men ze zelve haast beginselen zou kunnen
noemen! En die daden zijn zoo belangrijk, dat voor de Volkshoogeschool de
scheidingen niet verloopen naar de godsdienstige gezindten of de maatschappelijke
standen, maar dwars daar doorheen: tusschen de menschen, die in hun daden iets
waar maken van wat zij belijden, en zij, die er alleen den mond over vol hebben tusschen de waarachtigen en de huichelaars!
Wanneer wij daar practisch ernst mee maken, komen wij een heel eind. En wie er
aan twijfelt, neme de Gelijkenis van den Barmhartigen Samaritaan ter harte!
Al kan niemand de juistheid van het voorgaande ontkennen - de meesten voelen
zich daardoor terecht niet bevredigd. In de eerste plaats vraagt men: bezit de mensch
uit zichzelf kracht genoeg om die ontzaggelijke taak te volbrengen - is de mensch
werkelijk zoo goed? En dan: geeft dit alles een antwoord op de geestelijke vragen
en conflicten, welke juist jonge menschen van 20 à 30 jaar bestormen?
Wat nu zijn de fundamenteele waarden, de volstrekte maatstaven voor den mensch
en de samenleving? De Volkshoogeschool ziet deze verhoudingen als volgt.
In de huidige samenleving schijnen in hoofdzaak drie groote ideëele krachten
werkzaam te zijn - elk door velen als een beginsel gezien.
Daar is de kracht, welke haar uitgangspunt vindt in de v r i j h e i d . Talloozen
hebben daarvan de eeuwen door het heil der menschheid verwacht; velen hebben er
het hoogste voor geofferd. Na de pathetische Fransche Revolutie op geestelijk gebied
en de Engelsche industrieele revolutie op maatschappelijk gebied vond deze kracht
haar bedding in de l i b e r a l e
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strooming, welke bouwt op de redelijkheid, het initiatief, de zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid van iederen afzonderlijken mensch. Een ideaal, dat den mensch
der 19de eeuw heeft opgestuwd en tot ontzaggelijke praestaties in staat heeft gesteld
- in het bijzonder twee typen: den o n d e r n e m e r en den i n t e l l e c t u e e l . Maar
ten troon verheven als het allesbeheerschende beginsel heeft het geleid tot de
ontaarding van het ideaal in geestelijke losbandigheid, ijdel individualisme en
ongebreidelde zelfzucht.
Deze kracht wekte de tegenkracht, welke uitging van de g e m e e n s c h a p . Even
talloozen hebben daarvoor hun beste krachten gegeven. Uitgaande van de gedachte,
dat de mensch als enkeling weinig vermag in dit gecompliceerde leven, gaf zij den
stoot tot een s o c i a l e strooming. Deze verwacht het heil van den gemeenschapszin
en de sociale ordening, de gelijkheid en de solidariteit. Zij toont zich het meest
kenmerkend in de beweging der a r b e i d e r s naar een beter bestaan. Maar ook hier
dreigt het gevaar van de absoluteering. Dan ontaardt de nobele aandrift tot het
uitsluitende stoffelijke belang der eigen klasse; tot collectivisme en mechaniseering
(bevorderd door den werkkring der arbeiders) met een bedreiging der geestelijke
persoonlijkheid en een nivelleering tot doodelijke eentonigheid.
En tenslotte weer als reactie op deze beide meer rationeele krachten de natuurlijke
kracht van de plaats, waarop wij staan, en den stam, waarvan wij de vruchten zijn:
het v o l k . Wanneer door de groote democratiseering der laatste eeuwen de volkstaal
cultuurtaal wordt en het volk zich dus van zijn eigen cultuur en karakter bewust
wordt, welt een n a t i o n a l e strooming op, zeer diep vaak in landen, waar volksen staatsgrenzen niet samenvallen. Daar doorvoelt men de historische
lotsgemeenschap; men doorleeft de verbondenheid met de leden van hetzelfde volk.
Een band, een bloedverwantschap, welke van geslacht op geslacht de eeuwen door
stand houdt - de grootste bestaande vorm van menschelijke gemeenschap, wortelend
in den gemeenschappelijken geboortegrond. Daardoor misschien het sterkst gevoeld
en taaist vastgehouden op het platteland, bij de b o e r e n . Maar ook hier het gevaar
van overschatting, wanneer men het nationale als volstrekt be-
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ginsel laat gelden: eenerzijds de mystiek van bloed-en-bodem-verheerlijking en de
brutale verdringing of zelfgenoegzame afzondering van andere volken - anderzijds
het verdoezelen van huidig onrecht door zich te beroepen op de gemeenschappelijke
afkomst en geschiedenis!
Deze drie krachten, welke thans in verschillende gestalte en schakeering de
samenleving voor een groot deel beheerschen, zijn dus b e t r e k k e l i j k e w a a r d e n .
Zij vormen echter groote gevaren, wanneer men ze onbeperkt laat gelden en ze niet
rangschikt onder een h o o g e r v o l s t r e k t b e g i n s e l , hetwelk aan ieder zijn
rechtvaardige plaats en taak toewijst in onderlingen samenhang.
Dit hoogste beginsel nu is ons door God gegeven in de C h r i s t e l i j k e l e e r .
En dit eischt van ons - als doel van de liberale strooming: de p e r s o o n l i j k h e i d
sterk en edel ontwikkeld, zich diep bewust van eigen schuld en innerlijke
gebondenheid en verantwoordelijkheid - als doel van de sociale strooming de
g e r e c h t i g h e i d in al onze menschelijke verhoudingen en organisaties - als doel
van de nationale strooming de m e n s c h h e i d , de internationale samenleving der
volkeren in hun verscheidenheid en wederkeerige eerbiediging!
De Christelijke leer - bovendien Westersch cultuurmerk - is dus uitgangspunt der
Volkshoogeschool. Nu wordt wel eens gevraagd ‘is dat niet hetzelfde als
maatschappelijke zedeleer?’ Ons antwoord daarop is: neen! Terecht zegt ook b.v.
onze Onderwijs-wet ‘opleiding tot Christelijke en maatschappelijke deugden’ als
twee onderscheiden begrippen. Ja - zij kunnen zelfs lijnrecht tegenover elkaar staan!
Zoo zou b.v. sterilisatie van misdadigers of dooden van zwakzinnigen maatschappelijk
gewenscht kunnen zijn, maar de Christelijke leer verbiedt ons dat volstrekt, en zij
staat terecht voorop.
Nu kan er gevraagd worden ‘en de atheïsten dan, en de aanhangers van andere
godsdiensten?’ Goddank kennen wij in ons land zoo iets als gewetensvrijheid niemand kan gedwongen worden tot het Christendom. Maar de heerschende zedeleer
is maatstaf voor de Volkshoogeschool.
De grootste tegenwerping komt echter nog. G o d s d i e n s t i s t o c h m e e r
d a n z e d e l e e r ! zal men uitroepen. Inderdaad!
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Maar hier komen wij meer op het terrein van het persoonlijke geweten - al worde
terstond met nadruk verklaard, dat godsdienst géén privaatzaak is. Godsdienst is het
diepste en heiligste wat een mensch bezit - hij is de grondslag van zijn persoonlijke
bestaan; hij is het doel, waarop het leven gericht is; hij is de ontzaggelijke taak, welke
van den zwakken en zondigen mensch geëischt wordt; hij is de bron, waaruit deze
zijn kracht put.
Daarnaast is godsdienst echter gemeenschappelijke taak van belijden en dienen.
Deze godsdienstige gemeenschap is echter de Kerk, en geen andere. De Wereld met
haar sociale en nationale verhoudingen wordt alleen gedragen door Christelijke
enkelingen.
De inderdaad noodzakelijke godsdienstige opvoeding is vooral de taak van k e r k
en g e z i n .
De Volkshoogeschool wenscht de beruchte ‘schoolstrijd’ niet weer op te rakelen
en zich in dezen geen partij te stellen. Eenerzijds is er te wijzen op de vóór alles
sociale, nationale en cultureele taak der school - anderzijds is ook het onderwijs in
een bepaalde gezindte te verdedigen. Maar eischt die verscheidenheid geen
samenhang, geen synthese?
Hoe dan ook - uitgaande van de realiteit van een onderwijs op verschillenden
grondslag is juist de Volkshoogeschool de plaats, waar de jongere generatie, die in
het volksleven op elkaar aangewezen is, elkaar hervindt. Daar verdiept men zijn
overtuiging door de gedachtewisseling en aanraking met andersdenkenden; daar leert
men eerbied voor den ander en ook te kijken naar zijn leven en daden; daar ervaart
men de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de toekomst. Maar de
Volkshoogeschool trede niet in de taak der kerken!
Nog steeds kunnen wij een voorbeeld nemen aan de Volkshoogeschool-gedachte
van G r u n d t v i g , den grooten geestelijken pionier van deze beweging in Scandinavië
vóór bijna honderd jaren:
‘Zulk een innerlijk contact tusschen leeraar en leerling veronderstelt natuurlijk
een bepaalde levensbeschouwing als uitgangspunt; op den grondslag van deze
levensbeschouwing, waarop de leeraar staat, en waarop de hoorders verheven moeten
worden, moet die geheime voeling tusschen spreker
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en hoorder plaats grijpen, die de voorwaarde is voor persoonlijken invloed. Deze
grondslagen zijn de christelijke en de volksgemeenschappelijke in hun verbinding
met het waarachtig menschelijke - of beter omgekeerd: het menschelijke, doordrenkt
van het christelijke en het volksgemeenschappelijke.
Wanneer wij allereerst het christelijke beschouwen, dan is het doel: verzoening
van het christelijke met het menschelijke. Christendom en menschelijke geest hebben
zich ieder naar een verschillende kant van elkaar verwijderd. Er is een kloof in de
menschelijke ziel ontstaan, welke ons tegengaapt als een wereldwonde. Wij hebben
een godverlaten menschelijk geestesleven, en een overwegend wereldvreemd,
onmenschelijk Christendom. De Volkshoogeschool wil die tegenstelling verzoenen.
Daarom dient zij niet een bepaalde kerkelijke richting, maar moet zij door echte,
innig-christelijke geest bezield zijn. Natuurlijk treedt dat niet terstond aan den dag,
daar eigenlijk godsdienstonderricht niet op de Volkshoogeschool gegeven wordt, en
in de praktijk van het schoolleven de godsdienstvrijheid streng bewaard blijft. Maar
de geest van den leeraar moet van den christelijken geest doordrongen zijn. Evenmin
als een atheïst leider van een Volkshoogeschool kan zijn - evenmin mag de leerstoel
aan enghartige kwezelarij uitgeleverd worden!’ (In: A.H. Hollmann: Die
Volkshochschule).
De Volkshoogeschool staat dus op dit standpunt: het goed recht van Christelijke
gezindten erkennende, aanvaardt zij boven deze verscheidenheid het Christendom
als eenheid. Opportunisme? Neen - beginsel, want het wordt onverbiddelijk van ons
geëischt door het Christendom zelve! Daarvoor zijn er gelukkig teveel
algemeen-Christelijke begrippen.
En laat men toch ook de werkelijkheid in het oog houden! Wie zich in dit
tijdsgewricht nog afzijdig houdt en volhardt in zijn isolement, staat mede schuldig
aan afbraak en verval van het Christendom. De verscheurde Christenheid maakt zich
belachelijk en bevordert afval of modern Heidendom!
Eén sterke, machtige rots kan in de moderne overstrooming van humbug stand
houden en de baken blijven dragen, waarnaar wij ons richten - vele kleine rotsjes
worden on-
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vermijdelijk overspoeld en veranderen in klippen, waarop wij schipbreuk lijden!
Misschien glimlachen godgeleerden over deze uiteenzetting. Wij laten hun dat
genoegen. Want wij weten uit een jarenlange ervaring, dat in de leiding der
Volkshoogeschool, waarin menschen van orthodoxe, vrijzinnige en
roomsch-katholieke overtuiging samenwerken, eerbied en eendracht mogelijk zijn,
gedragen door het gemeenschappelijke geloof, dat de richtingen overkoepelt.
En wij weten ook uit een parktijk van 60 cursussen van 2-12 weken, dat de jonge
generatie een diepe drang heeft naar innerlijke saamhoorigheid in verscheidenheid
en naar begrip voor elkaars standpunt; dat geen enkel meeningsverschil op dit gebied
ooit in een conflict ontaard is; dat integendeel een eerbiedwaardige hoeveelheid
opbouwend werk verricht kon worden.
‘Is de kameraadschap op de Volkshoogeschool wel net zoo groot als in groepen
van éénzelfden kring?’ wordt meermalen gevraagd. Daarop kan met de hand op het
hart geantwoord worden: op zijn minst! Want de openbaring, dat aan gene zijde der
kloof ook koel denkende en warm voelende menschen wonen; de geestelijke spanning,
welke door de intense aanraking ontstaat; het zich gemeenschappelijk
verantwoordelijk voelen voor de toekomst - dat smeedt een verbondenheid en
menschelijke vriendschapsband tusschen de geledingen. En wat voor godsdienstige
groepeeringen geldt, geldt evenzeer voor maatschappelijke groepeeringen. Hoe men
ook over economische tegenstellingen moge denken - menschelijke verbondenheid
is altijd noodig.
Dat is ook de diepere beteekenis van den handenarbeid in de morgenuren naast
het geestelijke werk na den middag; de synthese tusschen handen- en hoofdarbeid;
de doorbreking van het standsvooroordeel; de solidariteit tusschen de jonge werkers
van hoofd en hand.
Maar bovendien - wanneer men deze kameraadschap wil afmeten, is deze
vergelijking nog niet eens eerlijk. Dan moet men het streven der Volkshoogeschool
vergelijken met godsdienst- en burgeroorlogen, welke de consequentie van het andere
standpunt kunnen zijn. De keuze zal niet moeilijk zijn - laat ons hopen!
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‘Ook de Zondagen worden op de Volkshoogeschool doorgebracht’ luidt het in de
cursus-programma's. Heeft dat zin? Zeer zeker.
De Volkshoogeschool is niet een school zonder meer, maar een tijdelijke
levensgemeenschap, waarin de Zondagen juist het hoogtepunt moeten zijn. Deze dag
is onmisbaar voor de vriendschapsbanden, welke ontstaan op de gemeenschappelijke
middagwandeling of den gezelligen avond. Hij is de dag, waarop men bij uitstek aan
andere dingen dan de dagelijksche zorgen toekomt.
Maar bovenal is de Zondag de dag van religieuze plichten en van bezinning over
den achtergrond van het leven - de dag van Gods dienst. Ieder is dan des morgens
vrij om de kerkdienst van zijn gezindte bij te wonen. Degenen, die thuis geregelde
kerkgangers zijn, worden aangespoord dat ook op de Volkshoogeschool te doen.
Echter de Volkshoogeschool is een verkleinde afspiegeling van het volksleven,
en evenals daar gaat op de Volkshoogeschool de meerderheid niet geregeld ter kerk;
wij gaan uit van dit feit. Voor deze thuisblijvers nu wordt door de leiding iederen
Zondagmorgen een ernstig woord gesproken. Meestal wordt aangeknoopt bij
gebeurtenissen of voordrachten van de afgeloopen week, en worden dingen rechtgezet
of geplaatst tegen den achtergrond van het Christendom. Hier spreekt de leiding
a.h.w. ‘ex cathedra’ en wordt standpunt en doel der Volkshoogeschool verduidelijkt.
Is er geen bijzondere aanleiding, dan kan ook een stuk literatuur van diepere
beteekenis naar voren gebracht worden.
Een eigenlijke dienst of wijding is het niet - dat mag de Volkshoogeschool niet
ambieeren; tot eeredienst is zij niet bevoegd. De menschen, die daar behoefte aan
hebben of er zich verplicht toe achten, moeten de erkende kerkdiensten bijwonen.
Van de anderen onttrekt zich niemand aan de samenkomst - ook niet de ongeloovige
of onverschillige.
Zonder schroom mag gezegd worden, dat de praktijk de juistheid van dit standpunt
gerechtvaardigd heeft. En wat de Volkshoogeschool bereikte - waarom zou dat niet
elders mogelijk zijn? Als de overtuiging, de wil en de tact aanwezig zijn, meenen
wij, dat het kan, ja - dat het plicht is!
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Boekbespreking
Dr. Anton Vloemans. Erasmus. Uitg. H.P. Leopolds Uitg. Mij., den Haag,
z.j. Ing. f 2.90, geb. f 3.90.
‘Een Levensbeeld’ noemt de schrijver in een ondertitel dit boek. Maar terecht zegt
bij in zijn voorbericht dat meer dan naar levensbeschrijving gestreefd is naar een
pleidooi voor de integriteit van Erasmus' karakter. Als beeld van het leven en als
ontleding van het zeer omvangrijk oeuvre van Erasmus, brengt het, behalve aardige
karakteristieken, weinig nieuws naast de menigte publicaties ter gelegenheid van de
herdenking. Een zekere fragmentarische opzet was bovendien onvermijdelijk, waar
het boek uit eenige afzonderlijke opstellen ontstond. Daardoor en veel meer door de
bovengenoemde intentie van den schrijver wordt op bepaalde onderdeelen van leven
en werk een onevenredig groote aandacht geconcentreerd. Dit kan iets tegen hebben,
maar doet het boek anderzijds aan belangrijkheid winnen. Vloemans ziet het zelf als
niet minder dan een protest tegen Huizinga en Zweig. Zonder zich in direkte polemiek
te begeven, doet hij den ter zake kundigen lezer telkens zijn repliek hooren, vooral
tegen de zoo verbreide voorstelling van Erasmus als weifelzieke geest, die te laf was
in daden zijn woorden gestand te doen. Ik verheug mij van harte over zijn overtuigd
betoog dat telkens weer de groote zedelijke moed van dezen humanist demonstreert,
evenals de onmogelijkheid van een keuze voor de daden van naturen als Luther bij
Erasmus' zin voor geestelijke zuiverheid en tucht. Toch schijnt mij de schrijver in
zijn enthousiasme soms het doel voorbij te schieten. De geijkte voorstelling van
Erasmus' karakter wordt steeds gemotiveerd met diens uitspraken ‘Ik ben niet geboren
om martelaar te zijn’ en de erkenning, dat hij in kritieke situatie het voorbeeld van
Petrus tegenover den Heer zou volgen. Zeer zeker is dit minstens ook een uiting van
kritische zelfkennis. Vloemans drijft het m.i. echter te ver als hij uitroept: ‘Lafheid?
Integendeel! Erasmus had den moed de waarheid in de oogen te zien - en wie een
tip van dezen sluier opheft, is van alle fanatisme vrij, ook van het fanatisme der
heiligheid...’ Heel wat sterker schijnt mij het verweer tegen karakterkleineering door
de gelukkig ook in dit boek duidelijke aanwijzing van de velerlei dappere en
onbewimpelde daden zijner geschriften.
Aan het boek is een keur van brieven toegevoegd. Het is jammer dat een belangrijk
aantal (vijf van de vijftien als ik goed telde) daarvan reeds in het Nederlandsch
gepubliceerd zijn in den bundel ‘Erasmus in den spiegel van zijn brieven’ door Dr.
Noordenbos. Waren er onder verwijzing naar die verzameling voor belangrijke reeds
daar verschenen stukken, uit den grooten overvloed geen andere te kiezen geweest?
Ook lijkt het mij bij zulk een ‘keur’ niet gelukkig zonder vermelding sommige brieven
niet compleet af te drukken.
P.M.
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Beleven wij het einde van het christelijk tijdvak?1)
Door Dr. W. Banning
De term komt, althans de laatste tijd, uit Duitsland: ‘das Ende des Christlichen
Zeitalters’ wordt aangekondigd. Hij is daar tot hartstochtelijk beleden leus geworden,
met name in de ‘Deutsche Glaubensbewegung’, de weltanschauliche stoottroep van
het nationaal-socialisme. Men veracht en bestrijdt het Christendom, dat geen
levenskrachtige waarheid bieden kan voor een opstrevend volk: het werd geboren
in een decadente tijd, de neergangsperiode van het Romeinse imperium, het ontstond
in een door eeuwenlange onderworpenheid misvormde natie, de Joden; bovendien
is de Christusfiguur symbool van een levenshouding, die een naar zelfbewuste kracht
strevend ras als het Germaanse moet afwijzen: in de Christus aan het Kruis is
verpersoonlijkt het onrecht dulden, de lafheid die strijd ontloopt, het lijden en
medelijden, alle waarden, die de regeneratie van volk en cultuur tegenhouden. Daarom
zal de Deutsche Glaubensbewegung het Christendom bestrijden als een ‘artfremde
Religion’ (Hauer), wordt het zwaard gericht tegen de Christelijke ziel van Europa
(Otto Petras), wordt vurig beleden, dat een tijd die terugkeert naar bloed en

1) Dit artikel bevat in hoofdzaak wat ik in Barchem op de Ledencursus der Woodbrookers heb
gezegd. Nu het gezegde in druk verschijnt, springen allerlei bezwaren in het oog. Aan het
betoog liggen een aantal vooronderstellingen ten grondslag, die eenvoudig worden geponeerd,
o.a. de vooronderstelling van de eenheid van het Christendom bij alle verscheidenheid; die
van de meerwaardigheid van het Christendom boven modern Germaanse religie; die van het
verband tussen de historische geestelijke eenheid van Europa en het Christendom. Bij een
voordracht in een gelijkgerichte kring hinderen deze vooronderstellingen minder dan bij een
gedrukt artikel. De lezer wil dus het ontstaan van dit stuk wel mee wegen.
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bodem, naar Heimat und Scholle, die het lichaam hardt in lucht, wind en zon opdat
het geneze van alle cultuurziekten, geen Christelijke tijd meer is (Bergmann).
Wij willen in dit artikel de term ontdoen van de nationaal-socialistische
propagandistische bijvoegingen, en haar eenvoudig nemen als aanduiding van een
zakelijke mogelijkheid. Waarom zou het niet waar kunnen zijn, dat het Christelijk
cultuurtijdperk voorbij is? Er zijn grote en belangrijke delen van de aarde, waar het
Christendom bewust vernietigd is of wordt, waar een jonge generatie opgroeit in een
geestelijk klimaat vreemd aan en wars van alle Christendom, en zij toont zich daarin
geestdriftig-toegewijd. Bovendien zijn er andere belangrijke delen van de aarde - de
z.g. democratieën - waar een massale onverschilligheid ten opzichte der Christelijke
religie is gegroeid, die misschien gevaarlijker is dan uitgesproken vijandschap: deze
laatste neemt het Christendom tenminste nog als ernstig tegenstander. Men kan,
zakelijk-historisch, ook de vraag stellen: het Christendom is een cultuur-verschijnsel,
het heeft een begin gehad, waarom zou het geen einde hebben? en waarom zou ònze
tijd niet het einde kunnen zijn? Als men de 4e eeuw het begin noemt van het
Christelijk tijdvak, toen het Christendom staatsgodsdienst werd, de Middeleeuwen
met misschien de 16e eeuw het hoogtepunt (hebben de Europese volken wel ooit de
strijd om het geloof zo hevig beleefd als in de Reformatie?), dan kondigt zich in de
18e en 19e eeuw al het einde aan: Diderots materialistisch monisme, Lessings Religion
der Humanität, Spencers agnosticisme zijn duidelijke tekenen van het verschijnsel,
dat de cultuur zich aan de leiding van het Christendom onttrekt - welnu, waarom zou
het einde niet nabij kunnen zijn? waarom zou de geweldige crisis der 20e eeuw niet
dit einde zijn? Zo kan men nuchter, zakelijk de vraag stellen, en ook wie doordrongen
is van de hierin besloten onverzienbare consequenties, waarmee de hoogste geestelijke
goederen gemoeid zijn, zal zich de plicht moeten opleggen, om de vraag zó op zich
te laten toetreden, in alle strenge koelheid.
Wat kan, zo vragen wij eerst, de inhoud zijn van de term ‘Christelijk tijdvak’, van
de door het Christendom beheerste
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en gestempelde cultuurperiode? Om het antwoord op deze vraag zo verantwoord
mogelijk te doen zijn, vervang ik de vraag door twee andere:
a. Welke waarden stempelen onze Europese cultuur tot een Christelijke?
Stellig heeft een schematisch antwoord hier grote gevaren, vooral dat van de
vergroving, de verwaarlozing der nuances en fijnere lijnen. Toch meen ik dat voor
ons doel wel kan worden volstaan met het volgende. Centraal was in de prediking
van den evangelischen Jezus de aankondiging van het Koninkrijk Gods als
transcendente werkelijkheid - en hoeveel de tijden ook veranderd mogen hebben aan
de vorm, waarin men het Rijk verwerkelijkt hoopte, de Europese mensheid draagt
in haar bewustzijn mede het besef van de betrekkelijkheid, wil men van de
voorlopigheid van al het aardse; waar zich in de historie enige aardse grootheid
absoluut stelde - vorst, staat, volk, kerk, bezit, wetenschap - is er steeds het protest
gekomen der Christelijke ziel, en heeft men gesproken van demonie: het
eindig-menselijke, dat zichzelf vergoddelijkt, komt daardoor in opstand tegen de
goddelijke orde, wordt demonie die door de toorn Gods zal worden getroffen. Daarom
heeft de Europese mens van het Christelijk tijdvak ook steeds geweten, dat de laatste
en diepste waarden van het leven niet liggen in de tijd dat al het tijdelijke, ook de
cultuur en haar scheppingen, voorbijgaan en heenwijzen naar de eeuwigheid. Met
een wat ander accent: God is de Heer over alle terreinen des levens, alles heeft Hem
te dienen, alles staat onder het oordeel van Zijn volstrekte Majesteit.
Naar de kant van de mensbeschouwing mag als Christelijk erfgoed worden
beschouwd de overtuiging van de superioriteit der ziel boven lot en leven, boven alle
aardse macht en grootheid. Het Christendom heeft als beheersend gesteld: de relatie
God-mens; de mens is geschapen naar goddelijk beeld en gelijkenis, en wat daarin
verduisterd moge zijn, hij blijft voorwerp der goddelijke liefde, en dus gesteld boven
alle andere schepselen. Maar daarin ligt ook besloten de overtuiging, dat elke aardse
macht, die de volstrekte heerschappij over de mensenziel voor zich opeist, zich stelt
op een plaats die alleen God toekomt.
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Naar de zijde der samenleving heeft het Christendom als bestemming geponeerd de
broederlijke gemeenschap. En hoezeer ook de Europese geschiedenis tot heden toe
vol is van rassenhaat, van volkerenverscheurdheid en oorlog, van klassen-overheersing
en slavernij, een protest daartegen in naam van de idee der broederlijke Gemeenschap
(‘kinderen van één Vader’) vond in de Christelijke ziel van Europa weerklank, werd
uit haar geboren en gevoed.
Tot het Christelijk levensbesef behoort meen ik ook, dat men het leven gesteld
weet tussen de polen van natuurlijkheid en heiligheid. Figuren als Augustinus en
Franciscus en zo vele anderen, wier heiligheid dienende liefde insloot, hebben diepe
sporen nagelaten óók in het leven van de massa der middelmatigen, der gewone
mensen, misschien juist daar. Het charisma der heiligen heeft als leiders naar het
land van waarheid, goedheid en zuivere kracht doen vereren hen, die zich deemoedig
van Gods liefde afhankelijk, van Zijn genade doorstroomd wisten. Blijft niet voor
het Christelijk Europa, zelfs wanneer het voortdurend tegen hem zondigt, hem verraadt
en kruisigt, Christus de heilige kat'exogèn, en dus de Leider?
Er is ongetwijfeld meer te noemen. Toch is het bovenstaande naar mijn mening
wezenlijk voor de karakteristiek van het geestesbezit van het Christelijk tijdvak.
b. Wanneer mag een tijdvak beschouwd worden als door een bepaald geloof
beheerst? Stellig zou het dwaasheid zijn om van een Christelijk tijdvak te spreken,
wanneer men daaronder zou verstaan dat er niets anti-Christelijks meer aanwezig
zou zijn, of dat ieder het Christendom in praktijk zou brengen of zelfs maar persoonlijk
zou belijden. In allerlei gemakkelijke kritiek, die smalend spreekt van het droevig
resultaat van 20 eeuwen Christendom, redeneert men wel ongeveer zo, maar daarom
is het nog niet juist. Willen wij een maatstaf die hanteerbaar is, dan kan ons helpen
een in de sociologie gangbare onderscheiding tussen ‘Beziehungen’ en ‘Gebilde’:
in elke m a a t s c h a p p i j zijn bepaalde relaties (b.v. vriendschap, liefde, konkurrentie,
oppositie enz.) en processen (b.v. de vorming van een aristocratie, de beïnvloeding
enz.) naast sociale instituten (de massa's, staat, kerk, onderwijsinstellingen
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enz.). Letten wij meer op het c u l t u u r proces in engere zin, dan is een onderscheid
vruchtbaar, dat men met aan de economie ontleende woorden kan aanduiden als
tussen een ideeën producerende, een distribuerende en een konsumerende laag; er
zijn n.l. de oorspronkelijke, oude waarden herijkende en nieuwe waarden scheppende
geesten, een steeds gering aantal vormend; er zijn verder de vrij talrijke intellectuelen,
die hebben dóór te geven, te bemiddelen, die inzichten van wetenschap, schoonheid
der kunst en goedheid in zedelijk streven in en met het volk levend maken of houden;
er is de brede volksmassa, die opneemt wat haar geestelijke aristocratie, haar ‘elite’
als men wil, als waardevol verovert.
Denkende aan deze onderscheidingen in maatschappij en cultuur, kom ik tot de
volgende maatstaf: een tijdvak mag als Christelijk worden aangeduid, wanneer 1o
de leidende groepen het Christendom als waarheid en norm belijden, het leven
daarnaar richten; 2o wanneer de volksmassa deze leidende groep, voor zover en omdat
zij het leven naar Christelijke norm richt, beschouwt als vertegenwoordigend, en er
dus de houding van (kritisch) vertrouwen is; 3o wanneer de openbare mening
menselijke verhoudingen, sociale processen en instellingen toetst aan de Christelijke
normen en het Christendom dus een zekere institutionele verwerkelijking vond. Deze
drie momenten hangen innig en wezenlijk met elkaar samen; blijkt in een bepaalde
periode een der drie niet aanwezig, dan zijn de andere ook zeer verzwakt en is er een
‘ontbinding’ van het Christelijk tijdvak aanwezig, ja reeds ver voortgeschreden.
Er kan dus in een cultuur heel veel onchristelijks, zelfs antichristelijks aanwezig
zijn; er kan zelfs op grote schaal van een beklemmende ‘onwaardigheid der
Christenen’, blijkend uit hun levensgedrag, worden gesproken; zolang de ‘waardigheid
van het Christendom’ wordt beseft en als normatief geldt, heeft het goede zin om
van een ‘Christelijk tijdvak’ te spreken.
Nadat wij nu hebben aangegeven in welke betekenis de gegeven term door ons wordt
toegepast, komen wij tot de vraag: welke feitelijk aanwezige krachten ondermijnen
en bedreigen de Christelijke wereld in Europa, zodanig dat er met recht gedacht kan
worden aan een einde? Ik neem daarbij

Het Kouter. Jaargang 3

170
het uitgangspunt niet in Renaissance of Verlichting, al hebben in deze tijdperken
zich wel krachten geopenbaard en doorgezet, die men later als aan het Christendom
tegengesteld en vijandig kon waarderen. Ik besef ook, dat het kiezen van een historisch
punt steeds gevaarlijk is - waar het ons te doen is niet om waardering van het verleden,
doch om bewustheid omtrent het heden, meen ik dat ik zulk een keuze mag doen.
Dat uitgangspunt ligt m.i. in het industriële kapitalisme, dat in het einde der 18e
eeuw in Engeland ontstaat, in de eerste helft der 19e eeuw geheel Europa, in de
tweede helft dier eeuw tot aan de wereldoorlog toe, de gehele aarde verovert. Het
kan voor niemand meer twijfelachtig zijn, wat dit kapitalisme betekend heeft voor
het geestelijk en godsdienstig leven van zéér brede groepen van arbeiders; een
burgerlijk atheïsme kende men reeds voor de Franse Revolutie; het proletarisch
atheïsme verschijnt in de 19e eeuw overal waar het industrialisme zich vestigt, en
steeds in dezelfde vormen: geladen met ressentiment tegen de ondraaglijke sociale
toestanden evenzeer als tegen de Kerk en de godsdienst, die het onrecht dulden. Maar
niet alleen in de arbeidersklasse, ook in de bezittende groep, die het nieuwe
productiestelsel met vurige energie leidt en geestdriftig als vooruitgang vereert, wordt
het Christendom ondergraven: dwingt niet de dagelijkse levenspraktijk voortdurend
tot het terzijde stellen van elk Christelijk gebod? is niet de volstrekte
konkurrentiestrijd, waarin de macht van de sterkste triomfeert, alleen te winnen met
hardheid en onverzettelijkheid? is niet een stelsel, dat uit beginsel de economische
waarde albeheersend, zo niet absoluut stelt, in wezen anti-Christelijk? zodat
Christendom alleen nog te handhaven valt voor het strikt particuliere terrein des
levens? Heinrich Hardensett besluit zijn analyse van de kapitalistische mens aldus:
‘De diepe deemoedige en vertrouwensvolle bede uit het Onze Vader: “geef ons heden
ons dagelijks brood” is de kapitalistische mens volstrekt vreemd. Want bidt hij niet,
hij vecht; hij is niet tevreden met het dagelijks brood, maar hij wil steeds meer,
onbegrensd, verdienen; hij zorgt niet voor de dag van heden, vertrouwt niet op de
goede God, hij heeft niet het gevoel van geborgen te zijn in een goddelijke wereldorde,
maar voelt zich geïsoleerd, bedreigd, voortdurend
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in gevaar, en moet dus zijn bestaan beveiligen, zich zeker stellen op zo ver mogelijke
termijn. Evenmin als hij de rust en het zich geborgen weten van de religieuze mens
kent, evenmin weet hij iets van diens gemoedsbewogenheid, van schuld en verzoening,
offer, loutering, verlossing, gegrepen zijn, jubel, geestdrift, extase, geloof, liefde,
heiligheid en zaligheid’1).
Een tweede factor van grote betekenis schijnt mij te liggen in de ontbinding - het
woord genomen in de letterlijke betekenis - van de cultuurdragende groep, van de
geestelijke leidersaristocratie. De differentiatie der wetenschappen (waaraan wij
overigens zo enorm veel kennis te danken hebben!) is tot een beklemming geworden,
voor de wetenschappelijke werkers zelf in de eerste plaats: is het niet een dikwijls
schrijnende ontdekking, dat men elkanders taal niet meer verstaat, dat elk van uit
eigen gezichtshoek de werkelijkheid benadert en in haar tracht door te dringen, maar
dat eigene blijkt zo dikwijls het geïsoleerde, en het diep doordringen in de laatste
problemen van één wetenschap brengt menigmaal een eenzaamheid mee, die zwaar
te dragen valt. Als ik denk aan de distribuerende groep der intellectuelen: zijn er nog
dragende gemeenschappelijke gebieden voor b.v. dokters en literatoren, politici en
predikanten, technici en psychologen - ook hier verstaat men elkaars taal nauwelijks,
en hoe vreemd staat men tegenover elkaars methode van het leven - de werkelijkheid
te benaderen. Een allen samenbindende waarheid, een centrale overtuiging zelfs over
de roeping der wetenschap als geheel, ontbreekt. Met name de positivistische
wetenschap staat schuw, om niet te zeggen afwijzend tegen elke poging tot synthese.
De 19e-eeuwse geestelijke leidersgroep stond bovendien sterk in de ban van het
rationalisme, en had met het Christelijk geloof weinig of geen, met de Christelijke
moraal een matig bewust en steeds zwakker wordend kontakt. Ik heb geen neiging
om zonder meer het rationalisme te verwerpen; het bracht ons behalve ontzaglijk
veel feitenmateriaal, ook een te

1) Der kapitalistische und der technische Mensch, S. 62. Men bedenke dat H. hier z.g.
ideal-typisch, in de zin van Max Weber, te werk gaat.
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waarderen bewustheid en een streven naar planmatigheid, die kenmerk van
vergevorderde cultuur mogen heten. Het bracht echter tevens een overheersing van
een eenzijdig intellectualisme ook voor die levensterreinen, die nu eenmaal aan de
intellectuele functie ontsnappen - in elk geval is duidelijk, dat een geloof in de almacht
der intellectuele ‘Welterfassung’, dat in feite de leidende groep der 19e eeuw
beheerste, het Christelijk geloof ondergroef of eenvoudig terzijde schoof.
Als derde factor zie ik, mede als gevolg van de diepe klassentegenstellingen en
de felle klassenstrijd, dat de volksmassa aan de cultuurdragende groep, en in het
bizonder aan de groep die het Christendom droeg, het vertrouwen opzegt. Het scherpst
komt dit uit in de Marxistische theorie van het stuivertje wisselen der moraal; en het
merkwaardige, voor ons doel afdoende, is de wellust waarmee men konstateert, dat
wat ‘goed’ heet aan de ene zijde der klassentegenstelling, natuurlijk ‘slecht’ moet
zijn aan de andere zijde; van een pijn om een verloren gegaan hoog goed, een
waarachtige gemeenschap, was maar zelden sprake (de strijd was er trouwens te
bitter voor). Zo ontstaat er in de z.g. ‘moderne massa’ dat typische vacuum, waarover
allerlei schrijvers het hunne hebben gezegd; ook wanneer er nog blijft gelden een
algemene lekenmoraal, die het kenmerk van Christelijke oorsprong niet verloochenen
kan, het levenspathos en ethos der moderne massa wordt niet meer uit het Christendom
gevoed en heeft aanvankelijk geen andere voedingsbron. Dus wendt zij zich naar
verschillende kanten: tot een op wetenschap gegrond evolutie-geloof, tot natuur- en
levensverheerlijking, tot sociaal idealisme en heilstaatgeloof, tot Marxisme of
Nietzsche-cultus, tot Freud-aanbidding later of tot Spengler's ondergangsfilosofie of, eenvoudiger en gemakkelijker: tot het geloof in comfort en moderne
verdovingsmiddelen, die de gruwelijke leegte van het leven kunnen doen vergeten.
Onze Europese wereld kent overal de massa's in alle sociale lagen, die elke band met
het Christendom verloren, voor wie een kerk een vreemd ding is, dat zij van binnen
niet kennen, voor wie de Bijbel een volstrekt gesloten boek blijft, en Christus een
braaf mens uit verre, verre tijden.
Wie deze dingen in verband brengt èn met sociale crisis-
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verschijnselen van het verontwikkelde kapitalisme èn met de politieke gebeurtenissen
na de wereldoorlog, verbaast zich niet over het ontstaan der nieuwe Absolutismen
en totalitaire gedachtenstelsels. In zekere zin bewijst de mensenziel daarmee opnieuw,
dat zij aan enige absolute macht geloven mòet. Kan zij niet meer zich in vertrouwen
overgeven aan absolute Liefde, dan zal zij zich onvoorwaardelijk storten in het geloof
aan absolute Macht; kan zij de Heilige niet meer aanbidden, dan zal zij smeken om
den sterken man, den Führer of Duce, die de volkswil smeden kan; gelooft zij niet
meer aan de geest, dan verheerlijkt zij ras, bloed, bodem als de eeuwig scheppende
krachten, die volstrekte geldigheid behoren te hebben. De nieuwe absolutismen
verschillen onderling nogal; het totalitaire stelsel in Italië, Duitsland, Rusland is uit
telkens andere volksaard, ander historisch verleden, ander sentiment ontstaan; zij
staan ook niet op één lijn, wanneer men de maatstaf van het laatste doel aanlegt.
Maar in één principieel opzicht staan zij wezenlijk gelijk: zij vervangen de in het
Christendom absoluut geachte waarden en machten door zuiver aardse, of dit nu
Staat, Volk, Ras of Klasse is. Als zodanig vullen zij enerzijds de leegte in de aan het
Christendom ontgroeide massa (de nieuw Germaanse religie van Rosenberg, Hauer
c.s. begeleidt op háár wijze met allerlei plechtigheden en ritueel het mensenleven
van de wieg tot het graf), openbaren zij anderzijds hoezeer met recht gesproken wordt
van sterke anti-christelijke tendenties in onze Europese wereld.
Tracht ik, samenvattend van uit het in de titel gegeven gezichtspunt, een formule
te vinden voor wat stellig een hoofdstrekking, zo niet de beheersende, in de Europese
ontwikkeling is, dan kom ik tot de volgende: van een christelijk absolutisme, tijdperk
dus waarin het Christendom als absolute waarheid en waarde werd geloofd, via een
onchristelijk kapitalisme waarin het Christendom voortdurend wordt teruggedrongen,
dreigt thans de mogelijkheid van een anti Christelijk, diesseitig nieuw absolutisme
in de vorm van een der totalitaire stelsels, der moderne dictaturen.
Is dit nu ‘het einde’?
Aan profetie, in de zin van voorspelling over de gang der
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historie, waag ik mij niet; de historische vraag is voor de tijdgenoot, ook de scherpst
ziende, niet te beantwoorden. Een andere dan de historische is echter de religieuze
vraag: wat hebben wij te doen? Stellig mag van de religieuze mens heden geëist
worden, dat hij de hoogst bereikbare objektiviteit nastreeft in het oordeel zelfs over
die bewegingen, die zijn geestelijke overtuigingen onder de voet lopen of zullen
lopen; dieper ook: hij zal zich aan de verschijnselen der laatste decenniën, der laatste
anderhalve eeuw, bewust worden van diepe schuld en smartelijk tekort bij de
Christelijke groepen en instellingen. Wie hierbij echter bleef staan, zou toch het
levende religieuze woord niet kunnen spreken; dat woord immers vraagt keuze, daad;
het kan slechts dan bevrijdend werken, indien het ja of neen insluit. Demonen worden
niet alleen onderkend, maar ook bestreden, kan het, uitgedreven; waarheid wordt
niet slechts geregistreerd, maar vooral geleefd - zo ergens, dan is hier het
entweder-oder geboden.
Over keuze en taak mogen dan mijn slotopmerkingen gaan. Ik herinner aan de
maatstaf die ik meende te mogen hanteren bij het betitelen van een tijdvak als
Christelijk, en de drie daarbij wezenlijke momenten.
Letten wij dan eerst op de geestelijke (ook wetenschappelijke) werkers. Zonder
tegenspraak te duchten, kan men zeggen dat het atheïsme in de wetenschap is
overwonnen, en de wetenschappelijke werkers, met name natuurkundigen, biologen
en psychologen, inzichten formuleren, die in een godsdienstige wereldbeschouwing
passen. Uit het bedrijfsleven komen vraagstukken naar voren (o.a. ordening, leiding,
winstmotief of dienstmotief), die, behalve een technisch economische, een zeer sterk
zedelijke kant hebben; anders gezegd: men blijkt zonder normen niet uit te komen,
en grijpt meer dan eens naar de Christelijke terug. Sedert de democratie zo fel
bestreden wordt, komt ook uit het sociaal politieke leven de vraag op naar de
fundamentele waarden (welke vraag heel wat belangrijker is dan allerlei technische
kwesties als E.V. enz.). Steeds meer hoort men uit kampen, waar men dat vroeger
niet gewoon was en niet verwachtte, de overtuiging uitspreken van de positieve
waarde van het Christendom, ook als grondslag voor de ontwikkeling der Europese
cultuur. In
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één woord: er is een zeer opmerkelijke kentering in allerlei kringen van geestelijke
werkers. Godsdienstige groepen en personen hebben wegen en methoden te vinden,
om dit proces verder te ontwikkelen.
Er is verder te letten op de verhouding van ‘het volk’ tot zijn geestelijke
werkersgroep. Nog altijd is hier het feit van de klassentegenstellingen, in de crisisjaren
allerminst verzwakt, een ernstige bedreiging en heerst er wantrouwen en wrok te
over (men werkt dit noch met preken van christelijke of nationalistische aard, noch
met dwang weg). Daar staat tegenover, dat zowel op economisch-sociaal als op
geestelijk gebied een besef van historische lotsgemeenschap groeit: men denke aan
de betekenis van het verschijnsel ‘staking’ nù en 25 jaar geleden; aan de gewijzigde
functie der vakbeweging, aan het arbeidsrecht, aan het besef van verantwoordelijkheid
voor de democratie. Hoe meer intellectuelen hun hoogmoed afleggen, en de weg
weten te vinden om samen met het volk te leven en te lijden, en de schuld der tijden
mee te dragen, hoe meer het geschokte vertrouwen wordt hersteld. Als een van de
allerbelangrijkste dingen staat mij hierbij voor ogen de organisatie van het geestelijk
beschermingsapparaat der democratie. Onze democratie heeft een achterstand in te
halen, die bedenkelijk kan worden; vooral in bewustheid en technische middelen tot
beïnvloeding en leiding der openbare mening. Steeds zijn verdraagzaamheid en
vrijheid veel moeilijker te organiseren dan fanatisme en slavernij; kan gewetenloosheid
zich forser doorzetten dan eerbiedige gewetensvolheid. Wij moeten oor hebben voor
de zéér dringende roep om versterking der geestelijke volkskracht: hier ligt een
mogelijkheid tot een herstel der volksgemeenschap, die godsdienstige groepen en
personen in onbaatzuchtige toewijding hebben aan te grijpen en te dienen. In de derde
plaats richten wij onze aandacht op verhoudingen tussen mensen, sociale processen,
sociale instellingen (Beziehungen und Gebilde), die voor den Christen onderworpen
behoren te zijn aan Christelijke normen. Op één der zeer belangrijke gebieden van
menselijke verhoudingen (gezin en huwelijk) heeft het Christendom steeds invloed
behouden, al is ook hier de secularisatie doorgedrongen. Ten opzichte der sociale
processen echter - ik
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denk aan een zo belangrijk iets als de beïnvloeding der openbare mening - is een
ontstellende vergroving en afstomping van oordeel en geweten aan de dag gekomen,
waarmee geen mens die nog waarachtigheid en goede trouw eert, vrede hebben kan.
Denk ik aan het productiestelsel, de ‘Verdinglichung’ van al het menselijke, die
daarvan het gevolg is, dan is een woord van protest als van het oekumenisch Congres
te Oxford eindelijk een verademing. Nooit kan het Christendom duidelijk en klaar
genoeg uitspreken, dat het in naam van Christus veroordelen moèt wat in onze
maatschappij met het gebod der naastenliefde en der Godsliefde vloekt. Het protest
der Kerk kan echter alleen vruchtbaar zijn, indien het positief is, indien zij zelve de
straling der gerechtigheid, de broederlijke gemeenschap, liefde en heiligheid tot een
wereld in nood weet te brengen. De godsdienstige mensen hebben op hun plaats in
welk onderdeel ook van het maatschappelijk leven, in de ‘profane’ werkelijkheid te
staan en opnieuw te beseffen dat zij juist daar Gods eer hebben te dienen.
Zo voert al het genoemde terug tot misschien het meest beslissende: het
Christendom, de Kerk, hervinde voor alles eigen opdracht, eigen wezen. Men kan
dat op allerlei wijzen formuleren. Ik kies thans deze: dat de ere Gods heeft te gelden
op alle levensterreinen, dat God tot de wereld van heden óók komt met de kracht van
vergeving, vernieuwing, want liefde. De vraag of het ‘Christelijk tijdvak’ bezig is
vervangen te worden door een heidens totalitair stelsel, zal niet het minst haar
antwoord ontvangen uit de toewijding, de offerbereidheid en trouw van hen, die hun
leven naar het Evangelie trachten te richten. Voor de gelovige is nimmer een
menselijke situatie zonder meer hopeloos, omdat hij weet: God spreekt het láátste
woord, niet der mensen hoogmoedige waan. Zo voert ten slotte de overdenking van
ons thema naar het innerlijk rijk en moge zij stil worden in het deemoedig gebed:
‘Dat ick doch vroom mach blijven, U dienaer t'aller stondt, de tyranny verdrijven,
die my myn hert doorwondt.’
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Chineesche vrouwen
Door J.J.L. Duyvendak
Niets is zoo kenmerkend voor de veranderingen die de moderne Chineesche
maatschappij doormaakt als de nieuwe plaats van de vrouw. Voor den ouderwetschen
Chinees is het een ongehoord schouwspel te zien hoe de echtgenoote van den
generalissimo, Tsjiang Kai-sjek, in het publieke leven optreedt en in de politieke
raadkamer een woord meespreekt. Niet langer blijven de vrouwen in den besloten
binnenhof van het huis. Zij zoeken onderwijs, zij beoefenen sport, zij streven naar
zelfstandigheid. Zelfs hoort men van vrouwenbataljons!
De ouderwetsche Chineesche vrouw kende drie vormen van afhankelijkheid: vóór
haar huwelijk van haar vader, na haar huwelijk van haar man, na diens dood van haar
oudsten zoon. Zoo althans zegt het de klassieke formuleering. Bezien wij deze nader.
Meisjes werden minder geacht dan jongens, want alleen de laatsten zetten de
stamlijn voort. Er is vroeger veel geschreven over kindermoord in China. Afgezien
van overdrijving, kan niet worden ontkend dat deze in tijden van hongersnood
voorkwam en dat vooral meisjes daarvan het slachtoffer werden. Soms verkocht men
een meisje als slavinnetje, of wel zij werd opgevoed voor een theehuis.
De opvoeding hield de meisjes streng gescheiden van de jongens. Het binden van
de voeten, waarmede men al begon als het kind drie, vier jaar oud was, belemmerde
zeer haar bewegingsvrijheid. De gewoonte is zeer oud en de oorsprong ervan is niet
bekend. Gebonden voeten werden het teeken van maatschappelijk fatsoen; een meisje
met natuurlijke voeten kon moeilijk worden uitgehuwelijkt.
Op zeer jeugdigen leeftijd werden de kinderen door de ouders verloofd en
uitgehuwelijkt. In een rooden draagstoel werd het zestien- of zeventienjarige bruidje
naar het huis
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van haar aanstaande schoonouders gedragen. Daar zagen bruid en bruidegom elkander
voor het eerst. Tezamen knielden zij neer voor het ‘zieleplankje’ van de voorouders;
daardoor werd de jonge vrouw opgenomen in de familie van den jongen man.
Zij trouwde feitelijk haar schoonmoeder. Deze had zij te dienen, met deze en de
overige schoonzusters - ongetrouwde zusters van den man of vrouwen van zijn broers
- allen tezamen levende in het gemeenschappelijke huis der Chineesche groot-familie,
bracht zij haar dagen door. Met haar jongen man sprak zij nooit; nooit vertoonde zij
zich met hem in het openbaar. De verhouding was uitsluitend physiologisch.
Zoodra zij een zoon had, werd haar positie wat beter en gemakkelijker. Zij had
haar bestaan gerechtvaardigd. Een zoon immers zette de geslachtslijn voort, die
hoogste noodzakelijkheid voor het Chineesche bewustzijn. Bleef zulk een zoon
achterwege, dan stonden verschillende mogelijkheden open. Haar man kon een
bijvrouw nemen. Dit was, naar vanzelf spreekt, feitelijk alleen mogelijk in welgestelde
gezinnen. De kinderen van zulk een bijvrouw golden dan tegelijk als kinderen van
de hoofdvrouw, die ook altijd officieel de eerste plaats behield. Men kon ook een
zoon adopteeren. Voor zulk een adoptie kon slechts in aanmerking komen een jongen
uit dezelfde familie, die van de generatie was waartoe een zoon behoord zou hebben:
een jongere zoon van een broer b.v. Adoptie was frequent; zij kon zelfs posthuum
plaats vinden, in orde gemaakt door de familieoudsten.
Een kinderlooze vrouw kon ook worden verstooten. Voor verstooting bestonden
er zeven gronden: 1. overspel, 2. kinderloosheid, 3. ongehoorzaamheid aan de
schoonouders, 4. jaloerschheid, 5. babbelzucht, 6. diefachtigheid, 7. ongeneeslijke
ziekte. Op deze algemeene regels bestonden drie uitzonderingen van een zeer
menschelijk karakter. Verstooting immers mocht niet plaats hebben, als 1. de vrouw
de rouw gedragen heeft voor haar schoonouders (en daardoor te zeer deel van de
familie is geworden om nog te kunnen worden afgesneden), 2. als de familie arm is
geweest maar rijk is geworden, 3. als de vrouw geen thuis meer heeft waarheen zij
zou kunnen teruggaan. Deze drie regels maakten verstooting tot een uitzondering.
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De dood van schoonmoeder was, sociaal gesproken, de bevrijding van de jonge
vrouw uit den drukkenden toestand van onderworpenheid. Wanneer zij de vrouw
was van den oudsten zoon, kon zij voortaan in het huisgezin de lakens uitdeelen,
indien er althans niet nog een grootmoeder aanwezig was. Naarmate zij den
middelbaren leeftijd begon te naderen, werd haar vrijheid van beweging ook grooter.
Zij werd een matrone. Werd zij, in deze periode, weduwe, dan steeg haar macht.
Nominaal mocht zij dan haar zoon ‘volgen’; in werkelijkheid oefende zij het volle
parentale gezag over hem uit, dikwijls zelfs merkbaar in handelsovereenkomsten die
zonder toestemming van de moeder niet tot stand zouden komen.
De positie van een jonge weduwe, vooral indien zij zoonloos was gebleven, was
zeer moeilijk. Hertrouwen werd door de zede veroordeeld. Er worden vele gevallen
vermeld van jonge weduwen die vrijwillig den dood zochten in loyauteit aan haar
overleden echtgenoot, en de publieke meening prijst ze daarvoor. Eerepoorten worden
opgericht voor zulken of voor weduwen die een geheel leven een jongen echtgenoot
trouw zijn gebleven.
Ongetrouwd te blijven was, in het respectabele, alleen mogelijk door non te worden.
Zoowel Boeddhisme als Tauisme kenden nonnenkloosters. Kleine meisjes konden
tot non worden bestemd, als schuld van dankbaarheid van de moeder voor genezing
uit een ziekte b.v. De reputatie van nonnenkloosters, in een maatschappij die de in
vrijen staat levende vrouw niet kent, was niet onverdacht.
De andere mogelijkheid was alleen, hetaere te zijn. De zulken ontvingen vaak een
opvoeding die beter was dan die der andere jonge meisjes. Zij leerden
muziekinstrumenten bespelen, oefenden zich in zingen en gedichten reciteeren.
Tooneelspelen deden zij niet; tooneelspel, ook het vervullen van de vrouwenrollen,
werd uitsluitend door mannen beoefend. In den omgang met deze hetaeren vonden
de mannen eenige vergoeding voor wat er aan het verkeer met hun vrouwen ontbrak;
het kwam ook voor dat men uit haar iemand tot bijvrouw koos.
Voor meisjes uit welgestelde families was het geen groote uitzondering ook
huisonderwijs te krijgen. Behalve dat ze eenige kennis konden verwerven van de
gewone klassieke boeken die de studietaak der jongens uitmaakten, bestonden
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er voor haar speciaal een viertal boeken, waarin het kort begrip van alle vrouwelijke
deugden werd gegeven, en de levens van deugdzame vrouwen werden beschreven.
Het oudste dier geschriften dateert al van de eerste eeuw van onze jaartelling.
De schrijfster, telg uit een beroemde familie, heette Pan Tsjau. Zij was een zeer
geleerde vrouw, die haar vader en broeder behulpzaam was bij het samenstellen van
een groot geschiedwerk. Vroeg weduwe geworden, was zij een soort duenna voor
de keizerlijke hofdames. Voor deze schreef zij de Onderrichting voor Vrouwen, in
zeven hoofdstukken. Enkele uittreksels daaruit mogen volgen.
‘Zonder aanmatiging, inschikkelijk, eerbiedig, anderen eerst, zich zelf het laatste
achten; doet zij een goede daad, er niet over te pochen; begaat zij een overtreding,
niet te ontkennen; verwijten geduldig te verdragen, te handelen met vreezen en beven.
Dit is nederigheid en inschikkelijkheid.
Laat te ruste gaan, vroeg aan het werk zijn; van den ochtend tot den avond geen
taak uit den weg gaan; zich met alle kracht toeleggen op huishoudelijke zaken;
ordelijk en systematisch afmaken alles wat moet gedaan worden...
Zedig in haar manieren, oprecht in het dienen van haar heer; zich zelf rein
bewarend, in zelfbeheersching zich vrij houdend van ijdel gesnap of gelach...
De vrouw heeft vier eigenschappen: de eerste heet vrouwelijke deugd; de tweede
heet vrouwelijk spreken, de derde heet vrouwelijk uiterlijk, de vierde heet vrouwelijk
werk. Wat betreft haar vrouwelijke deugd, zij behoeft niet van een uitnemend verstand
te zijn; wat betreft haar vrouwelijk spreken, dit behoeft niet schitterend te zijn; wat
betreft haar vrouwelijk uiterlijk, zij behoeft niet uit te munten door een schoon gelaat;
en wat betreft haar vrouwelijk werk, dit behoeft niet buitengewoon vernuftig te zijn.
Haar kuischheid bewaren, haar gedrag betoomen, bij elke handeling zedigheid
toonen, in gaan en staan naar vasten regel handelen, dit is vrouwelijke deugd.
Zorgvuldig haar woorden wikken, ongepaste praatjes vermijden, spreken op het
juiste oogenblik, anderen niet vermoeien door gesnap, dit is vrouwelijk spreken.
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Wasschen en boenen, helderfrissche kleeren dragen, het lichaam regelmatig baden
zoodat het niet door vuil verontreinigd worde, dat is een vrouwelijk uiterlijk.
Met toewijding weven en spinnen, niet verzot zijn op gelach en gebabbel, schoon
en ordelijk wijn en voedsel opdienen aan gasten, dat is vrouwelijk werk.’
De geleerde Pan Tsjau zelf was niet tevreden met de voorschriften die ze anderen
gaf. Er zijn de eeuwen door niet weinig andere vrouwen geweest die op letterkundig
gebied hebben uitgeblonken. Van één van haar is een beroemd gedicht afkomstig,
dat op klassieke wijze uitdrukking geeft aan den weemoed van een versmade liefde.
De dichteres was een tijdlang de geliefde bijvrouw geweest van één der keizers;
langzamerhand werd zij in 's keizers gunst verdrongen door een andere, ‘de Vliegende
Zwaluw’. Daarop dichtte zij:
‘Nieuw gesneden, gespannen, zilver wit,
Helder wit als ijzel of sneeuw,
Een welgevormde, gaafronde waaier,
Rond, als de volle blanke maan.
Gedragen in de mouw, in- en uitgevouwen,
Zachtjes bewogen, wuift hij een lichte koelte.
Ik vrees, wanneer herfsttijd komt,
Een koude wervelwind de brandende hitte verjaagt,
Dat hij dan, in een bamboedoos, ter zijde wordt gelegd,
En zoo de genegenheid halverwege eindigt.’

Er waren ook vrouwelijke calligraphen en schilderessen. Maar zelfs is er een verhaal
van een Chineesche amazone, die, toen haar oude vader voor den krijgsdienst werd
opgeroepen, en er geen zoons waren om voor hem te gaan, zich vermomde als man
en twaalf jaar lang diende. Moe-lan is haar naam; zij is de patrones van de moderne
jonge vrouwen die haar vaderland willen dienen met de wapenen in de hand.
Het dichterlijk beeld van de vrouw is altijd dat van de treurende, eenzame. Er is
een beroemde ballade van de jonge vrouw, wier man is opgeroepen om den Grooten
Muur te helpen bouwen. Als hij na langen tijd niet terugkeert, onderneemt zij de
gevaarlijke en moeilijke reis naar de grenzen om
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hem te zoeken. Eindelijk verneemt zij dat hij gestorven is; haar eenige wensch is dan
om zijn graf te vinden. Plotseling, bewogen door haar tranen, splijt de Muur vaneen
en vindt zij de gebleekte beenderen. Zij neemt deze in haar armen en springt ermede
van den Muur in zee.
Chineesche lyriek is vol van de vriendschap tusschen mannen; liefdeslyriek is
schaarsch. Hoe zou het ook anders kunnen zijn in een wereld, zoo beheerscht door
Confucianistische ethiek? Zelfs de eenvoudige liederen van de oude Sje-tsjing, het
Liederenboek, dat geldt als één der Vijf Klassieken, waarin vaak liefdespoëzie
voorkomt, werden op moralistische wijze geïnterpreteerd, als bij ons het Hooglied.
De vrouw dus als ouderlievende dochter, gehoorzame schoondochter, zedige
echtgenoote, moeder van zonen, deftige matrone, - anderdeels de vrouw als courtisane
en aangenaam gezelschap. Welk een verandering moeten deze opvattingen ondergaan
in een verwesterschte wereld! Welk een sprong naar vrijheid van huwelijk, naar
gelijke rechten voor man en vrouw, naar economische zelfstandigheid! Geen gebonden
voeten meer (behalve in het binnenland); sport en vrije omgang tusschen de sexen!
Hooger onderwijs! Er zijn er die zich verwonderlijk goed en snel in deze nieuwe
wereld weten aan te passen, en met groote waardigheid en gratie haar plaats daarin
weten te vinden. Zal met het verschijnen van de moderne Chineesche vrouw de oude
Chineesche familie uiteenvallen, met haar onophoudelijk vermaan van nederigheid,
inschikkelijkheid, gedweeheid? Voor deze meisjes, komend uit de middeleeuwen,
schijnt het individualistisch uiterste zoo aantrekkelijk.
In een onderhoudend en met kennis van zaken geschreven boek, C h i n e s e
Wo m e n , y e s t e r d a y a n d t o d a y 1), bespreekt Mrs. Florence Ayscough al deze
vragen. Het worde in Uw aandacht aanbevolen.

1) Boston, 1937.
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Enige hoofdstukken uit een bewerking van het boek Job
Door Andreas Glotzbach
Hoofdstuk 36 (Schema: Hoofdst. 38:2-15; 33, 32, 31, 34, 37, 38, 28, 25, 26,
27, 35, 29, 30, 22, 23; 16-18; 24, 19, 20, 21, 36.)
Job hoort Gods stem in de storm:
2. Wie is hij, die met dwaze, holle woorden
verdonkren komt Mijn wijs en eeuwig Plan?
3. Hoor nu, o Job, sta sterk en wees een man,
versterk uw geest - Ik, die uw aanklacht hoorde,
Ik zal u vragen, kunt ge, antwoord dan!
4. Waar waart ge toen Ik schiep met licht de aarde?
Geef het te kennen als ge zo wijs zijt.
5. Wie heeft gesteld de weerld in ruimte en tijd,
haar maat bepaald? - uw wijsheid heeft toch waarde!
6. welnu dan, zeg op welke kracht en wet
de wereld rust, dat zij, zonder te wanklen
toch wentlen blijft in wervelvaart door het
7. maatloos heelal, waar zonnen glans doen spranklen,
waar sterren blinken, stralend zonder smet?
8. Wie heeft het water in zijn kracht bedwongen
toen het lòsbrak uit duistre wereldschoot
9. en woedend had het bloeiend land besprongen,
en 't donker zwerk het als een kleed omsloot;
10. toen Ik het stelde paal en perk met rotsen,
met duin en dam van steile klippen-kust:
11. Tot hiertoe en niet verder zult ge klotsen!
Hier vloeit uw trotse branding uit tot rust!?
12. Hebt gij, zo lang ge leeft, verwekt de morgen?
de dageraad doen blozen met blank licht,
13. dat heersend sta de dag op aard gericht
verdrijvend donkre drift in nacht verborgen;
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14. dat de aarde wordt gevormd als kneedbaar was
en in het licht de dingen staan ontloken,
15. en 't walmend vuur van 't vals en goddloos ras
wordt uitgeblust, hun hoogmoed wordt gebroken!?
33. Weet gij waarop berust de orde in 't heelal?
Kent gij de werking, invloed van zijn wetten?
32. Leidt gij de weerlden, zonnen zonder tal?
Stuwt gij hen tijdig voort om te beletten
dat zij àfstorten in hun laatste val?
31. Bindt gij tesaam de sterren tot hun beelden,
hun samenhang en onderlinge stand? 34. Is 't door ùw wil, dat zich de wolken deelden
tot regen neerruist op het dor, droog land?
37. Wie telt de wolken, die op winden zweven?
Wie opende hun zware, zwangre schoot
38. wanneer de regen 't mulle zand begoot
en 't hardt tot klei, en kluiten samenkleven?
28. Wie geeft de regen? Heeft hem èen verwekt?
Wie baart de droppen van de dauw ten morgen?
25. Wanneer een stortbui over de aarde trekt
bliksmend en dondrend, door wiens goede zorgen
richt zich de loop van 't stromend water heen
26. opdat zal vallen ook de schat van regen
waar niemand woont, waar 't land ligt woest alleen,
27. en ook dit land verzadigd wordt met zegen
en 't gras ontspruit uit dorre grond en steen?
35. Laat gij de bliksems flitsen uit de wolken
dat zij voor u op aarde zijn te zien?
29. De rijp, het ijs dat dekt de waterkolken,
weet gij door wie dit is gebaard misschien?
30. als het de waatren doet tot steen verharden,
de stromen stremt wier vlak verstijft en stolt.
22. Maakt gij de sneeuw? Vormt gij in wolkenflarden
de hagelkorrel die op aarde rolt?
23. waarmee Ik sla het volk, dat in verwarde
benauwde tijd in oorlogsroes voortholt?
16. Vondt gij de bron waaruit de zee komt stromen?
Hebt gij uw voet in de afgronden gezet?
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17. Zijt gij de dood ooit levend doorgekomen?
Ontkomen aan het lot, de stervenswet?
18. Omvangt ge met èen blik der aarde palen?
Geef het te kennen als ge 't overziet!
24. Ziet gij de zon nog na het onderdalen?
Ziet gij de wind die deunt een snerpend lied?
19. Gaat gij de baan waarlangs de weerlden kringen,
de baan der zonnen, sterren zonder tal
in 't vlot verloop van opgang, nederval,
20. die dag en nacht schept in hun wisselingen;
dat gij bepaalt de weerstand in 't heelal
die elke kracht in 't groots verband kan dwingen?
21. Gij wèet het, Job, want toen Ik schiep de zon
en 't licht liet blinken, werd ook gij geboren onpeilbaar is der eeuwen levensbron
waaruit uw ziel ontluikt als 't zaad uit voren 36. Wie liet in u de stem der wijsheid horen,
dat blinde zin tot inzicht komen kon?

Hoofdstuk 37 (Schema: Hoofdst. 39:1-33; 35, 37.)
1. Jaagt gij voor 't roofdier op zijn buit en prooi?
Stilt gij zijn honger? Laat gìj het verschalken
2. weerloze buit, de vogel in de kooi?
3. Wie voedt de kraaien als zij 's winters zwalken
met angstig krassen door de lucht lood-grijs,
op zoek naar voedsel, door de nood gedwongen?
Wie geeft die dieren tijdig drank en spijs
opdat zij voeden op het nest hun jongen?
4. Zijt gij erbij als heimlijk in hun hol
de dieren hijgen en hun welpen werpen?
5. Telt gij de maanden die zij maken vol?
Weet gij het uur dat hen doorpriemt de scherpe
6. pijn van hun nood en zij, het lijf gekromd,
ter wereld brengen hun getal van jongen
die door hun buik zich zelf naar buiten wrongen,
en aan hun wee, hun smart een einde komt?
7. Hun jongen groeien op en worden kloeke,
gezonde beesten, lenig slank en vlug,
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

totdat zij zelf hun voedsel kunnen zoeken,
dan gaan ze weg en komen niet terug.
Wie gaf het vrije veld aan al de dieren
die zonder banden leven in het wild?
bevolkend bossen, bergen, zee, rivieren
waar zij hun feest van levensvreugden vieren
ver van de plaats waar stem des drijvers gilt...
Zij speuren naar hun spijs in bosch en weiden
en voeden zich met planten en jong groen. Kunt ge aan uw hand de ree gedwee meeleiden?
Kunt gij haar dwingen werk voor u te doen?
De bokken die op sterke poten jagen
het trots gewei stotend in vijands borst,
kunt gij hen binden, lasten laten dragen
als een tam dier dat stil het werkjuk torst?
Zult ge vertrouwen op de schoft der dieren
en laat hen doen het werk alleen op 't land?
Vertrouwt ge erop dat slechts met kracht van spieren
de vrucht van wat ge zaaidet, maaidet blijft in stand?

16. Zie, vrolijk klapwiekt in de wind bij 't lopen
met vleugels wijd-gespreid de forse struis:
Is het een vogel schrander, vroom en kuis?
17. Neen, want zij legt haar eieren op het open
en vlakke veld, vrij tussen puin en gruis;
18. vergeet, dat licht de voet ze stuk kan drukken,
de poot van 't roofdier ze verplettren kan dreigt er gevaar, gaat ze de kop diep bukken
in 't mulle zand en voelt zich veilig dan!
19. Het deert haar niet, of straks van al haar werken
om vrucht en kindren èen, iets overblijft;
20. zij is te dom om wijsheid op te merken,
mist het instinct, dat ieder dier voortdrijft,
21. want anders lìep ze wel met slaande vlerken
en spot met man-en-paard dat achterblijft.
22. Kunt gij het paard zijn kracht, zijn sterkte geven?
wapprende manen aan zijn slanke hals?
23. Laat gij het gaan en galopperen als
het steigrend springt, de poten hoog geheven?
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24. Met hoeven woelt het, stampt het in het zand,
fier in zijn kracht, die 't spierenlijf doet rekken
en in galop aanjaagt het door het land
de scharen tegen die hun sabels trekken.
25. Vrees kent het niet, voor niets is het vervaard,
deinst niet terug voor scherp-geslepen klingen,
26. maar werpt zich in 't gevecht met volle vaart rondom hem klettert, bliksemt zwaard op zwaard,
ontploffen bommen - stukken ijzer springen granaten sissen, kogels fluiten, rook vlamt op...
27. Het stampt onstuimig wild op 't zand als razend,
het hoort van ver 't signaal, ten aanval blazend,
en staat niet stil, maar heft de fiere kop
en jaagt vooruit in suizlende galop,
28. hinnikend luid bij 't klinken der signalen;
het ruikt van ver de hitte van 't gevecht
en 't hijgend krijgsgeschreeuw van zegepralen
waarmee een volk ten oorlog trekt voor 't recht!
29. Doet uw verstand de vogels door de wijde
gewelfde lucht met ranke vleugels gaan?
Doet uw instinct hen naar het zuiden leiden?
30. Is 't door ùw wil dat met breed vleugelslaan
zich de adelaar verheft naar bergenkoppen
en bouwt daarboven in het licht zijn horst?
31. Hij woont en overnacht op rotsentoppen,
troont in de hoogten machtig als een vorst;
32. van daar zijn ogen naar het voedsel speuren,
van ver ziet hij met scherpe blik zijn buit 33. zijn jongen slurpen 't bloed dat 't land kwam kleuren:
waar lijken liggen, zijn zij ook en scheuren
met kromme klauwen de ingewanden uit...
35. Wil met d'Almachtge dan de mens nog strijden?
Bedillen Mij voor zijn rechtvaardiging?
Spreek, antwoord, Job, wie recht heeft van ons beiden?

Job:
37. ‘Wat zal ik zeggen? niets ben 'k, te gering
en moet met zwijgen mijn onmacht belijden.’
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Een bezoek aan Czechoslovakije
Door Prof. Dr. L.J. van Holk
Het was alweer vijf jaren geleden, sinds ik voor het laatst de Czechoslovaaksche
vrienden bezocht in naam van het internationaal verbond van vrijzinnig christendom.
Dat is wat lang, zal het contact bewaard blijven. Nu goed dan, wij zullen weer eens
een levensteeken geven. En zoo bracht de Hop mij in 2½ uur van Waalhaven naar
het vliegveld van Praag. Aardige reis! Meewind, 290 km. per uur gemaakt, 3200 m.
hoog gevlogen (de raampjes waren stijf bevroren) - en daar lag Praag.
Altijd weer bekoort deze stad, met haar vorstelijke ligging, de fijne torenspits van
St. Veit, de kathedraal, de breedgetrokken paleizenreeks op den burchtheuvel, het
jonge groen op de heuvelhellingen, en de ruime bocht van de Wltawa (Moldau),
waarachter de eindelooze veelheid van koepels en spitsen de oude stad markeert.
Het godsdienstig leven in Czechoslovakije is niet makkelijk te overzien: 73½% der
bevolking is Roomsch Katholiek, 7,67% is Protestantsch, 5,39% behoort tot de
Czechoslovaaksche Kerk; 3,97% tot de Grieksch Katholieken, terwijl er behalve
allerlei kleinere groepen ook bijna 6% bij geen enkele kerk ingeschreven zijn1).
De Czechoslovaaksche Kerk en de onkerkelijken zijn ‘gevolgen’ van de stichting
van den staat in 1918. De Roomsche Kerk had drie eeuwen lang geprofiteerd van,
en geheuld met de Habsburgsch-Duitsche overheersching. President Masaryk
behoorde tot de Protestantsche Kerk2), symptoom van de nieuwe situatie. De zooeven
genoemde Czechoslovaaksche Kerk is een typisch nationaal-godsdienstige beweging,
die de

1) Deze gegevens zijn van de laatste volkstelling (1930).
2) President Benesj is Roomsch Katholiek.
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oude hussitische tradities weer opnam (vele lagere geestelijken uit de Roomsche
Kerk zijn in 1920 overgegaan naar haar), en dus niet de prediking, maar het avondmaal
tot middelpunt van het Kerkelijk leven stelde, maar met de twee uitgesproken
anti-Roomsche trekken: 1o de communie wordt gegeven met brood èn wijn aan de
leeken (niet, zooals de Roomschen, die aan de leeken alleen het brood geven); 2o de
priester staat met het gezicht naar de gemeente toe, en dus achter het altaar. Bovendien
zijn Maria- en heiligenvereering weggevallen1). Het merkwaardige is nu, dat, na een
periode van aarzeling en steun zoeken bij de Grieksch Katholieke wereld, het
geestelijk leven, de dogmatiek, de kerkorganisatie zich in uitgesproken vrijzinnige
richting hebben ontwikkeld. Deze Kerk is zeer gesteld op haar lidmaatschap van het
intern. verbond, en draagt het werk daar vlijtig mede.
Men heeft getracht in den kerkbouw deze synthese van het oude geloof en den
modernen tijdgeest tot uiting te brengen. Na de eindelooze barockstroom is dit iets
eigens, zij 't niet altijd even mooi. Merkwaardig vond ik de columbaria, d.w.z. de
bewaarplaatsen voor urnen en grafplaquettes, soms in een zijbeuk van de kerk
aangebracht, soms in een crypt. Deze columbaria zijn zeer populair, en geven aan
de geloovigen een besef van gemeenschap van de dooden en de levenden, die ons
wellicht wat primitief aandoet, maar waarvan toch wel wat te leeren valt.
De opleiding der studenten, vroeger aan een eigen seminarie, geschiedt nu
grootendeels aan de theol. faculteit der universiteit te Praag, die gesticht is overigens
door de Protestantsche Kerken. Zoo is er nauwe samenwerking tusschen deze beide
groote Kerken. En bij mijn colleges aan de faculteit had ik ook hoorders uit beide
groepen van studenten.
Waarom heb ik mij, tegen mijn verwachting in, hier zoo thuis gevoeld? Omdat
maatschappij en geestelijk leven zoo consequent democratisch zijn opgebouwd. De
figuur van president Masaryk, en zijn boeken, ademen dien geest van humanisme
en idealisme, die den nieuwen staat geschapen hebben.

1) Voor bizonderheden zie het boekje van drs. Kovarj, Hnik en Spisar, The Czechoslovak
Church, 1936.
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Natuurlijk, de practijk is niet zóó onvertroebeld als de theorie. Maar de erfenis der
Habsburgsche monarchie was dan ook een vreemd klusje van nationaliteiten en
gelooven. En men mag gerust zeggen, dat de regeering te Praag zich op principieele
en voorbeeldige wijze gekweten heeft van de taak, dit stuk wereld ‘safe for
democracy’ te maken. En het zal niet háár schuld zijn, als dat niet lukken mocht,
maar wel die der in alle landen gelijke nationaal-socialistische agitatie, wier eenig
uiteindelijk doel is: de uitbreiding van het Duitsche Imperium, van Nederland tot de
Oekraiena1). Onderwijs, wetenschap, kunst en staatsleven worden opgevat uit een
humanistisch cultuurideaal, waarin meer evangelische geest steekt dan in het oude
Habsburgsche of in dat van het Hitler-regime. De Czechen zijn zich deze waarde
van hun jongen staat bewust, en bereid, hem te verdedigen.
Daarmee kom ik tot het punt, dat mij het meest getroffen heeft bij dit bezoek, en dat
dan ook de eigenlijke reden uitmaakt, waarom ik dit artikel schrijf. Na de
‘Anschluss’-emoties in begin Maart had ik geschreven: heeft het wel zin, dat ik kom?
Zou er onder studenten en gemeenteleden heusch belangstelling zijn voor zoo'n
Nederlander, met zijn voordrachten? Het antwoord had geluid: Kom vooral; iedereen
is even rustig hier; het leven gaat zijn gewonen gang; aandacht voor godsdienstig
getuigenis en theologie uit den vreemde is er stellig.
't Leek mij eenigszins 'n sterk verhaal. Niet zonder argwaan landde ik in de
luchthaven van Praha. Maar ziet! Ik vond het verhaal bevestigd, gesprek na gesprek,
samenkomst na samenkomst. Rust en vastberadenheid samen als grondslag voor een
geordend verder leven. Deze rust en vastberadenheid hebben twee oorzaken: de
zware bewapening en de groote vrijheidsliefde.
De zware bewapening. Czechoslovakije is een leerrijk voorbeeld, dat rust en kracht
samengaan, evenals nervositeit en zwakheid. In deze troebele tijden is rustigheid van
oordeel

1) Over deze democratische cultuurpolitiek schreef Brackett Lewis een aardig boekje: Facts
about Democracy in Czechovakia; American Institute, 1938.
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en van handelwijze buitengewoon veel waard. Maar het is een oud lied, dat de sterke
rustiger is en ook zijn kàn dan de zwakke. De grenzen van den Czechoslovaakschen
staat zijn strategisch voordeelig en geweldig versterkt. Men mag aannemen, dat de
Duitsche regeering zich tweemaal en meer bedenken zal, voor en aleer zij met geweld
zou optreden tegen dit borstelig stekelvarken.
Het zal den pacifist nooit behagen, maar het moet erkend worden, dat in dit opzicht
althans de bewapening een hulpmiddel tegen den oorlog is. Dat geldt voor de groote
staten met hun aggressief imperialistische politiek niet, maar voor de kleine des te
sterker. De bekende openlijk beleden ‘tactiek van den bliksemsnellen aanval’ kan
alleen opgevangen worden door de tactiek van een bliksemsnelle verdediging. Daarop
nu schijnt men het in Czechoslovakije in te richten.
Het lijkt mij, dat de les voor Nederland evident is: het moet onbegeerlijk worden
gemaakt voor wie dan ook, hier binnen te dringen, om het goud van onze banken te
rooven, en het productieapparaat in handen van vreemden te brengen. Nederland is
begeerenswaardig om zijn bezit, zijn hoog levenspeil, zijn goeden grond en zijn
overzeesche gebieden. Het zou een illusie zijn, te meenen, dat wij ooit zelf van eenige
overheersching vruchten zouden plukken: het was onder de Franschen in 1795-1815
niet zoo. Waarom zou het nu onder Duitsche of andere overheersching anders wezen?
Het is de ongeneeslijke fout van de comfortabele volkeren, te meenen, dat anderen
het ook wel goed bedoelen. Landhongerigen en dwingelanden kùnnen het nooit goed
bedoelen. W i l men zich daartegen verdedigen, en eigen vette kluif (dat is ook de
vrijheid) uit de pan verder genieten, dan moet men in staat zijn, die kluif te verdedigen.
Toegeeflijkheid kàn soms in het diplomatieke spel noodig wezen, om een conflict
op een voor eigen staat ongunstig tijdstip te voorkomen, in den grond is zij
onmogelijk, in een zoo rechtlooze, enkel op zelfbevoordeeling beluste wereld als de
huidige Europeesche is.
Het is niet zoo, dat ik bij vroeger van meening veranderd ben, alsof de oorlog geen
immoreele bezigheid ware. Neen, zeker. Het oorlogsbedrijf is anti-christelijk en
volstrekt geméén. Het is stellig ook ontzettend dom. Maar wat helpt deze over-
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weging in een politieke samenleving, die dom, egoïst, en immoreel is? Zooals de
situatie nú ligt, is ontwapend zijn een provocatie aan 't adres der overweldigers. Vrede
kan alleen met kracht van defensiemiddelen worden afgedwongen - tenzij men bereid
zou zijn van eigen welvaartspeil, nationalen stijl, en zelfbeschikkingsrecht slapweg
afstand te doen.
Dat nu - de tweede les - wil men in den jongen Tsjechoslowaakschen staat niet:
‘liever dood dan slaaf’. Men heeft in Bohemen drie eeuwen geleefd onder
Habsburgschen druk, d.w.z. men is uitgezogen door Oostenrijksch en clericaal
grootgrondbezit, en in Slowakije door de Magyaren. Men geniet thans zijn jonge
vrijheid, zelfstandigheid, volkskracht. Waarom zou men dat prijsgeven voor nieuwe
vreemde overheersching? Ik vond in dit land een groote eensgezindheid, en een sterk
besef, dat de vrijheid een uiterst reëel goed is. Men krijgt in Nederland zoo vaak den
indruk, dat dit niet begrepen wordt. Gemakkelijk levend - want: door de politieke
evenementen steeds gespaard - meenen wij, dat vrijheid vanzelfsprekend is. Maar
dat is niet zoo. De grooten der aarde willen geen ongebogen knieën zien. Despotisme
kan geen respect voor den mensch koesteren. Het moet slavenzielen willen, en daarom
terreur uitoefenen. De meeste Nederlandsche menschen kennen deze zoo geheel
andere mentaliteit alleen uit griezelverhalen over concentratiekampen en Russische
moordprocessen. De verkiezing van 1937 moge hebben aangetoond, dat men dezen
geest niet wil (‘Noch Mussert noch Moskou’), dat wil nog lang niet zeggen, dat men
de daemonisch-intriganteske en fanatiek doorzettende imperialistische geest ook
doorzien heeft, en blijvend op zijn qui-vive is er tegen. De merkwaardige
eensgezindheid in Tsjechoslowakije van al wat in den nieuwen staat thuis hoort, en
de bereidheid voor de leuze der vrijheid te strijden en te sterven, òmdat men er uit
leeft, en er alles aan te danken heeft, is voorbeeldig.
Daarin ligt een zwaar probleem voor het Christendom, zoo recht- als vrijzinnig,
besloten. Want het is duidelijk, dat het oorlogsgeweld, eenmaal ontketend, niet slechts
steden en landen verwoesten zal, maar door zijn ‘totalitaire’ tactiek een bodemloozen
haat zal ontsteken, die weerwraak neemt, en daarmee ons geestelijk-zedelijk peil in
korten tijd tot dat van de jungle
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zal hebben teruggebracht. De dictatoriale staten deelen dezen Christelijken angst
niet. Dat maakt hen zoo gevaarlijk. Maar het terugtrekken voor hun aggressie is de
tweede fout. Want van inschikkelijkheid kan het hoogere in den mensch niet leven.
Er zijn beginselen, waar beneden geen samenleving, geen beschaving, geen
Christendom mogelijk zijn.
Dat is de waarheid van het mohammedaansche woord, dat ‘het paradijs ligt in de
schaduw van het zwaard’.
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Luther en de muziek
door H. Muller
Der Lieder spiele
Verstand er, schlug die Harfe selbst und sang
Ins Herz der Deutschen Göttliche Gefühle,
Dass weit umher ihr Hall erklang.
Cramer

In het middelpunt van het Protestantsche Kerkgezang staat de daemonische
persoonlijkheid van den Godsman Maarten Luther. Niets is minder waar, dan zich
dezen man voor te stellen als een, van iedere theoretische kennis gespeend gebleven,
dilettant. Wij mogen niet vergeten, dat ten tijde van Luther, de muziek een zeer
wezenlijk bestanddeel uitmaakte van de levensvorm. Zij was niet slechts een
aesthetisch moment, doch een onontbeerlijke factor zoowel bij het kerkelijke- als bij
het wereldlijke feest.
‘Wer die Musica verachtet,’ zegt Luther, ‘wie denn alle Schwärmer tun, mit denen
bin ich nicht zufrieden. Denn die Musica ist eine Gabe Gottes, nicht ein
Menschengeschenk.’
Dit getuigenis van den grooten Hervormer beteekent het einde van een lange en
moeilijke ontwikkelingsgang in zake de muzikale appreciatie. Hij begint met den
Heiligen Augustinus, die bevreesd was zich aan een zware zonde schuldig te maken,
‘toen hij zich ervan bewust werd, dat het gezang hem meer trof, dan het gezongene
zelf’.
Luther was niet slechts een ijdel lofredenaar van de muziek. Integendeel. Diep is
hij van de hooge ethische en aesthetische waarde van deze kunst doordrongen. In
menig donker uur van zijn leven is zij zijn toeverlaat geweest en heeft zij hem
opgericht en in zijn godsvertrouwen gesterkt. Hierdoor krijgt het woord: ‘Musica ist
das beste Labsal einem betrübten Menschen, dadurch das Herze wieder zufrieden,
erquickt und erfrischt wird,’ een wel zeer diepe zin. De muziek beteekende
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voor hem een bevrijding van de ziel, een dankzegging, een offer aan God. Ja, hoezeer
hij deze ‘edle Gabe’ waardeert, blijkt ons uit het feit, dat Luther ‘nach der Theologia,
der Musica den nähesten Locum und höchste Ehre’ toekent.
De natuur is ten aanzien van hem niet karig geweest met haar gaven. De vele
muzikale uitspraken, die in zijn brieven en Tischreden voorkomen, toonen ons
onomwonden Luthers uitgesproken muzikale zin. Het is niet onmogelijk te
veronderstellen, dat mocht deze schitterende figuur in andere omstandigheden zijn
opgegroeid, hij als musicus dezelfde eer had mogen oogsten die hem nu toekomt als
schrijver en theoloog.
Reeds in zijn kinderjaren op de latijnsche school te Mansfeld was hij opgevallen
door zijn heldere en zuivere, hoewel zwakke altstem en zijn belangstelling voor de
‘christlichen Gesänge’ die hij volgens Mathesius ‘fein fleissig und schleunig gelernt’.
Werd reeds hier zijn liefde voor de toonkunst gewekt, in zeer hooge mate zal deze
aanleg gestimuleerd worden in de Georgschule te Eisenach, waar de jonge Maarten
van 1498-1501 Kurrendschüler is geweest. Op dit instituut werd aan het muzikale
onderricht, naast dat in latijn en wiskunde, veel aandacht besteed. In hoeverre deze
oefeningen hem een inzicht hebben gegeven in de figurale muziek, is moeilijk te
zeggen. Intusschen kan deze invloed niet genegeerd worden, daar Luther zelf
hieromtrent opmerkt ‘da wir, ich und meine Gesellen - zu der Zeit, als in der Kirche
das Fest von der Geburt Christi gehalten wird, auf den Dörfern von einem Hause
zum andern umher gegangen, und in vier Stimmen zu singen pflegten’.
Zijn muzikale ontwikkeling, al mogen we niet met Dr. Carl Anton beweren dat
hij ‘eine fachmännigsche Ausbildung in seiner Jugend genossen hat’, is voor zijn
later leven zeer weldadig geweest. Zelfs de meest drukkende zorgen van het
dagelijksche leven zijn niet in staat gebleken zijn liefde voor de muziek te verstikken.
‘Musicam’, getuigt Luther, ‘habe ich allzeit lieb gehabt. Ich wollte mich meiner
geringen Musica nicht um was grosses verzeihen’.
Luthers woning is dan ook zeer vaak getuige geweest van kleine vocale concerten.
Een dergelijke ‘Musicam’ werd gegeven door Luther, zijn zoons en vrienden, onder
wie Melanch-
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ton, ‘sobalde er die Abendtmahlzeit mit seinen Dischgesellen gehalten hatte’. Bij
zulke gelegenheden zong men ‘schöne liebliche Mutetten und Stücke’ van Senffl,
Josquin des Prez en andere meesters.
Dat Luthers muzikale kennis vrij aanzienlijk moet zijn geweest, blijkt uit de critiek
die hij velde over laatstgenoemden, in zijn tijd zeer beroemden componist. ‘Josquin,’
zegt Luther, ‘ist der Noten Meister, die habens müssen machen, wie er wollt; die
anderen Singmeister müssens machen, wie es die Noten haben wollen.’ Een oordeel
dat Glareanus, de bekende theoreticus, geheel met hem deelt. Deze opmerking is
zeer merkwaardig, daar hieruit blijkt dat Luther de regels van de contrapuntische
schrijfwijze heeft beheerscht. Merkwaardig omdat nergens gesproken wordt van een
leermeester die Luther deze kennis heeft bijgebracht. Naar alle waarschijnlijkheid
is de reformator muzikaal geheel autodidact geweest. Wanneer namelijk Walther,
Luthers muzikale adviseur bij het tot stand komen van de Duitsche Mis en het
Wittenberger Gesangbüchlein, hem de vraag stelt: ‘Wie er denn alle Noten auf den
Text nach dem rechten Akzent und Conzent so meisterlich und wohl gerichtet hat
und woher Seine Ehrwürden doch diesen Stück oder Unterricht hätten’, antwoordt
deze: ‘Der Poet Virgilius hat mir solches gelehrt, der also seine Carmina und Worte
auf die Geschichte die er beschreibet, so künstlich applizieren kann. Also soll auch
die Musica alle ihre Noten und Gesänge auf den Text richten.’ Het is toch wel zeer
typeerend dat Luther hier geen componist, doch een dichter als leermeester noemt.
Wij mogen dan ook wel aannemen dat slechts ijver en aanleg datgene hebben
voortgebracht wat Luther muzikaal vermocht. Dit neemt niet weg, dat Luther zich
in technisch opzicht zeer wel kon meten met den beroepsmusicus. Hoe anders te
verklaren dat hij van een werk kon getuigen ‘dass es falsch abnotiert’ was. Doch niet
slechts critiseeren kon deze hoogbegaafde mensch, eveneens was hij in staat gemaakte
fouten ‘zu rectificiren in continenti’ zooals Ratzeberger ons meedeelt.
Gezien dit feit is het raadselachtig dat o.a. een Bäumker het zelfstandig muzikaal
scheppen van een Luther in twijfel heeft getrokken. De groote kennis, die Luther uit
de aard der
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zaak had van het Gregoriaansche koraal, heeft ertoe geleid, dat hij in Luthers
melodieën een synthese zag van verschillende, aan dit koraal ontleende motieven.
Zelfs het geestelijke vaderschap van het Lutherlied ‘Een vaste burcht’ heeft deze
muziekhistoricus hem willen ontzeggen. Volgens Zahn is het evenwel onmogelijk
dat Luther deze prachtige melodie ‘mosaikartig aus Trümmern einer ihm vorliegenden
Komposition zusammen gestückelt hat’.
Inderdaad, het is zaak Luthers muzikale productiviteit niet geheel weg te cijferen.
De klacht van den Jezuïet Conzenius, dat Luthers gezangen meer zielen verdoemd
zouden hebben dan al zijn geschriften en predikaties, spreekt voor zichzelf.
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Boekbesprekingen
Prof. C. Mennicke, Sociale Paedagogie. Grondslagen, vormen en middelen
der Gemeenschapsopvoeding. Utrecht, Bijleveld, 1937, 219 blz.
Met een groep van ± 50 zéér bij het onderwerp geïnteresseerden (jonge
onderwijsmensen) heb ik in een 12-daags studie-internaat dit boek... behandeld?
doorgenomen? doorgezwoegd? wat moet ik zeggen? Resultaat: men vond het in
menig opzicht zéér verhelderend, was met name dankbaar voor de analyse van de
grondslagen der verschillende geestelijke groepen. Men aanvaardde als nu eenmaal
onvermijdelijk de sterk Duitse oriëntering, die den schrijver niet te verwijten valt.
Natuurlijk had men óók bezwaren: het laatste hoofdstuk vooral, waar de schr. een
‘principiële beredenering’ geeft van de sociaalpedagogische middelen, die aan zijn
eigen opvattingen beantwoorden, vond men wèl principiëel en óók wel beredeneerd,
maar weinig biedend voor de praktijk van ons eigen volk. Bovendien: men stelde
meer dan eens de vraag: is de hier geboden religieuze grondslag:
‘verantwoordelijkheid voor het rijk der vrijheid’ voldoende? kunnen wij het daarmee
doen? vooral: kan een massa het daarmee doen?
Het laatste is uiteraard een teer punt. Immers wie met zwaar klinkende woorden
en vaste dogmata opereert, heeft daarom nog geen meerdere vastheid of dieper religie.
Voorzichtigheid, schroom, eerbied zijn óók nog waarden, al staan de papieren op
markt en beurs niet hoog.
Toch was de eindindruk van onze gespannen studie met dit boek er een van
dankbaarheid. Wij wachten met belangstelling op de Hollander, die een beter geeft.
W.B.

Leonard Ragaz, Das Reich und die Nachfolge, Andachten. Uitg. Herbert
Lang en Cie, Bern, 592 bladz.
Een bundel geschreven preken, alle reeds eerder verschenen in het maandblad Neue
Wege, thans onder bepaalde gezichtspunten gebundeld. En toch is dit boek héél wat
meer dan een prekenverzameling; het is geworden een uiterst merkwaardig en
belangrijk documentair boek. Niet natuurlijk in de historische of archivarische zin.
Maar wel aldus, dat men hierin vindt neergelegd de geestelijke worsteling van een
der zéér hoog staande en originele Christus-gelovigen met de sociale, politieke en
geestelijke noden van een tiental jaren Europese geschiedenis (1926-1937), waarin
zo ontzaglijk veel is gebeurd.
Men weet, Ragaz is de voornaamste leider van het Zwitserse religieus-socialisme.
Toch is dit boek véél meer dan een getuigenis

Het Kouter. Jaargang 3

199
van of uit het religieus-socialisme. Hier is een man aan het woord, die diep lijdt aan
de demonieën van de tijd, ook en vooral aan de gruwelijke misdaden aan mensenzielen
aangedaan, maar ongeschokt en onwankelbaar blijft in de kern van zijn
geloofszekerheid: de goddelijke belofte van het Koninkrijk, dat juist in lijdenstijd
zijn kracht en waarheid bewijst.
Uit àndere uitingen van Ragaz (ook in de Neue Wege) krijgt men wel eens de
indruk van een zekere vereenzaming en verbittering - maar àl te begrijpelijk overigens.
Als ik nu deze bundel voor me heb, en hem opsla op elke willekeurige bladzij, zie
ik hoezeer zijn geloof boven alle menselijke teleurstelling warm en klaar uitstraalt,
en begrijp ik opnieuw dat hier een waarlijk grote aan het woord is. Men late zich ook
in ons land door hem sterken.
W.B.

Aurelius Augustinus, Over den waren godsdienst, vertaald door Gerard
Wijdeveld. Amsterdam, De Spieghel, 1937. Ing. f 2.90, geb. f 3.90.
Het geschrift dat in Hollandse vertaling ons wordt voorgezet, neemt in de rij van de
werken van Augustinus een merkwaardige plaats in. Men weet, hoezeer verscheiden
geestelijke invloeden op den groten bekeerling hebben ingewerkt, hoeveel moeite
en denkkracht het hem heeft gekost eer hij tot een enigszins bevredigende klaarheid
omtrent de Christelijke voorstellingswereld en geloofsleer kwam - hij had dan ook,
sedert Cicero's Hortensius hem tot dieper nadenken had gedwongen, wel héél
tegenstrijdige voorstellingen en gedachten tot eenheid te ordenen. Nu schrijft hij dan,
enkele jaren na zijn bekering, dit tractaat, ‘De vera religione’, daarmee een belofte
aan zijn beschermheer sedert zijn eerste studiejaren vervullend - welke beschermer
nog steeds geen Christen was geworden.
Het geschrift bevat niet een korte Christelijke geloofsleer, maar eerder een pleidooi
voor de superioriteit van het Christendom te midden der andere (in het Hellenisme
levende) godsdiensten. Gezien uit de gezichtshoek van Augustinus' levensloop is het
een uiterst merkwaardig tractaat: de afrekening vooral met het Neo-Platonisme,
waarvan nog al een en ander in des kerkvaders geloofsvoorstellingen nawerkt, is
heel belangrijk. Maar de eigenlijke Augustinus heeft men hier toch nog niet (ik denk
met name aan zijn leer over de onvrije wil), en in zoverre mag dit boek dus niet als
karakteristiek gelden.
Overigens vraag ik mij af: boeit de verhandeling ons nog om haar zelfs wil, dus
niet uit een oogpunt van historische belangstelling? raken de hier behandelde
problemen ook nog onze religieuze problematiek? Ik beken eerlijk: de lectuur van
ettelijke bladzijden zegt mij, uit dit gezichtspunt gezien, niets. Ligt dat aan ons, en
zullen b.v. Roomse Christenen het nog volop kunnen genieten en waarderen?
De uitgever stak het boek in een royaal gewaad.
W.B.
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Vom Wesen des Menschen. Die Weisheit der alten Völker: Chinesen,
Inder, Aegypter, Babylonier, Juden, Perser, Grieken. Herausgegeben von
Erich Sylvester. Luzern, Vita Nova Verlag, 1937. Een vierhonderdtal bladzijden uit den wijsheidsschat der menschheid, Aristoteles,
Confucius, Chassidim, Ramakrishna door elkaar, naar de onderwerpen geordend:
‘Von den Ursprüngen’, ‘Vom Sein und Werden’, ‘Von den Zaubern und Wundern’,
enz. Het is heel prettig dit alles op een tafeltje in zijn huiselijken of geestelijken salon
te hebben, en het is ook wel echt een boek dat tot eerbied en meditatie stemt - maar
tòch suggereert het een onverantwoord vereenvoudigd-zien van alles. Want als je al
die wereldwijsheid in hedendaagsch Duitsch vóór je hebt, denk je: wat is het toch
alles prachtig één en hetzelfde, en i k kan het zelfs begrijpen. - Terwijl toch i e d e r e
tekst ook heeft het volstrekt eigene, dat slechts door het levenswerk van geleerden
ten deele kan worden ontsluierd. De vertaling en samenvoeging suggereert een
oppervlakkige overeenstemming die onze geestelijke gemakzucht afwendt van de
werkelijke eenheid, waarvan slechts enkelen mogen spreken.
R.B.

Prof. Mr. H.R. Hoetink, De Vrijheid der Wetenschap. (Broch. Com. v.
Waakzaamheid II 1). Van Gorcum & Comp., 1938.
Naar haar subjectieve zijde wordt de vrijheid der wetenschap hier omschreven als
‘het gevoel van vrijuit te mogen spreken n a a r e i g e n o v e r t u i g i n g ’; kenmerk
van objectieve vrijheid is volgens schrijver: de p l u r i f o r m i t e i t , ‘het aantal
verschillende overtuigingen dat aan het woord wordt gelaten’. Spr. toont aan hoe
zeldzaam haar volledige verwezenlijking steeds geweest is, vervolgens hoe zij in de
dictatoriaal geregeerde landen bewust overboord is gezet. Werkelijk sprekende
voorbeelden geeft schr. hiervan; tenslotte stelt hij voor de wetenschap den eisch der
Voraussetzungslosigkeit, van de gezindheid tot de waarheid; de gebondenheid ‘door
de zaak’ - dàt is vrijheid.
Het gevaar van deze m.i. nog te negatieve en formeele opvatting van het
vrijheidsbegrip is, dat zij - niet bij den schr. - vrijbrief wordt voor de quiëtistische
onverantwoordelijkheid van het individu, voor het ontkomen aan de
heilzaam-onwelkome gebondenheid. Pluriformiteit is op zichzelf vaak niet meer dan
de uiting van veler slappe, vormlooze eigengereidheid. Het vrijheidsprobleem, ook
op het gebied der wetenschap, is het probleem van het peil der gebondenheid.
R.B.
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Wel en beek, stroom en rivier
Door Dr. J.D. Bierens de Haan
Wie weet waarheen dit water drijft,
dat hier ten berg, zijn bron ontwellend,
door steenig veld zijn weg beschrijft
en stadig, uur noch dagen tellend,
stroomt voort en aan geen plaats beklijft?
Wie zegt waarheen? Het vloeit gestaag
en kronkelt tusschen bloem en grassen
en over steenen naar omlaag,
bevochtigend zijn randgewassen,
en antwoordt niet op wat ik vraag.
Wie weet waarheen? Het vloeit naar ver;
ik hoor een stem die spreekt: naar beken,
die langs den bergwand her en der
door de gesteenten henenbreken daarheen, zoo niets zijn loop versperr'.
De stem die sprak weet meer dan weet
wie bij de bronwel bleef gezeten
en daar zijn stille dagen sleet,
en was steeds in gebrek van weten
en vond het antwoord niet gereed.
Maar zoo dit naar de beken vloeit:
waarheen, o zeg mij, stroomen deze?
Hun zoomen zijn van dauw besproeid;
zij dartelen langs de uitgelezen
landouw in vlucht die nooit vermoeit.
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Waar trekken deze beken heen?
en blijft niet een te zijner plaatse
in rust gedoken, en mag geen
vertoeve' om 't hemellicht te kaatsen
in strak-verstilde waterleên?
Die aan de beken stond vernam
van een die was van ver gekomen
wat anders niet ter oore kwam:
de beken dalen naar de stroomen
verre beneên de bergenkam.
De kleine stroomen fel en sterk
door snelle beken volgeladen
met dolle driften zonder perk,
zij jagen voort tot heil en schade:
om 't even 't is hun dagewerk.
Hijzelf die sprak had aangezien
hoe zij de houten bruggen braken
en scheurden de oevers buitendien,
en sleurden wat hen mocht genaken
omlaag waarheen hun watren vliên.
Maar werwaart dan die stroomen stroomen?
en zal dit stroomen nooit ten end
tot het berustend doelwit komen,
zichzelven eeuwig onbekend,
als jachtend naar de wereldzoomen?
Wie weet waarheen de stroomen gaan?
is een hier die hun vloed beschouwde
ten einde hunner waterbaan?
En 't antwoord gaf een welvertrouwde
die bij hun uitloop had gestaan.
En sprak: zij vormen de rivier
die vloeit door wijdgespreide landen;
in haar is haasten en getier
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geeindigd, en langs de oeverbanden
beweegt zij zich met breeden zwier.
Daar rijzen steden aan haar zoom
en torens rijzen uit de steden,
zich spieglend in den waterstroom,
en schepen komen aangegleden;
daar droomt de geest zijn dichterdroom.
En is 't nu de rivier genoeg
zich te genieten in zichzelve,
wanneer zij in den morgen vroeg
het zonlicht vangt van de gewelven
des hemels en zijn glansen droeg?
En heeft zij 't stroomensdoel bereikt
in haar rivieren-heerlijkheden,
nu zij langs zooveel weelden strijkt
en, nevens lust van dorp en steden,
's lands schoonheid aan haar oevers prijkt?
Het antwoordt wist wie, reiziger,
had aan het eind van hare banen
zich de rivier in 't blinkender
vlak van de godlijke oceanen
zien overgeven, mijlenver.
Want wel en beek, stroom en rivier,
het is één jacht in al dit leven
het is één haast en gang en zwier
om eens gewonnen zich te geven
in rust van 't eeuwig Godsbestier.
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De regeering der besten
Door Prof. Dr. L.J. van Holk
Groote liefde behoeft niet blind te maken, zij kan ook helderziende zijn. Zoo dan
ook onze liefde voor de demokratie. Gij weet, lezers, dat de Kouter-redactie zich
welbewust op den grondslag der demokratische gedachte plaatst. Dat wil niet zeggen,
dat zij alles wat zich als demokratie aandient ook als zoodanig erkent, of dat zij
meenen zou, dat het enkele woord demokratie de tooversleutel is, die rechtstreeks
toegang verschaft tot het paradijs. Geenszins.
Hoe minder men bij het woord demokratie aan een bepaald regeeringsstelsel denkt,
en hoe meer aan maatschappelijk-zedelijke, humanistische en christelijke beginselen,
des te meer zal het oog ook geopend worden voor de samengesteldheid en de
geestelijke beweging in het woord demokratie.
Het hier volgend artikel wil een bijdrage zijn, de grenzen der waardeering van het
woord demokratie te helpen bepalen, door een confrontatie met tegengesteld beginsel,
de aristokratie, genomen als ‘de regeering der besten’. Dat heeft dan tot
vooronderstelling, dat de kern der demokratie het ideaal van een geloof in gelijkheid
bevat, terwijl achter alle aristokratische regeeringsstelsels en wereldbeschouwingen
het motief der ongelijkheid werkt als beginsel van samenleving en menschelijkheid.
Wat is nu eigenlijk aristokratie?
Let men allereerst op historische figuraties, dan zal men vinden, dat een aristokratie
dikwijls neerkomt op de overheersching eener ingezeten bevolking door een kleine
groep indringers: Engeland na 1066, lombardische geslachten in Italië, magyaarsche
landeigenaren in Slowakijë, enz. enz. Of anders op de ambtenarij van een wat
onontwikkelde samenleving: het leenstelsel. Rechtspraak, legerleiding (heirban),
administratie,
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vragen om ambten, die gesalarieerd worden met landbezit, dat dan heel spoedig
erfelijk wordt (‘nulle terre sans seigneur’). Grootgrondbezit, heerlijke rechten, en
erfelijke titulaturen, gegroepeerd om het koninklijk of keizerlijk hof - zie daar een
tweede type aristokratie. Als dan het centrale gezag verslapt, wordt de aristokratie
voltooid als een stelsel van plaatselijke (hoogstens provinciale) regeering. Een derde
type ontstaat door de machtspositie van den grooten koopmansstand in de steden.
Titulaturen, heerlijke rechten, aristokratische levensvormen oefenen hun
onweerstaanbaren invloed uit - maar zij kunnen gekocht worden, en nagevolgd. Zoo
de patriciaten van Venetië, de Hanzesteden, Amsterdam, en tallooze andere steden.
Een vierde type wordt geleverd door de functieverdeeling in de priesterschappen,
gesteund door het grootgrondbezit en de rijkdommen van tempels en kerken. In de
katholieke wereld is een strakke regeering van boven af ontwikkeld, in den loop der
eeuwen steeds consequenter uitgewerkt in monarchale richting; een echte clericale
aristokratie.
In hoeverre kan men nu spreken in zulke gevallen van een regeering der besten?
Want aristos beteekent nu eenmaal de beste1).
Om te beginnen hangt voor de beoordeeling in feite altijd alles af van het tijdperk,
dat men kiest. Hetzelfde stelsel, dat Venetië in de 14e en 15e eeuw naar het hoogtepunt
van zijn macht, rijkdom, en cultureele kracht gevoerd heeft, beteekent in de 18e eeuw
het volstrekt verval van alle krachten en den ondergang van den ouden staat2). Onze
Republiek geeft hetzelfde beeld te aanschouwen. De oudheid kende het eveneens,
Aristoteles schreef er uitvoerig over3). Het ligt trouwens in de rede: elke staatsvorm
is blootgesteld aan de wetten van het leven, opkomst en verval. Vergelijkt men 't
Frankrijk van 1770 met dat van 1790 of van 1840, dan zal het oordeel over de
aristokratie ongunstig luiden. Maar let men op het gemodder onder de derde
Republiek, vooral sinds 1920, dan zal de ontvangen beoordeelaar geneigd zijn E.
Faguet gelijk te geven met zijn opvatting dat demokratie beteekent ‘Le culte de l'in-

1) Arist, Pol. IV, 7.
2) Zie bv. Ph. Monnier Venise au 18e siècle; Lausanne, z.j.
3) Politica, V, 5-12.
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compétence’. Dit inzicht in de beteekenis van het tijdsgewricht voor de beoordeeling
van staatsvormen en de daarbij behoorende wereldbeschouwingen is volstrekt
noodzakelijk als tegenwicht tegen zoogenaamd ‘principieel’ gepraat, dat, bij gebrek
aan verband met de eischen van het oogenblik, ook léég gepraat wordt. Zoo zou het
heel goed kunnen zijn, dat de demokratie der 20ste eeuw, om haar belangrijkste
beginselen te kunnen handhaven - verantwoording der regeering aan het volk,
gelijkheid voor de wet, geestelijke vrijheid, en eenige andere -, een injectie met
aristokratische methoden en beginselen behoeft, zonder welke die demokratieën hun
noodlottigen gang via ochlokratie (regeering van de menigte) en anarchie naar
autokratie zullen gaan. Waarin bestaat dan die zoo waardevolle injectie?
Het is de ondoorzichtigheid van staatkundige, strategische, economische toestanden,
de technische moeilijkheid van het treffen van juiste beslissingen, die om een
regeering vraagt, welke onafhankelijk is van de gunst en de populariteit der massa.
Vooral de bestudeering der antieke demokratie, maar ook wel die der huidige kan
doen inzien, dat ‘men’ liever de middelmatigheid dan het uitgesproken talent op het
regeerings-gestoelte nederzet. Slaagt een aristokratie erin, stabiliteit te scheppen en
te bewaren, dan beteekent dat voor maatschappij, rechtsbesef, en regeeringstechniek
groote voordeelen, vooral in tijden van gevaar en wankelend evenwicht. Overigens
mag men niet blind ervoor zijn, dat elke aristokratie, die het Openbaar Welzijn uit 't
oog verliest, en eigen groep en aanhang in de baantjes werkt, aan hetzelfde euvel der
incompetentie mank gaat. Daarom is dan ook het demokratisch beginsel der
verantwoordelijkheid van de regeering tegenover de burgers zulk een wijs, onmisbaar
bestanddeel in èlke gezonde staatsvorm.
Het is de taak van het regeeren zelf, die om scholing, vaste vormen, om
heerschersbloed en traditie van staatmanskunst vraagt. Dat wil zeggen: er zal een
opvoeding moeten zijn tot het politieke leven; een opvoeding gemengd uit
maatschappelijke en geestelijke factoren tot vanzelfsprekendheid gekristalliseerd
(wat meestal het werk van meer dan één generatie is). Een staatsman mag geen
‘kruienier’ zijn - zijn blik moet
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verder reiken dan die der kleine burgerij. Hij moet geen mensch zijn van doctrinaire
dweepzucht - want ‘Politik ist die Kunst des Möglichen’. Hij moet geen opkomeling
zijn met minderwaardigheidscomplexen, en daaruit volgende gewelddadige
zelfverheffing - hij moet het leven van boven af kunnen zien, met een zekere
gelatenheid, met geduldigheid, en zelfbeheersching. Deze deugden nu groeien niet
op de straten; nog minder in de sloppen en stegen. Om met Spinoza te spreken: ‘Alles
wat voortreffelijk is, is even moeielijk als zeldzaam.’ Goed bezien zijn het dus
eenerzijds de gevaren en moeilijkheden van het leven, anderzijds de topprestaties,
dus ten slotte de vervlechting van den drang naar het edele en voortreffelijke met
den zwaren weerstand der omlaagstrevende tendenties, die om geoefende
leidersgroepen en regeerende minderheden vragen. Anders gezegd: de aristokratie
is het verweer tegen het ontoereikende in het leven.
Toch krijgt men zóó niet het volle gezicht op het verschijnsel aristokratie. Zij is
veeleer te begrijpen als een o v e r v l o e d hier, die de karigheid elders quitte maakt,
ook: regeert en uitbuit. Overvloed? Ja, ik ben bereid het woord voor beter te geven,
maar dit omschrijft toch, wat m.i. het centrale punt raakt, of de centrale punten, in
het verschijnsel.
Neem b.v. het aspect verfijning van vormen en zwierigheid van levensstijl.
Hoofsche vormen beteekenen een verbetering bij onbeschaafde manieren. Moeizaam
heeft de menschheid iets daarvan geleerd. Breed zijn de lagen der bevolking, die
uitmunten door wèlgemanierdheid, nog steeds niet. Ook vindt men haar niet altijd
of uitsluitend in de kringen van den adel. Niettemin zijn hof en burcht, paleis en
landgoed de kweekplaatsen van verfijning geweest, en van zwierigheid. Vergelijk
dezen stijl met de poorterlijke plompheid of boersche grofheid, met de benepenheid,
zwaarwichtigheid, stijfheid van kleine luyden, dan zal de beteekenis van
aristokratische levensvorm en, van sierlijke krul, feest, en ijle glinsteringen, kortom:
de kunst om 's levens zwaarheid te versteken achter het masker der précieuze
zwierigheid, voor u staan als een begeerlijk cultuurgoed. Zeker, het wordt betaald
met gemaniereerdheid, met leeglooperij, hoogmoed, en standswaan. Want alle
menschenleven heeft zijn voor- en keerzijde. Maar de losheid, de verfijning
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en de zwierigheid van levensstijl, het bereiken van goede effecten met sobere en
beheerschte middelen, de korte, ijle, strakke evenals de uitbundige en statieuze lijnen
- zij bewijzen, dat een onoverzienlijk groot deel der hooge cultuur een schepping
van aristokratische smaak is.
En zet daarnaast het aspect ridderlijkheid - en gij hebt wederom een hoog en
sprekend cultuurgoed. Het recht van den sterkste, bedwongen door de bescherming
van de zwakken, de edelmoedigheid, de opofferingsgezindheid, zooals wij die kennen
uit het ideaal van den ridder ‘zonder vrees of blaam’ zijn (zelfs al is dit natuurlijk
meer ideaal dan werkelijkheid) toch een wezenlijk cultuurgoed. De mensch heeft,
naast een fatalen hang naar het gemeene en platte en grove, ook een hunkering naar
het edele en verhevene en fijne. Het woord adel beteekent voor ons taalbesef dien
staat van betere menschelijkheid, van deugdzaamheid bij uitstek. Zoo spreken wij
van karakteradel, geestesadel. In een vers van Stefan George vinden wij het aldus
samengevat:
Neuen Adel, den ihr suchet
Führt nicht her von schild und krone!
...Stammlos wachsen im gewühle,
Seltne sprosse eignen ranges
Und ihr kennt die mitgeburten
An der augen wahrer glut.’1)

Leiderschap in den oorlog (moed dus en rijkunst) is een primitieve vorm van dat
edele. Later komen andere qualiteiten erbij. In het ideaal van den echten ridder bereikt
het een hoogtepunt. Maar dat is dan ook in de richting van wereldsche
voortreffelijkheid ‘overvloed’.
Nu is echter deze overvloed geen erfelijk bezit. In plaats van zwierigheid en
edelmoedigheid komen trots op afstamming, groepsegoïsme, afgeslotenheid. Wie
niet in ‘het gulden boek’ geschreven staat, telt niet mee. Deze laatdunkendheid
bezegelt op den duur den ondergang van elke adelskaste.
Dan staat veelal wel een nieuwe groep klaar, om de vorige te vervangen. Indien
niet, dan zal de cultuur die scherpe in-

1) St. George, Der Stern des Bundes; Berlin, 1922; S. 79; zie ook S. 34 van denzelfden bundel.
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zinking toonen, vergroving van smaak en toon, de ongebreidelde wildheid van
massasentimenten en ressentimenten, bedenkelijke begeleiders van alle revolutie.
Later effenen zich de golven. Een nieuw ideaal krijgt gestalte en vindt zijn verkoren
belijders en groote representanten. ‘An der augen wahrer glut’, zal men hen herkennen:
een nieuwe adel ontstaat, want de menschheid heeft ook dezen donkeren drang in
zich: in minderheden haar maximum te willen uitdrukken.
Ook in andere richting kan zulk een overvloed zich melden. Zooals hoogmoed
zich stileeren laat, zoo ook deemoed. Er zijn in den loop der historie ook aristokraten
der barmhartigheid, louterheid, wereldverzaking geweest. Slechts uit den overvloed
van een rijk hart zijn Sint Franciscus en Pascal, Augustinus en Paulus, Boeddha en
Christus te begrijpen. De groote godsdiensten wekken dit sentiment, vormen den
geestesadel1). Het zijn deze menschen, die Plato voor oogen hebben gestaan voor zijn
idealen staat als diens regenten.
In de griekse schakeering van Wijzen zag hij ze; als onbaatzuchtige, boven het
leven uitgerezen leiders. De ‘regeering der besten’ steunend op de wetten, als de
uitspraken van de goddelijke orde - dat is de droom, hem ingegeven als kritiek op
de atheensche demokratie in haar nadagen.
Wij later levenden hebben nu voor ons die erfenis van wijsheid, die het ons
mogelijk maakt te zien, hoe een regeering voor het heil der volksgemeenschap, de
burgerij opvoedend tot haar hoogste mogelijkheden, het leven richtend naar waarlijk
edele beginselen, als haar noodzakelijke vooronderstelling in zich draagt: een
aristokratisch levensideaal, de fierheid van den gemeenschappelijken dienst aan dat
ideaal, het bewustzijn van een verkorenheid of roeping tot dat ideaal. Komt dit aan
een demokratie te ontbreken, dan zullen partij-egoïsme, kleinzielig getwist over de
macht, ordinaire politiek en ordinaire volksvermaken op den duur die demokratie
ten val brengen. Daarom

1) Of, nog eenigszins anders: in het christendom hervindt de aristokratie der katholieke
kerkleiding haar evenwicht doordat zij aan alle menschen een vrijen wil toeschrijft, en voor
al die leeken werkt; terwijl de kern van het zooveel demokratischer en burgerlijker calvinisme
is een hoogst aristokratisch predestinatiegeloof, dat immers de verdoemenis laat komen over
velen, de uitverkiezing daarentegen bewaart voor een kleine minderheid.
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is er ook in tal van demokratische leuzen, denkgewoonten, levensaspiraties een
sluipend gif geborgen. Want de menschen worden niet allen ‘gelijk’ geboren. En de
besten zijn in geringen getale, de genieën, heroën, en leiders zijn uitzonderingen.
Nietzsche heeft dan ook gelijk als hij zegt, dat menigeen zijn laatste beteekenis
wegwierp, toen hij zijn dienstbaarheid wegwierp. Het is de ons niet doorzichtige
werkelijkheid zelve, die de ongelijkheid verkondigt, zooal niet als haar doel (wat
weten wij daarvan?), dan toch als haar middel. Daarom is in den strengen en
onmiddellijken zin van den term ‘de regeering der besten’ een onwederlegbaar en
een vanzelfsprekend ideaal, even christelijk als humanistisch.
Waarom blijft er dan toch verzet in ons tegenspreken?
Omdat aristokratie in de praktijk n i e t beteekent regeering der besten, maar der
aanzienlijken, daar aristie niet erfelijk is, maar de hang naar zekerstelling van eigen
nageslacht steeds weer privileges schept.
Omdat de waan van erfelijke voortreffelijkheid uitloopt op de raswaan van het
blauwe bloed, en de daarmee gepaard gaande zelfoverschatting.
Omdat alleen de demokratie in haar beginsel heeft opgenomen: gelijke kansen
voor allen. Daardoor kan de ware aristokratie steeds opnieuw gevormd worden. Het
is de groote wijsheid der demokratische levenshouding - naast haar vele dwaasheden
- dat zij door die gelijke kansen de ondoorzichtige bestiering der goden in het klare
licht der menschelijke overzichtelijkheid plaatst. Ik bedoel daarmee dit: opzichzelf
beschouwd zijn de gelijkheid, gelijkwaardigheid, gelijkberechtigdheid van alle
menschen pertinent onjuist. Menschen worden ongelijk geboren. Maar alleen door
aan al die ongelijken dezelfde kans te bieden, kan de toevallige meerwaardigheid (te
danken aan opvoeding, omstandigheden, privileges) van de wezenlijke begaafdheid
onderscheiden worden. Alleen de demokratische gedachte kan ernst maken met de
volstrekte verbondenheid van alle menschengroepen. Zij alleen heeft de
bescheidenheid, die menschelijke verschillen klein ziet, tegenover de verschillen ten
opzichte van dier en engel.
Maar er zijn nog meer redenen van kritiek. Het is wel waar,
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dat het besef, dat het doel van alle regeeren het openbaar welzijn is, ook aan een
aristokratie voor oogen kan staan, en ook in een demokratie vergeten kan worden,
maar niettemin: ‘wat allen aangaat, moet door allen beslist worden.’ Het recht van
volksvertegenwoordiging, van openbare behandeling en verantwoordelijkheid, zijn
staatkundig heilzaam en zedelijk onmisbaar. Juist daarom echter ook kan uitgerekend
de demokratie een adel van leiders niet missen, zooals omgekeerd het volk moet
leeren trots te zijn op zijn vertegenwoordigers, en op het vertrouwen hun door eigen
keuze geschonken. Dit zeggen, is de zwakke stee van alle demokratieën aanwijzen.
Toch neemt dat het principieele recht van volksvertegenwoordiging op breede schaal,
en van medezeggenschap niet weg1). Een eenmaal gevestigde aristokratie of autokratie
daarentegen zal zich aan deze verantwoording onttrekken, groepsegoisme en
standshoogmoed zullen alle fouten en misdrijven camoufleeren.
En er is nóg een reden: de antidemokratische tendenties van onzen tijd hebben een
uitgesproken imperialistisch karakter. Zij leiden tot oligarchieën van militaire benden,
die lawaaierig en aanmatigend praten en handelen, en op geweld bouwen. Daarin
ligt een reusachtig gevaar voor alle beschavingsgoederen - onnoodig er hier opzettelijk
over uit te weiden. Zulke oligarchieën, grootendeels gerecruteerd uit de mislukten,
de verbitterden, de verarmde burgerstand en de eerzuchtige kleine luiden, zijn
natuurlijk het tegendeel van alle echte aristokratie. De onbekommerdheid, de
verfijning, de zwierigheid, de strenge stijl ontbreken. Het ‘kolossale’ overheerscht:
schepping van plebejers, om op plebejers indruk te maken. In onzen tijd dan is de
demokratische gedachte beschaafder en edelmoediger dan die der militaristische
oligarchieën. In Frankrijk moge de noblesse dezer gedachte in de praktijk ernstig
beschadigd worden, in Engeland, Skandinavië, en in ons eigen vaderland mag zij
zich gerust met zelfbewustheid laten zien, draagster van krachten, die èn aan het
volksgeheel èn aan de Besten daarin, uitnemende kansen weet te bieden (voorzoover
dat o o i t in dit ondermaansche onvolmaakte lukken wil).

1) Daarmee wil ik echter geen goed woord geschreven hebben voorde juryrechtspraak, die een
verfoeilijk dillettantisme is, en een doctrinaire ‘Konsequenzmacherei’ uit demokratische
vooronderstellingen.
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Zoo komen wij tot onze slotsom: de regeering voor het volksgeheel door de besten
is de formule voor alle staatsideaal; n i e t die door allen voor de groote hoop. De
verwerkelijking van dat ideaal is gebonden aan een menging van demokratische en
aristokratische tendenties, die niet alleen het terrein der staatsinstellingen bestrijken,
maar evenzeer dat der politieke zeden; en meer, alle terreinen van het openbare en
het particuliere leven, den omgangsstijl, de kunstscheppingen, de vermaken en de
pers - en ten slotte de innerlijkste houding der ziel tegenover de
menschengemeenschap, het aardsche lot, en de goddelijke bestemming der ziel. De
hoogste eigenschappen der aristocratie en die der demokratie zijn voor den mensch
beide noodig. Het hangt dan een weinig van den kring af waarin men leeft, van den
tijdgeest, en van het onderhavige geval, of men de eene dan wel de andere groep
eigenschappen zal hebben te markeeren.
Maar altijd blijft: alléén door een regeering der besten kan de demokratie bestaan,
alléén door een regeering voor het geheel kan de aristokratie bestaan. Want als de
eenheid van beide polen zien wij de goddelijke hierarchie der schepping, die allen
draagt, en het Geheel bedoelt. En de besten zijn zij, die het Hoogste dienen in de
gemeenschap, onbaatzuchtig en edel.
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Enige hoofdstukken uit een bewerking van het boek Job
Door Andreas Glotzbach
Hoofdstuk 38. (Schema: Hoofdst. 40:2-19, 42-3a; 39:38; 42:4; 40:20-28;
41:1-2.)
Hfdst. 40.
2. Kom, Job, sta sterk nu! wees een mèns, een man!
Ik zal u vragen - gij moogt antwoord geven:
3. Wilt ge Mijn recht te niet doen? Mij, het Leven
verdoèmen, dat gij zijt rechtvaardig dan?
4. Hebt gij de kracht, de macht van Mij, uw God?
Kan ook uw stem als Mijn stem daavren, dondren?
5. Doe dan eens, Job, de hoge Levenswondren,
volvoer de majesteit van Mijn gebod:
6. En stort uw woede eens uit in wilde stromen,
werp neer met èèn slag niets ontziende kracht
van hen die trots, hoogmoedig boven komen:
7. verneder hen, buig neer het vals geslacht
dat, eigenwijs, komt eigendommlijk schettren ga er op los en maak hen tam en klein,
doe met uw macht hun vuistenkracht verplettren
8. tot zij geborgen in èen groot graf zijn
en in de donkre grond langzaam verettren.
9. Dan zal Ik loven ook en prijzen u
omdat ge u hebt bevrijd met eigen krachten
10. en zonder Mij - welaan, Job, zie dan nu
wat Ik ook schiep met u: de monstermachten zij eten, als een koe, wat groen verrees
11. op 't vruchtbaar land! Zie, die gespierde lenden,
die sterk-gepeesde leden: berg van vlees
vol krachtig merg - als zich zijn lijf gaat wenden,
12. als hij zich òpricht om zijn prooi te grijpen
en rekt zich uit, dan rijst zijn lichaam als
13. een brede beuk - zijn poten: stalen pijpen!
zijn schonken: als een pantserwagen-wals!
14. Hij is een hoofdstuk in de schepping Gods:
Ik heb dit monster naar Mijn wil geschapen!
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15.
16.
17.
18.
19.

42:3a.

Ik heb hem aangegord zijn stalen wapen!
Ik gaf hem in zijn klauwen puntige knots!
Want hij krijgt spijs uit streken waar de ruwe,
de wilde dieren drommen door het land;
hij loert en ligt het liefst in schaduwen,
verschuilt zich graag in slijk en modderzand.
De bomen dekken hem met schaduwschimmen,
rijen van ruwe groei omringen hem;
al zwelt de zee, al gaat de weerstand klimmen,
hij vlucht niet, vreest niet - vangt hem met een klem!
boeit, bindt hem vast met strikken, stalen koorden!
Is er èèn mens, die dit beest temmen kan?!
Wie is hij die met vloed van dwaze woorden
verdonkren komt Mijn wijs en eeuwig Plan?

Job
39:38. ‘Ik antwoord niet... èenmaal heb ik gesproken,
maar waag dit niet weer voor de tweede maal!’
42:4. Hoor, Job, en Ik zal spreken; Ik herhaal
mijn vragen nu, dat licht u zij ontstoken!
Hfdst. 40.
20. Verschalkt ge met een haak het Monsterbeest?
Kunt ge in zijn tong een snoer, een angel drukken?
21. Kunt ge het dwingen zich voor u te bukken?
Breekt ge met haak zijn kakenkracht aan stukken?
22. Hij die voor niets, voor niemand is bevreesd,
zal hij ù om genade en meelij smeken?
Meent ge nu heus, dat gìj hem overwint?
Zal hij met u veel zoete woordjes spreken?
23. Meent ge dat hij zijn macht met u verbindt,
dat hij voor goed u dient, u niet zal hindren?
24. Speelt ge met hem als men met hondjes doet?
Legt ge hem vast aan touwtjes voor uw kindren?
25. Snijden de slagers hem in moten bloed
om pond bij pond hem andren te verkopen?
26. Kunt ge met scherp staal boren door zijn huid,
zijn schedel scheuren waar 't hardst mes op stuit?
27. Grijp hem - denk aan de strijd die u zal slopen 28. en doe 't niet weer! ja, falen zal elk hopen
dat men hem duwt in staat van onmacht neer.
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Hfdst. 41.
1. Zo overmoedig koen kan niemand wezen
dat hij hem prikkelt, opwekt tot verweer! Maar wie is er, die niet Mijn macht zal vrezen?
2. Die voor Mij stand houdt? Wie was er aleer
Ik was, Ik die het Al bezit, regeer
over al wat in 't zonlicht staat gerezen?

Hfdst. 39. (Schema: Hfdst. 41:3-25; 42:2-3b; 5-6.)
3. Verzwijgen zal Ik niet hoe machtig-groot
zijn lichaam is, hoe wel gevoegd zijn leden.
4. Wie licht zijn kleed op? legt zijn wezen bloot?
Wie durft het aan, te breidelen zijn brede
5. dubbel-getande bek, dat hij zijn muil
star openspalkt? schrik ligt rondom zijn tanden,
doodsangst, terreur - hoor 't jammerend gehuil
van 't weerloos kind - het klinkt door alle landen!
6. Zijn schubben zijn vast als een pantserplaat,
sterk saamgevoegd en hecht aaneengesloten,
7. zo eng gesmeed, om heel zijn lijf gegoten
dat er geen spleet is waar de wind door gaat.
8. Zij kleven aan elkaar, geplakt als klitten,
voegen zich saam en vormen èen geheel:
Zo onverbreeklijk vast die samenzitten
dat niet daarvan te scheiden is èèn deel.
9. Zijn ademblazen laat een lichtgloed glanzen;
zijn ogen flikkren met een rosse gloed 10. vuur spuwt zijn muil - spattende vonken dansen 11. hij ademt-uit een wolk van rook en roet
zoals uit ovens bij het smelten, smeden.
12. Zijn adem is zo heet dat het in brand
de kolen zet - in brand het bloeiend land!
13. vlammen braakt hij; oerkrachtig is zijn brede
gespierde nek - angst gaat er van hem uit,
14. vrees voor zijn logge vleesklomp samenklevend
met vette kwabben onbeweeglijk levend,
en niet ontroerd door de angstschreeuw van zijn buit.
15. Zijn hart is vast, is star, is sterk als stenen:
het wankelt niet als 't maalt het zaad tot gruis;
16. richt hij zich op, dan hoort men klagen, wenen,
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17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

weerloos van schrik staan mannen vroom en struis!
wanneer hij losbreekt is de rust verdwenen!
Weerstaat men hem met kracht van wapenstaal,
het raakt hem niet - hij wordt niet overwonnen
door bajonet, mortieren en kanonnen
of pantserwagens - 't gas brandt hèm niet kaal,
wel 't bloeiend land en 't weerloos lijf der kindren! voor hèm is 't ijzer zacht en broos als was,
het staal, het pantser: rottend hout en glas!
Geen puntgeweer verjaagt hem, kan vermindren
zijn schonkenkracht; de weggeworpen bom,
granaten neergeslingerd uit machines,
hij spot er mee - hij lacht er even om doet of er niets gebeurt, of niets te zien is!
Hij sleept zich voort op buik vol scherpe scherven
waarmee hij 't slijk platdrukt als met een wals;
waar hij zich neerstort schuimt en kookt het als
de zee bij storm, als water bij het verven;
en waar hij gaat laat hij zijn sporen na:
grijs-grauwe sintels, zee van bloed en tranen,
en waar hij komt op aard zijn doortocht banen
moet alles wijken - hij kent geen gena,
geen angst, geen vrees, want niets is er op aarde
aan hem gelijk: laag neerziend in zijn kracht
op wat hoog leeft, is hij de hoogste waarde:
een koning over elk trots roofgeslacht!

Job
Hfdst. 42.
2. Nu weet ik, God, dat Gij zijt de eeuwige orde,
het Leven-zelf, almachtig in uw staat;
Gij zijt de Geest, èen in uw wil en daad,
en wat Gij wilt kan niet verijdeld worden!
3b. Daarom beken ik: wat ik niet verstond,
dingen te hoog, te diep voor mij verdoken,
wat ik niet wist daàrvan heb ik gesproken ik had uw Naam gehoord uit mensenmond:
5. Maar nu ziè ik U, God, klaar met mijn ogen;
Gij kwaamt tot mij, rukte de blinddoek af 6. daarom herroep ik en, het hoofd gebogen,
beken ik schuld en draag uw last, uw straf.
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Een nieuwe christelijke periode?
Door Dr. W. Banning
‘Naar een nieuwe Christenheid’, door Jacques Maritain (frans:
Humanisme integral 1936)
In aansluiting bij mijn vorig artikel (Beleven wij het einde van het Christelijk tijdvak?)
wil ik bizondere aandacht vragen voor een in ons land en stellig in het Protestantisme
te weinig bekend frans Katholiek denker: Jac. Maritain. Reeds om zijn geestelijke
ontwikkelingsgang een merkwaardige figuur: opgevoed in een vrijzinnig Protestants
milieu, wordt hij een geestdriftig volgeling van Henri Bergson, studeert na zijn
promotie een paar jaar bij Hans Driesch in Heidelberg biologie en neemt dus inzichten
van het neo-vitalisme in zijn denkwereld op, waarover hij in wijsgerige tijdschriften
handelt; wordt dan gegrepen door het vurig Katholicisme van Léon Bloy, komt ook
in persoonlijke aanraking met Dominicanen en wordt door zijn vriend Clérissac,
schrijver van ‘Le Mystère de l'Eglise’ in de vroomheid der Kerk, maar vooral in de
Thomistische wijsbegeerte ingeleid. Zijn overgang tot de Roomse Kerk voltrekt zich
± 1906, hij is dan ± 24 jaar (geb. 18 Nov. 1882). In de herleving van de Thomistische
wijsbegeerte, die haar wetenschappelijke centra heeft te Leuven en aan het Collège
angélique in Rome, heeft Maritain met een groep zeer toegewijde volgelingen - hij
is sedert 1914 professor aan het Institut catholique te Parijs, waar hij zeer grote
invloed heeft - een eigen aandeel. Het is hem niet in de eerste plaats te doen om het
Thomisme als afgerond stelsel uiteen te zetten en daarin dieper door te dringen, maar
vooral om de problemen der moderne cultuur met behulp der Thomistische
denkmethode tot een oplossing te brenegn. Dat betekent voor de moderne niet
Katholieke lezer een eigenaardige moeilijkheid, maar ook een eigen bekoring: aan
de ene kant voelt men telkens de scholastieke
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denkwijze, aan de andere kant is deze wijsgeer door en door ‘modern’, hij is inderdaad
door het moderne denken heengegaan, en heeft als Christen aan de verscheurdheid
der tijden geleden. Aan de ene kant is hij overtuigd Katholiek, en moet hij dus het
wezenlijke van de kultuurontwikkeling sedert Protestantisme en Descartes afwijzen;
aan de andere kant kan en wil hij waarheidsmomenten in de moderne dwaling niet
ontkennen, ziet hij er zowel de historische onvermijdelijkheid als de innerlijke
grootheid van en tracht nu deze ontwikkeling te aanvaarden als behorende tot de
klaarblijkelijke wil der Voorzienigheid. Hij schrijft een boek onder de veelzeggende
titel ‘Antimoderne’ (1922), waarin hij verzucht: hoe anders zou Frankrijk en de
wereld er uitzien, indien de klassieke geestelijke beweging der 17e eeuw zich in
wijsgerig opzicht niet had gesteld onder leiding van ‘la dure et étroite tête orgueilleuse
qui rejeta et détruisit tous les précieux instruments de sagesse préparés le long des
ages par le labeur des hommes’, doch had geluisterd naar Sint Thomas... Zó wil
Maritain dan voor zijn deel medearbeiden aan de oplossing der moderne
cultuurvraagstukken: op den bodem van het Christendom, aanvaardend óók, ‘de
waarheden die liegen en de leugens die de waarheid zeggen’, met de wijsheid der
eeuwen en de denkmethode van Thomas louteren en zuiveren, in dienst van een
‘integraal humanisme.’
Humanisme, zo betoogt de schr. in een korte inleiding, heeft in Europa een schone
traditie, waarvan het ook niet mag worden losgemaakt; een traditie die met Hellas
aanvangt en door het Christendom wordt bepaald, waardoor het godsdienstige en
transcendente bronnen heeft, zodat humanisme, heiligheid en heldhaftigheid dikwels
zeer innig verbonden zijn geweest, en het thans de vraag is of een humanisme mogelijk
wordt geacht, dat zijn levenssappen haalt uit de heldhaftige bronnen der heiligheid
(13). Op deze vraag antwoordt hij bevestigend, en zijn boek zal het bewijs zijn, dat
hier niet een wensbeeld normatief wordt gesteld, maar dat de concrete levensnood
van ons werelddeel om dit ‘integraal humanisme’ roept en positieve krachten in deze
richting aanwezig zijn. Daarvoor moet het een sociale wijsbegeerte en een filosofie
der geschiedenis kunnen bieden, die tot practische arbeid kunnen inspireren. Zie hier
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de omschrijving van de grondgedachte: dit nieuwe humanisme is geheel iets anders
dan het burgerlijk humanisme, en het is des te menselijker, omdat het de mens niet
aanbidt, maar echt en daadwerkelijk de menselijke waardigheid eerbiedigt en met
de volledige eisen van de persoon rekening houdt. Naar onze opvatting streeft dat
humanisme naar een sociaal-tijdelijke verwezenlijking van die evangelische
bezorgdheid voor het menselijke, welke niet alleen op geestelijk gebied moet bestaan,
maar vlees en bloed moet worden; streeft het ook naar het ideaal van een christelijke
gemeenschap (blz. 16, 17). Daarop volgt dan een korte, maar wel zeer principiële
schets van de ontwikkeling van het Westerse humanisme, die tragisch wordt genoemd
en gesteld tegen de achtergrond der Middeleeuwen, met hun grondgedachte der
theonomie: tot tragedie werd het moderne humanisme, om dat het anthropocentrisch
werd, omdat men de mens niet meer stelde tussen de polen vrijheid en genade, doch
hem leerde zien als een zuiver natuurlijk wezen, los van elke band met een
bovennatuurlijke orde. Tweeërlei humanisme stelt Maritain aldus scherp tegenover
elkaar: dat, waarin God als het middelpunt van de mens wordt gesteld, het andere
dat de mens stelt als middelpunt van zichzelf en van alle dingen.
Van het anthropocentrisch humanisme is het machtigste voorbeeld in onze tijd:
de geestelijke wereld van Sovjet-Rusland, steunend op het Marxisme, verbonden
aan een bewust atheïsme. De schrijver maakt zich van Rusland en zijn
wereldbeschouwing niet af met wat stichtelijke of kwasi-profetische zinnen, maar
gaat er diep op in; hij ziet, dat het communisme als godsdienst wordt beleden; erkent,
dat het ook christelijke elementen bevat; meent, dat het alleen is kunnen ontstaan
door de schuld van een christenwereld, die haar beginsel ontrouw was (50); met
nadruk bepleit hij grote ‘waarheidsflitsen’ in het Marxisme, al zal hij het tenslotte
definitief afwijzen - zij het dan niet, dan nadat hij de diepe ernst van het communisme
heeft erkend, dat naar zijn wezenlijke bedoeling een eerherstel van den mens wil
zijn. Maar, zo repliceert Maritain dan: dit eerherstel is, krachtens het wezen van den
mens, onmogelijk in een atheïsme en dwingend collectivisme. Als men eenmaal de
tragedie ook van het communisme zal begrijpen, zal duidelijk
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worden, dat het een misvorming van den mens bracht in plaats van zijn eerherstel,
en wordt het een heenwijzing te meer naar een nieuw stadium der christelijke cultuur,
dat komen moet. In dat nieuwe stadium, zal het schepsel niet miskend noch vernietigd
worden voor God; het zal ook niet in eere hersteld worden zonder God of tegen God;
maar het zal in ere hersteld worden i n G o d . Wat met het overige ook moge
gebeuren, voor de wereldgeschiedenis is er, onder een christelijk regiem, nog slechts
éen uitkomst. Die bestaat hierin, dat het schepsel werkelijk geëerbiedigd wordt i n
zijn verbondenheid met God, en wel, o m d a t het alles van Hem ontvangt. Het is
een humanisme, maar een theocentrisch humanisme, dat wortelt daar waar de mens
zijn wortels heeft, een integraal humanisme, het humanisme van de Menswording
(78).
Wij hebben met deze korte weergave wel de hoofdgedachte van Maritains
humanisme voor ons. Uiterst merkwaardig, in meer dan éen opzicht, is de nadere
uitwerking. Daartoe reken ik ook zijn waardeering van de Middeleeuwen, en zijn
stelling, dat een terugkeer tot het wezen der Middeleeuwen onmogelijk moet heten
- een stelling die frappeert, omdat de meeste Roomse schrijvers, al erkennen zij dat
een terugkeer tot Middeleeuwse v e r h o u d i n g e n onmogelijk is, toch een herstel
der b e g i n s e l e n bepleiten. Het historisch ideaal der Middeleeuwen is, kort
samengevat, het denkbeeld van het Heilige Roomse Rijk, berustend op de sacrale
opvatting van het tijdelijke, op de leer dus, dat àl het tijdelijke ten opzichte van het
geestelijke slechts een dienende rol heeft te vervullen, en omgekeerd: dat dus de
middelen der tijdelijke orde gebruikt moeten worden voor het geestelijk heil der
mensen, voor de geestelijke eenheid van het sociale organisme. Maritain erkent
gaarne, dat deze opvatting van het sacrum imperium één der mogelijke duidingen
vanuit het Christendom is, maar dan ook: één, waarnaast andere. Voor ónze
verhoudingen, die nu eenmaal door de traditie der na-Middeleeuwse, moderne wereld
en gedachte worden bepaald, is terugkeer tot het Middeleeuwse ideaal uitgesloten
en ongeoorloofd. Het ideaal der nieuwe Christenheid behoort uit te gaan van ‘een
profane christelijke opvatting van het tijdelijke’ (163), waarin ook moeten worden
opgenomen, - gered, zegt M. - die waarden en waarheden,
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die door de moderne tijd verworven en tegelijkertijd gecompromitteerd zijn (143).
Nader omschreven: de kenmerken van dit nieuwe Christelijk ideaal zullen zijn ‘het
tegendeel van die van het liberalisme en van het inhumane humanisme van de
anthropocentrische periode, en tegelijkertijd een tegenstelling vormen met de
kenmerken, die we in het middeleeuwsch historisch ideaal van het sacrum imperium
onderscheiden hebben... De idee... het gesternte als 't ware van het nieuwe humanisme
zal niet meer de idee van de h e i l i g e h e e r s c h a p p i j zijn, die God over alles
heeft, maar veeleer de idee van de h e i l i g e v r i j h e i d van het schepsel, dat door
de genade met God verenigd wordt (163, 164).
Deze formule staat aan het begin van het vijfde hoofdstuk, dat ik als verreweg het
belangrijkste beschouw, omdat de schrijver hierin een concrete uitwerking der
beginselen biedt. Zijn leidende gedachte is hier die der o r g a n i s c h e
v e e l v o r m i g h e i d . Ik ben zo vrij af te wijken van de volgorde van het boek, en
voorop te zetten wat in Protestantse ogen het merkwaardige van deze Roomse schrijver
is: zijn pleidooi voor het aanvaarden der veelvormigheid op geestelijk gebied. De
moderne tijd heeft ons gebracht een godsdienstige verscheidenheid: het Protestantisme
ontstond, en ook een brede stroom van ongodsdienstigheid - het is een van de
belangrijke verschillen met de Middeleeuwen. Nu kan Maritain als gelovige Katholiek
natuurlijk niet opgeven de gedachte, dat de Roomse Kerk de volledige godsdienstige
waarheid bevat; maar hij wil ook geloven, dat de moderne ontwikkeling door
goddelijke Voorzieningheid is geleid, dus zin moet hebben en waarheid bevatten.
Als hij staat voor de vraag naar de praktische regelingen, aanvaardt hij bewust: op
geestelijk gebied veelvormigheid. ‘Het is duidelijk, dat voor een gezonde wijsbegeerte
één enkele moraal de ware is. Moet evenwel de wetgever, wiens taak het is het
algemeen welzijn en de vrede van dit of dat bepaalde volk te bevorderen, geen
rekening houden met de feitelijke omstandigheden, waarin een volk verkeert, en met
het zedelijk ideaal van de verschillende geestelijke families, waaruit dat volk is
samengesteld, een ideaal, dat wel min of meer onvoldoende is, maar dat feitelijk
bestaat? Moet hij dus het beginsel van het kleinste kwaad niet in toepassing brengen?
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(167). De moderne staatsgemeenschap aanvaardt dus, omdat zij de onderlinge vrede
wil en gewetensdwang afwijst, verschillende wijzen van Godsverering, en dat geldt
óók van verschillende levensopvattingen en gedragswijzen (al is ‘dulden nog geen
goedkeuren’).
Veelvormigheid wenst deze Katholiek óók op het gebied der politieke partijen.
Hij wijst af z.g. christelijke politieke partijen (‘politieke partijen met een godsdienstig
etiket zoals het Duitse Centrum was, 257, 258); hij erkent dat mensen, die door
eenzelfde godsdienstig geloof verenigd zijn, op politiek terrein zeer goed een
verschillende, ja zelfs tegenovergestelde mening kunnen aanhangen, en kent in dit
verband een heel grote invloed toe aan de sociale positie, waarin men geplaatst of
opgegroeid is. Hij pleit voor een politieke activiteit met een christelijke geest bezield,
maar vraagt daarbij uitdrukkelijk, dat de politieke organisaties autonoom zullen zijn
(261). Zó hoog schat hij deze politieke arbeid en organisaties, dat hij er het woord
‘orde’ of ‘broederschap’ voor gebruikt; samenbindend behoort hier naast de
christelijke gezindheid ook te werken het besef, dat men positief een nieuw
beschavingsregiem voorbereidt.
Veelvormigheid dus, zowel geestelijk als politiek. En toch: eenheid. Maar dan is
voorwaarde: verdraagzaamheid. Natuurlijk maakt de Katholiek hier onderscheid:
verdraagzaamheid op dogmatisch gebied, die de vrijheid om te dwalen als iets, dat
op zich goed is, beschouwt, kan men van hem niet verwachten; iets anders is de
burgerlijke verdraagzaamheid, die de Staat verplicht eerbied te hebben voor de
gewetens. Deze laatste zal in de structuur der toekomstige staatsgemeenschap haar
plaats behouden (172, 173). Let wel: hier verdedigt een Katholiek niet de
veelvormigheid en de verdraagzaamheid voor het heden, omdat het ‘nu eenmaal niet
anders kan’ b.v. omdat men in ons land minderheid is, maar hij neemt ze welbewust
op als wezenlijke elementen in het ideaal van zijn nieuwe christenheid.
Veelvormigheid bepleit hij evenzeer voor de economische structuur en de sociale
orde. Merkwaardig zijn ook op dit punt de ontwikkelde inzichten. Thomas van Aquino
heeft steeds twee beginselen geponeerd: enerzijds privaateigendom, daar anders de
arbeidsactiviteit zich niet zou ontplooien; anderzijds: alle
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goederen zijn er om het algemeen welzijn te dienen. Dit tweede aspect, ‘de wet van
het gemeenschappelijk gebruik’, is in de tijd van het liberaal individualisme zo totaal
verduisterd, dat een eenzijdige reactie in de vorm van Staatssocialisme wel komen
moest. In de bladzijden die hierover handelen (184-187) treft mij dat Maritain, Marx
afwijzende, aanknoopt bij Proudhon en pleit voor de gedachte, dat ‘de eigendomsvorm
in het industriële leven geen staatsvorm of communistische vorm moet aannemen,
maar een m a a t s c h a p s v o r m , zodat het regiem van het mede-eigenaar zijn daar
zoveel mogelijk het loonstelsel gaat vervangen, en zodat de menselijke persoon voor
de dienstbaarheid die de machine oplegt, een compensatie vindt in het feit, dat het
arbeidersverstand medezeggingschap krijgt in het beheer en de leiding der
onderneming.
Met grote warmte pleit de schrijver voor het begrip van de waardigheid van de
arbeid, waarvoor hij een corporatieve organisatie, maar principieel van onderen naar
boven, volgens de beginselen der personalistische democratie aanbeveelt, in welke
organisatie de vakverenigingen voorondersteld zijn (189, 190). Het gaat hier voor
Maritain niet om een min of meer toevallig subjectief inzicht, wil men om een sociaal
stokpaardje, maar om een van zijn fundamentele stellingen: een wijdse christelijke
herleving zal zich niet mogen beperken tot een intellectuele élite, maar moet
meebrengen een wederinschakeling der arbeidsmassa. Als een gewichtige historische
vooruitgang aanvaart hij dankbaar, dat het socialisme de arbeiders tot bewustheid
en saamhorigheid heeft gebracht; deze bewustwording betekent ‘het opgaan naar de
vrijheid en de persoonswaardigheid, in haar innerlijk zijn en in haar sociale
uitdrukking genomen van een gemeenschap van personen’ (230, 231) - al is de
tragedie van onze dagen, dat deze winst gebracht moest worden door het atheïstisch
Marxisme. Laat men goed zien, zo scherpt Maritain ons in, dat óók voor de
toekomstige gemeenschap de arbeidersklasse de sociologische grondslag levert; dat
blijft het waarheidsmoment in de Marxistische gedachte van de ‘historische zending
van het proletariaat’; men begrijpe, dat van de houding der arbeidersklasse voor een
groot deel het lot der mensheid afhangt (234). Dáárom moet zij weer ingeschakeld
worden in het organisme van
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maatschappij en cultuur, en in de christelijke geest. ‘Enerzijds zullen zich in de grote
massa machtige kernen van geestelijke en godsdienstige vernieuwing moeten vormen,
van de andere kant zullen de christenen zich van heel wat min of meer onbewuste
sociologische vooroordelen los moeten maken, en zal de christelijke gedachte de
waarheden, welke de sociale emancipatiebeweging ingezien en van te voren
aangevoeld heeft, moeten zuiveren van de antichristelijke dwalingen...’ (238).
De sociale structuur, die Maritain voor den geest staat, noemt hij een
‘personalistische democratie’, waaronder hij verstaat een stelsel, niet van abstracte
vrijheid à la Rousseau, maar van ‘concrete en positieve vrijheden, welke in instellingen
en sociale groepen belichaamd zijn, en waardoor de innerlijke vrijheid van den mens
naar buiten en in het sociale leven tot uitdrukking zoekt te komen’ (200). Op grond
dan van een echte aristocratie van den arbeid, onder een vitaalchristelijk tijdelijk
regiem zal de eerbied voor de menselijke persoon in individu en massa worden
verwerkelijkt. Fascisme en nationaalsocialisme worden ondubbelzinnig afgewezen,
omdat deze stelsels het beginsel der menselijke persoonlijkheid en der vrijheid
loochenen (276).
Bij dit alles is de schrijver zich duidelijk bewust van de enorme belemmeringen,
die de door hem mogelijk en noodzakelijk geachte nieuwe Christenheid in den weg
staan; het kapitalisme als stelsel moet geliquideerd, de kapitalistische geest moet
worden overwonnen. Afgezien van de ‘vrij grote onzekerheidsmarge’ die men in de
historie open moet laten, ‘de overgang tot een nieuwe christenheid zal veel diepere
veranderingen met zich brengen, dan die waaraan het woord revolutie doorgaans
doet denken’, (211), waarbij het vooral op de innerlijke afmetingen dier veranderingen
aankomt - maar dit bewustzijn doet hem, die in een ‘heldhaftig humanisme’ gelooft,
slechts te harder werken.
In het bovenstaande is slechts de kerngedachte van Maritains zéér rijke boek
weergegeven. Voor mij ligt het boeiende en belangrijke vooral hierin, dat een
overtuigd Rooms-Katholiek, steunende op de Thomistische grondslagen, deze dingen
zegt. Ik heb uit mijn resumé zoveel mogelijk het Roomse en
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scholastieke weggelaten, en weet heel goed, dat woorden hun inhoud krijgen in een
bepaald stelsel, in een concreet geestelijk klimaat. Daarom zal ik ook niet de
dwaasheid uitspreken, dat hier een Christenhumanist naar vrijzinnig Protestants
model, of dat hier een religieus-socialist aan het woord was. Eerlijk gezegd: dan zou
dit boek mij niet zo belangrijk voorkomen als nu het geval is. Immers thans
demonstreert Maritain, juist omdat hij spreekt als Katholiek, dat er in verschillende
groepen van Europa zeer belangrijke raakvlakken zijn, beter gezegd: dat er grote
stukken geestelijk leven en inzicht gemeenschappelijk bezit, gemeenschappelijke
voedingsbodem zijn. Naast het feit der verscheurdheid in geestelijk opzicht staat er
het feit der verbondenheid, zeker der innerlijke verwantschap. Ik althans verklaar
gaarne, dat ook wanneer mijn beredenering een andere zal zijn, de hoofdgedachte
van Maritains anthropologie, de kern van zijn integraal humanisme, n.l. theonomie,
ook voor mij centraal is. En menig niet-dogmatisch socialist zal, ook wanneer hij
allerlei dingen anders zou zeggen, sommige dingen ook wel anders ziet, toch gaarne
mede arbeiden aan de opbouw van een personalistische democratie, door Christelijke
naastenliefde bezield.
Rest o.a. de vraag, in hoever Maritains denkbeelden leven in het empirisch
Katholicisme, in Frankrijk, in Holland. Zullen we, uit dankbaarheid over het gebodene,
deze ietwat pijnlijke vraag maar laten staan?
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Aanteekeningen bij Marsmans ‘Verzameld werk’
Door P. Minderaa
I
‘Verzameld Werk’ uitgegeven door een dichter van nog geen veertig jaar oud, men
glimlacht! Het lijkt een verwaande pose of een berusting in vroege seniliteit. Men
leze echter ten eerste den titel goed, hij spreekt niet van ‘De verzamelde Werken’
maar, en ik denk toch met bedoeling kortweg van ‘Verzameld Werk’. Deze uitgave
gaf de gelegenheid vooral van het proza en de theoretische en kritische opstellen een
scherp-gekeurde en definitieve bundel te bieden. Op gelukkige wijze werden bijv.
in het derde deel allerlei korte aan litteraire verschijnselen van een bepaald moment
gebonden opstellen, geschift en gezuiverd, vereenigd tot een bundel aphorismen, die
42 nummers telt en de noodige eenheid in zich draagt door de markante
persoonlijkheid van den schrijver.
Het boek ‘De dood van Angèle Degroux’ wordt herdrukt met belangrijke
bekortingen, waardoor vooral de compositie wint. Daarnaast worden belangrijke
stukken van ouderen datum (de drie Autobiographische), het reeds in 1932 begonnen,
maar pas in '37 voltooide ‘Zelfportret van J.F.’, evenals het slotstuk ‘Theresa
Immaculata’, die in de laatste anderhalf jaar in ‘Groot-Nederland’ verschenen, voor
't eerst in boekvorm gepubliceerd.
Voor het proza heeft deze hernieuwde en samenvattende uitgave dus zeker zin (en
gaf ze ook oeconomisch waarschijnlijk de beste mogelijkheid). Al moet het mij van
't hart, dat het mij onprettig aandoet den roman van Angèle Degroux, meer dan 100
pag., ingesloten terug te vinden tusschen veelsoortig ander werk. Zulk een boek is
een eigen wezen, dat men in zijn eigen omhulling in de hand wil houden en herkennen,
desnoods als één deel van een serie werken. Hetzelfde geldt, misschien in
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geringer mate, voor ‘Zelfportret van J.F.’. Met de Verzen staat het nog anders.
Marsman herhaalt hier een reeds vroeger (trouwens ook door anderen) gebruikte
methode in een nieuwen bundel een of meer voorafgaande te herdrukken. Ditmaal
werd het dan vrijwel het geheele poëtisch oeuvre tot 1938. Deze methode is niet vrij
te pleiten van een zekere gewichtigdoenerij, zij past eigenlijk toch alleen bij de
definitieve verzorging van een litteraire nalatenschap. Misschien speelt ook hier de
oeconomie een rol, als de vroegere bundels zijn uitverkocht. In ieder geval boeken
we practisch het voordeel, dat de geheele dichterlijke ontwikkeling tot nu toe
overzichtelijker is, temeer waar de dichter zelf een indeeling in perioden aanbracht.
Voor Marsman zelf woog een andere reden het zwaarst, zooals blijkt uit het
gesprokene op zijn recente voordrachten. Ik lees in een verslag: Maar het gevoel,
dat hij zijn eerste tijdperk achter zich heeft, is het, dat den dichter tot de uitgave van
zijn gezamelde werken drong.’
Hij beschouwt de verzen van de Derde Periode en het proza der laatste jaren als
een rijp-worden en veelszins als een nieuw begin: ‘de hervonden intensiteit van leven
in het najaar van 1936 te Schaarbeek, die zich uitte in een regenereerenden stroom
van gedichten.’ Dit wijst naar de toekomst en zeker niet naar een afronding. Zullen
we straks een nieuwen bundel mogen tegemoet zien, waarin de verzen van deze
laatste, derde periode weer vooropgaan als het logisch begin?
Heeft deze methode van uitgave dus zijn voor- en nadeelen, zij is om een andere
reden interessant: zij typeert den auteur Marsman. Hij moge in alle oprechtheid
zeggen ‘Wie zichzelf herleest, leest een grafschrift’, - hij is en blijft geobsedeerd
door de kritische beschouwing van eigen levenslijn. Het geheele rijke stuk ‘Zelfportret
van J.F.’ dat in zoo sterke mate autobiographisch is, werd geschreven uit de dwingende
behoefte eigen verleden te doorzien, te ordenen, te oordeelen. Eerst door dit te
schrijven kon hij ervan bevrijd worden als van een beklemming.
Nog één teekenend détail. Hij spreekt ergens in dat ‘Zelfportret’ van een dagboek,
bijgehouden tijdens een lange ziekte. J.F. herleest het later, schrijft fragmenten ervan
over. Naast prozafragmenten en verzen bevat dit dagboek véél citaten. Eén
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slechts, het laatste, neemt de auteur in zijn zelfportret over. Het is van Karel van de
Woestijne, maar het was dezen J.F. zéér verwant. Aldus: ‘Ik ben doorvreten van de
aanhoudende toomelooze behoefte aan het eigen moreele onderzoek, waar zelfs geen
afschuw, waar zelfs geen walg mij van kan weren.’

II
De dichterfiguur Marsman is van een ongemeene gaafheid. Men zou kunnen spreken
van een exempel van dichterlijke ontplooiing. Er is een bewegelijke maar dwingende
lijn in dit alles, niet alleen de lijn van een persoonlijkheid, maar vooral niet minder
de lijn van het dichterschap. Deze heeft een zekerheid in zich, die van haar echtheid
overtuigt; ze is tevens van een zoo groote bewegelijkheid, dat het - vanzelfsprekende
inzinkingen daar gelaten - nooit verstarring wordt. Men kan niets voorspellen; iedere
wending van de lijn brengt verrassingen; iedere nieuwe phase is evenzeer overtuigend
als noodwendige groei of vernieuwing.
Geen rivier die de bedding zoekt van zich biedende mogelijkheden, in al zijn
onstuimigheid gericht door de kansen van het landschap, maar een bloedsloop
gedreven door de slag van een centraal hart.

III
Het zijn in hoofdzaak drie trekken, die Marsman; den mensch, den dichter en den
criticus kenmerken.
Ten eerste de volstrektheid van zijn dichter-geaardheid. Het creatieve dichter-leven
is hier in het eigen doorleven van geest en ziel evenzeer als in de beschouwing van
wereld, menschen en werk, een zijn van zeer-bepaalde, onaantastbare orde. De termen
waarmede dit leven kan worden aangeduid, waarin het wordt ontleed, schieten voor
den niet-ingewijde voortdurend tekort, omdat ze licht anders verstaan worden in de
profane spheer. Dit geldt van woorden als verbeelding, visioen, droom enz. Het
duidelijkst heeft Marsman zich over deze dingen uitgesproken in de korte aphorismen,
die ik al noemde en in het stuk ‘De Aesthetiek der Reporters’, dat hij voorop in den
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derden bundel plaatst ‘bij wijze van Inleiding’. Daar wordt van den kunstenaar o.m.
gezegd: ‘Hij verwerkt levens, moderne tijden, goden en revoluties tot één brandend
visioen, hij kent geen andere wetten dan die van het nimmer te demaskeeren artikel:
de schoonheid. Hij kent den droom, die meer dan het ding is. Hij zoekt den vorm die
onzichtbaar is... Hij heeft enkel gehoorzaam te zijn aan den wil die brandt in zijn
handen en die in de werkelijkheid ingrijpt om die te vervormen tot Beeld. Ver-beelden,
her-scheppen, purifieeren van materie tot vorm...’
Aestheticisme? Een spelen met de geweldige werkelijkheid van eigen ziel en van
de wereld terwille van een zich verzadigen aan beeld, kleur en muziek? Allerminst,
al zijn er vele eigenwijze dwazen die hier niets anders zien en dientengevolge
schelden. Het gaat hier integendeel om een dóórdringen in cosmos, ziel en wereld
tot op den bodem, een doordringen van geheel eigen geaardheid, niet naar de wetten
van psychologische of sociologische analyse, maar naar de even dwingende en
evenzeer als objectief-eischend ervaren wetten van het visioen. Vanaf de eerste
dronken liederen, waarin een versmelting met den cosmos werd uitgestameld, via
de pogingen een wereld in ‘seinen’ als in hun oer-kernen te grijpen, tot op de
bliksemende doorlichting van eigen en anderer zielsgrond in de confrontatie met de
liefde, den dood en God, ja ook in de harmonischer en heidenscher doorproeving
van de levensstroom in natuur en erotiek, overal is het de volstrekt-eigene
levenshouding, die deze is van den dichter. Hier ook vindt de criticus Marsman zijn
maatstaven, die hem niet bedriegen. Zij eischen een oordeel, dat naar de begrippen
eener ruimere litteratuurgeschiedenis eenzijdig mag heeten en onbillijk kan worden,
maar in zichzelve echt is en consequent. Van hieruit weerlegt hij, zelfs zonder
argumenten, in een driftige zekerheid, alle relativeerende verklaringen en analyses
van het dichterlijk phaenomeen à la Ter Braak.
Het in strenger zin litterair proza staat tusschen de verzen en critieken in. Waar
het op zijn best is, staat het vlak naast de poëzie. Maar de rol van het onderscheidend
en formuleerend intellect - in het visioen vergeten - wordt hier wezenlijk, soms niet
anders dan als vorm (het visioen bij de Sácré Coeur uit ‘Angèle Degroux’), dikwijls
als voorbereiding, als bege-
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leiding in een andere toonaard, als menschelijker vertaling, veelvoudig ook als
retrospectie.
De tweede trek van Marsmans wezen is zijn drift groot te leven. Zij is natuurlijk
van het eerstgenoemde niet gescheiden: wie door het visioen bezocht werd, is aan
grootsche proporties gewend geraakt. Maar het is niettemin een eigen trek. Zij gaf
het aanzijn aan vele dier morgen-sterke verzen, geladen met onstuimigheid en
schuimend verlangen, met drift naar avontuur en wijdheid. Ik noem slechts uit
verschillende perioden ‘Paradise Regained’ ‘De Grijsaard en de Jongeling’ en de
beide ‘Voorschriften’ uit de laatste periode. Negatief beteekent dit het hardnekkig
verzet tegen alle bederf, tegen ziekte en lafheid; in zijn critieken tegen
psychologistisch gepeuter, burgerlijkheid en provincialisme. Dat dit alles niet gaat
zonder overmoed, zonder een romantiseeren en romantisch vergrooten van de eigen
persoonlijkheid, zonder onbillijk oordeel vellen, zonder - op zijn bedenkelijkst - een
hoogmoed, die zich aan eigen waan bedrinkt, wie zal het loochenen? Maar er blijft
bovenal de onbarmhartige, stalende afweer tegen bederf van alle slag, tegen de wanen
van een ontgeestelijkte wereld als in dit couplet van het nieuwe ‘Dies Irae’.
‘O, de woede, machtloos tot de tanden
bloot te staan aan dit grauw vagevuur!
wanneer zal dit Babel dan verbranden
van de schachten tot het zwart azuur?’

Er blijft de immer-jonge bereidheid tot beginnen, tot een van alle smetten gezuiverde
nieuwe orienteering:
‘uw eenige toeverlaat
zij het woord:
o, bolwerk, o, citadel,
bekleed mij met
een nieuwen mantel,
laat het firmament
mijn huis zijn,
zorg, dat mij niemand kent.
vraag elken dag
een witten keursteen
en het onbeperkt gezag
van een nieuwen naam.’
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Als derde grondtrek van Marsmans wezen noem ik het vechtend heen en weer
slingeren tusschen de laatste polen van het bestaan: leven en dood, God en
vergoddelijkt ik, liefde en eenzaamheid. Ook hier is samenhang met het eerder
genoemde. De visioenaire doorschouwing van het bestaan drijft hem dwingend tot
de uiterste polen en de drift tot grootsch leven verbiedt een compromis.
Het onontkoombaar op elkander betrokken-zijn dezer polen in een nooit-ophoudend
gevecht, de vitale zelfverwerkelijking, ja... verheerlijking maar nooit zonder het
grijnzend masker van den Dood, de Luciferische trots, tegelijkertijd sidderend voor
de vernietigende majesteit Gods, de rijkst-communiceerende liefde doch doorvreten
van onontkoombare eenzaamheid, zij geven heel deze poëzie en dit proza een eigen
allure, een onverwisselbaar-zijn, een gespannen staan van trillend leven. De obsessie
van den Dood is bij dat alles het meest sprekend en veelvuldigst. Men zal er wel
psychologische verklaringen voor kunnen opstellen aan een brooze lichamelijke
constitutie in strijd met brandende levensdorst ontleend. Dat blijft echter aan den
buitenkant, is slechts aanleiding. Aanleiding tot een onbarmhartig doorgraven van
heel de creatuur tot zijn bitteren bodem, een ontmaskering van alle lust en bloei, ook
in den roes nooit vergeten, als ‘een voorgolf van den dood’. Is de tegenstelling dood
- leven dus misschien de veelvuldigst en sprekendst geuitte, de laatste en die den
mensch en dichter beheerscht, is die tusschen God en zijn promethëisch ik!1)

IV
In de thans eerst gebundelde ‘Derde Periode’ staat het gedicht, dat het wezen van
den auteur, in het ook vroeger geliefd zinnebeeld van de vliegende Hollander,
zonneklaar openbaart. Het draagt den eenvoudig-nuchteren titel ‘Lezend in mijn
boot’. Daar is, opgeroepen uit de jeugd, de communie met de natuur, als een zaligheid
beleefd, doch niet in sentimenteel verdroomen, maar ruig, jong, mannelijk,
Hollandsch. Hij ligt op zijn rug in de boot en

1) Uitvoeriger heb ik deze tegenstellingen en met name die tusschen eenzaamheid en liefde,
besproken in een artikel over den roman ‘De Dood van Angèle Degroux,’ waarheen ik
belangstellenden verwijs (Eltheto, April 1934).
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‘de ruimte, de teerlucht, de lichte golfslag
tegen het boord verrukten mij en ik dacht:
wie kan zeggen, dat hij het licht heeft gezien
en muziek heeft gehoord,
zoolang hij het water niet kent
en dit landschap niet heeft gezien?
van den hemel sneeuwde het licht.’

Hij leest en herkent zichzelve:
‘en ik las met een schok, die geen twijfel liet,
het verhaal van mijn eigen ziel,
dit was mìjn leven, mijn verzet tegen God.’

Als een onontkoombare zekerheid beseft hij dat dit het leven lang zijn lot zijn moet.
Hij is voor zichzelf niet anders denkbaar dan als de absolute opstandige. Maar dan
is er in éénen adem ook overtuiging der beslissing:
‘en terwijl ik het boek op den bodem wierp
en haastig de riemen greep,
zag ik boven mij in een bliksemzweep
den God, die mij vellen zou.’

V
Daar straks werd reeds aangeduid, dat de dichterlijke ontplooiing van dezen mensch
een exempel is. Van bijzonder groote waarde is naast ander proza in deze materie
‘Het Zelfportret van J.F.’ Er is hier een bijna ononderbroken beschrijvende en
verklarende paraphrase der gedichten. De bij Marsman zoo overweldigend optredende
beginphase van het dichter-zijn, een nog primitieve, aan alle onderscheiding
voorafgaande eenheidsbeleving met den cosmos (de eerste bundel ‘Verzen’) wordt
in deze jeugdherinneringen als de volstrekte werkelijkheid zijner verbeeldingen
beschreven. Hij gaat scheep in den droom, tegen het stervend avondrood, onder de
vlag van het opkomend donker, smal liggend in zijn rusting, tusschen schild en
zwaard. Hij bevaart den nacht in een boot, gevormd uit het lange en breede haar van
een vrouw. Dan vervloeit dit alles tot de volkomen communie, hij vereenzelvigt zich
met het heelal. ‘Ik hing boven de ruimte en was zelf de ruimte en

Het Kouter. Jaargang 3

233
onder mij wentelden langzaam de wereld, de sterrenbeelden, de planeten.’
Ik herinner den lezer hier aan het artikel van Dr. van Senden in dit tijdschrift van
Maart 1936 over de rechter en linkerzijde der menschheid. De schrijver gaf daar een
omgrenzing van een principieele rechtsche en linksche richting, die beiden getypeerd
waren door een bepaalde verhouding tot het aanvankelijk primitieve. ‘Overal waar
er het rechtsche is, is er een langzame vervloeiing uit het primitieve, overal waar het
linksche is, is er een bewuste radicale breuk daarmede.’
Eerst bij een voortgaan vanuit het primitieve, dat slechts onpersoonlijke goddelijke
kracht kent, kan er, zeide van Senden, van God en goden gesproken worden. Het
loont de moeite vanuit deze schematische cultuur-philosophische beschouwing
Marsmans poëzie te bezien. J.F. vertelt in zijn ‘zelfportret’ hoe in deze eerste
kosmisch-primitieve periode - al was hij van huis uit met verhalen over God bekend
-, God steeds zijn bewustzijn verre blijft, een ‘verbleekte en vrijwel vergeten
metaphysische schets’. ‘Doch toen het besef van samenhoorigheid ophield, verscheurd
werd, moet ik zeggen, trad God uit de verkleurde achtergronden naar voren en toen
voor het eerst in zijn volle, onduldbare realiteit.’ Krasser voorbeeld van de ‘radicale
breuk’ laat zich moeilijk voorstellen; bij de eerste verschijning reeds van God voor
zijn erkennend bewustzijn, wordt deze ervaren als een ‘o n d u l d b a r e realiteit’. Dit
is de vechter, de vliegende Hollander, die niet alleen spuwt op een klein-menschelijk
en quasi-godsvruchtig-vroom ontwijken van deze alles overheerschende confrontatie:
ik - God, als in het brieschende vers ‘Toren van Babel’, maar die leeft in een
voortdurende waakzame voorbereiding op de laatste strijd zelf, een trotsch-geharnaste
uitdaging in een voorpostengevecht, met de bittere zekerheid - die soms nauwelijks
is zonder een verholen vreugde en heimwee! - van de komende nederlaag.

VI
Brengen de Derde Periode der Verzen en het laatste proza een wezenlijk nieuwe
phase in Marsmans werk? Naar het
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besef van den auteur zelf doen zij het zeker. Als uitvloeisel van een gerijpter
levensbesef en wilsleven, ontwaart hij in dit laatste werk een harmonisch samengaan
van stijl en open sentiment. Dit raakt allermeest subjectieve groei; is er ook objectief
verandering? Er is zonder twijfel een ontwikkeling; er is met name op verschillende
plaatsen een harmonischer zich voegen in de natuur, zelfs een elegische toon
(Paestum). Ook deze uitgesproken Noordsche natuur ontkwam op zijn lang verblijf
in Spanje en Italië niet aan den vormenden invloed van het Zuiden. Zou hij zonder
dat ooit een zoo melodisch-liedje, statig en zwierig tegelijk, hebben kunnen schrijven
over een Hollandsch landschap met dit slot:
‘en in de uiterwaarden
galoppeeren de paarden
met golvende staarten
over golvend gras’?

Ik verwijs verder naar de verzen ‘Mallorca’ en ‘Baal bij avond’. Ook dit onrustig
hart vindt in de milde klaarte van een zuideravond een ongekende en als
vanzelfsprekende vrede. Er is - met dit zuidelijke samenhangend - een sterk
heidensche natuurvreugde en erotiek. Maar is dit tenslotte anders dan een modulatie
van het oude grondthema? Domineeren de beide om vernieuwing schreeuwende en
alle insussen verachtende ‘Voorschriften’ niet de geheele volgende groep? En het
prachtig Horatiaansch inzettende ‘Memento Mori’, dat oproept tot de volle vreugde
van iederen bloedwarmen levensdag
‘totdat de avondwind
de laatste purpren rozen vindt,
de jager schiet het laatste wild’,

vindt zijn onontkoombaar Marsmaniaansch einde in de laatste regels, die spreken
van ‘het lachen van den dood’ dat, zij 't ook snel gesmoord, in de roekelooze
levenslach als echo klinkt. Men kan dit overal aanwijzen in deze verzen. En is het
slot van Theresa Immaculata anders?
Gino, die na een donker-vervoerde liefde voor de eigen zuster en al de dramatische
consequenties daarvan, het dooden van het meisje, de mislukte zelfmoord, van zijn
rechters smeekt, dat ze hem niet uit barmhartigheid de wreedheid aandoen hem te
laten leven, deze Gino spreekt zoo niet uit een Dostojewsky-
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achtige behoefte aan boete, maar vanuit het diepe besef, dat een zoo donker en wild
uitbloeiende natuur als hij doorleefde, geen ander einde kennen kan dan een uitmonden
in den dood. Vestdijk heeft in een bespreking van Marsman in de N.R. Ct. gezegd,
dat in dit door ‘eenlijnigheid’ getypeerde werk, dood en leven ineenloopen, de dood
is niet de ontkenning, maar de voortzetting van het leven, ‘als een uiterste verheviging,
die zich op één punt samentrekt en zich op één moment ontlaadt.’ Het laatste werk
van Marsman geeft meer dan vroeger aanleiding tot zulke beelden, maar ik geloof
niet dat ze tenslotte het wezen van dit werk juist aanduiden. Ook bij een neiging tot
heidensche berusting, tot elegische verzoening, blijft deze ‘voortzetting’ van het
leven, deze ‘ontlading’ zich manifesteeren in een schok. Het gevecht is ook nu niet
stil gelegd.

VII
Er blijft mij bij het diepst-aangrijpend werk van dezen dichter een pijnlijke vraag.
Ik zou aarzelen die uit te spreken als hij niet ook aan zichzelf deze gesteld had. Is
hij in zijn felste en laatste posities heelemaal echt? Ik vraag niet: is hij eerlijk, daaraan
valt niet te twijfelen. Maar is hij geheel echt, zonder litteratuur in den boozen zin
des woords?
Bij een gedicht als dat over den Vliegenden Hollander vraagt men zich af: schildert
hij niet tè bewust en niet zonder een zeker welbehagen eigen oerbeeld, om dit als
volkomen echt te doen aanvaarden? Dit geldt zijn dichten over God als over den
dood. Ik acht in dit verband zeer belangrijk het ‘Brieffragment’, ‘Dichten over den
dood’, dat een der drie ‘Autobiographische Stukken’ vormt in den prozabundel. Daar
zegt hij van zichzelf eerlijk nu tot op den draad: ‘Ik leed in mijn verzen de nederlaag
om de illusie te krijgen dat ik werkelijk met hem had gestreden, maar in wezen had
ik hem slechts in een visioen onschadelijk gemaakt.’ En even verder: ‘Ergens wacht
hij, in zijn volle kracht, alsof ik nooit over hem had gedicht. Ik ontvluchtte hem in
een narcose, ik ben moe en bedwelmd door het schuiven van poëzie.’
Het zal wel volstrekt ondoenlijk zijn van de afzonderlijke verzen te bepalen, waar
en hoeverre ze juist in deze kern-
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problemen van ons bestaan echt zijn of litterair. Zeker acht ik mij tot zulk rechterwerk
geroepen noch bevoegd. Maar wel mag als een gevaar dat deze dichterfiguur belaagde
worden erkend, dat hij - al te begrijpelijk bij zijn drift naar grootsch leven en eerlijk
gevecht -, romantisch en narcissisch zijn dichter-bestaan tot een mythe maakt.
Misschien doet daarom het werk zijner laatste periode ook hemzelve aan als gerijpter,
evenwichtiger.
Maar hier raken wij aan een der moeilijkste met het dichterschap gegeven
problemen. Laatste ernst en begoocheling, creatie en ijdelheid blijken gescheiden
door een ragfijne grens. En wij herkennen toch den onvervaard-eerlijken in den
dichter die zich de bovengenoemde vraag durft stellen, die van zijn kostbaarste
levensfunctie durft spreken als van ‘poëzie-schuiven’.
En men bedenkt ook, dat wat van den dood gezegd werd door den auteur zelf,
temeer geldt van God: ‘Ergens wacht hij in zijn volle kracht, alsof ik nooit over hem
had gedicht.’
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Indrukken van de pinksterconferentie te Ermelo
Door J.A. Riedel
Pinksteren 1938, het tweede lustrum der Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale, is op
de Ermelosche heide van 4 tot 6 Juni op waardige wijze gevierd.
Voor deze korte spanne tijds van Zaterdagavond tot Maandagmiddag, hebben vele
leidende en hulpkrachten uit de vrijzinnige jeugdbonden zich in dienst gesteld. De
verwezenlijking van deze opgave, 2400 jonge menschen te brengen tot het
gemeenschappelijk beleven van een godsdienstig feest van ernst en blijdschap, is
waarlijk geen lichte taak geweest.
En heterogeen bovendien was de samenstelling: scholieren van 15-18 jaar,
verzameld in de V.C.J.G. (de jeugdgemeenschap) de in leeftijd daarop volgende
groote groepen, van den V.C.J.B (de jongerenbond), van de Rijzende Kerk
(plattelanders) en tenslotte de V.C.S.B. (de studentenbond). Hoe verschillend zal de
overvloed van indrukken door hen verwerkt zijn. Doch meer en meer in de voortgang
van hun feest en tenslotte bij den opmarsch naar de vertrekkende treinen kon men
het hun aanzien en van hen beluisteren: - Wij hebben ons opnieuw verbonden. - In
het V.C.J.C. Pinksternummer heeft de leiding gevraagd: Als wij uiteengaan, laat het
dan zijn, vernieuwd in geloof, toewijding en durf. Welnu, dat is dan ook met hen
geschied.
In de begroeting door Ds. J.M. de Jong, zoowel als in de openingslezing van Ds.
J. de Graaf, over de beteekenis van Pinksteren '38 in de groei onzer beweging - klonk
het telkens weer door: Nimmer zullen wij in ons vrijzinnig godsdienstig leven, hetwelk
voor ons jongeren een zware opdracht is groeien, indien de geloofskracht in onze
jongerenrijen niet tegen meer bestand wordt. Zoo vele waren onze oogenblikken van
twijfel en vaagheid, zoo weinige die van geloofs-
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vertrouwen. In de vijf jaren na ons eerste lustrum verloopen, zien wij het doel nog
duidelijker voor ons: De bouw van een nieuwe levensgemeenschap. En met ons
werkloozenwerk is daarmede een klein doch wezenlijk begin gemaakt.
Namens de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protenstantisme sprak mej.
Dr. N.A. Bruining van de vreugde der ouders over het getuigenis van eenheid in het
Vrijzinnig Protestantisme door de jeugdbonden. Enthousiast getuigde daarvan ook
Pfarrer Dr. Burri namens de Zwitsersche jeugd, mede internationaal verzameld in
het L.I.B. (Leyden International Bureau).
Pinkstermorgen gaf ons in een liturgisch geheel de bezielde preek van Ds. J.M.
van Veen: - Want hij is de levende God - (Dan. 6:27). Dringend en vurig was zijn
beroep op deze groote jeugdgemeente.
2e Pinksterdag sprak voor de jeugdgemeenschap Dr. M.A. Beek en voor de
Rijzende Kerk Ds. C.J. van Royen. Voor studenten en jongerenbonden sprak Prof.
Ir. W. Schermerhorn. Het onderwerp voor alle lezingen was: Onze plaats en taak in
den strijd om een waarachtige volksgemeenschap. De lezing van Prof. Schermerhorn
woonde schr. dezes bij.
- Onze wereld toont ons naar buiten een gelijkvormigheid, welke geen steunpunt
noch beeld in den geest nalaat. Naar de binnenkant toont zij ons groepen, wier taal
voor elkaar onverstaanbaar is, hetzij in tegenstellingen op godsdienstig en geestelijk
gebied, hetzij in die op sociaal terrein van loontrekkenden en zelfstandigen, of
psychologisch in de tevredenen (verzadigden) en ontevredenen (tekortkomenden).
Hoe meer oordeel hier is, des te minder begrip veelal. Hoe meer critiek, des te meer
oppervlakkigheid. Willen wij tot een volksgemeenschap komen, dan is er meer noodig
dan alleen de goede wil tot de eigen groep, het willen doordringen tot de motieven
der tegenovergestelde is niet minder onze taak. Spreker heeft aan de
gespannen-luisterenden een reëele opdracht gegeven.
Onder de nachtelijke hemel van den scheidenden Zondag werd ‘Jeremia’ van Stefan
Zweig voor een groot auditorium opgevoerd. Geen gunstig of ongunstig
krantenverslag zal
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kunnen weergeven, hetgeen hier gemeenschappelijk beleefd werd. Daartoe moest
het geheele Pinksterfeest op de schoone Ermelosche heide persoonlijk doorleefd
worden. In onze herinnering blijft een groote dankbaarheid voor wat v.d. Vies, zijn
medewerkers en zijn spelers, in veel arbeid voor ons tot leven hebben gebracht.
Pinksteren 1938 behoort tot het verleden. De breede geestelijke achtergrond, welke
aan de voorbereiding ten grondslag lag, is belichaamd in het ‘Pinksterboek’, uitgave
Vrijz. Chr. Jeugdcentrale te Utrecht. Vanuit hunne kleinere kringen, met de
verworvenheden door hen bemachtigd als geestelijke, en met een wichtige stoffelijke
bagage, zijn meer dan 2400 onzer jongeren naar het Pinksterkamp te Ermelo
opgetrokken, verlangend naar hun feest.
In een vurige toespraak heeft Ds. H. Terpstra bij de sluiting getuigd, van toch niet
meer dan een schoon spel, en daarbij heengewezen naar de realiteit van en de hierin
gelegen opdracht voor eigen leven. Een schoon spel, inderdaad, maar ook méér: Wij
ouderen stellen met vreugde vast, dat onze jonge menschen arbeiden en worstelen
om den zin van hun tijd te begrijpen, dat ze gevoelen, hoe niet alleen moed en
toewijding, doch meer, barmhartigheid de grondtoon van het lied van onzen tijd moet
zijn.
Ernst en Blijdschap. Pinksteren 1938 heeft ze ons beide dieper doen verstaan.

Het Kouter. Jaargang 3

240

Boekbesprekingen
Dr. J.C.A. Fetter, De Betere Wereld. Tien toespraken. Uitg. J. Ploegsma,
Zeist, 1937. Prijs ing. F 1.75, geb. F 2.25.
Een gedrukte preek moge vaak teleurstellen, omdat haar effect bij het uitgesproken
worden op gevoelsuiting en gebaar berustte - hier is dit niet het geval. Bij alle warmte
en intensiteit toonen deze preeken een zeer rijk gedachtenmateriaal dat zich misschien
juist eerst bij de lectuur ontsluit. Doch bovenal treft in dit boek van den schrijver van
‘Menschbeschouwing en Zielzorg’ de verantwoorde zielkundige opzet, die zich
nergens als ‘regie’ manifesteert doch des te sterker een indringend vermogen
openbaart, zóó dat het gehoorde of het gelezene zich vastzet en groeien kan. - De
uitgave is bijzonder keurig.
R.B.

N. Berdjajew, Sinn und Schicksal des Russischen Kommunismus, Vita
Nova Verlag, Luzern 1937.
Wie Berdjajew's geschriften kent, zal hier wat de wezenlijke gezichtspunten betreft,
geen nieuws vinden, al biedt dit boek wel allerlei belangrijk feitenmateriaal uit de
geschiedenis van het Russische geestesleven. Ik beschouw Berdjajew als een van de
wezenlijk belangrijke figuren uit het hedendaagse Christendom, niet het minst omdat
hij uitgangspunten stelt die voor de verdere geestesontwikkeling - theologie en kultuur
filosofie - mogelijkheden bieden; er is op zijn grondgedachten verder te werken, met
name in de richting van een door Christelijke oekumenische geest bezielde nieuwe
sociale orde en cultuur. In het hier aangekondigde boek worden deze grondgedachten
voornamelijk critisch, naar de kant van socialisme, Marxisme, communisme gericht.
Ook dan reeds blijken zij vruchtbaar. Zij kunnen ook positief in de zin van een eigen
waarden- en normengeheel worden aangewend; tot nog toe heeft Berdjajew daaraan
zelf weinig gewerkt. Men houde hem met name in het Christelijk humanisme in het
oog. Kan een jong theoloog niet een proefschrift aan hem wijden? Het zal zéér de
moeite lonen. Het boek over het russische communisme legt veel van de geestelijke
achtergronden bloot en is daarom belangrijk.
W.B.
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Het vraagstuk van de reorganisatie der Ned. Herv. Kerk
Door F.W.A. Korff
Het Reorganisatie-ontwerp 1938 beoordeeld. Uitgave van de Vereeniging
van Vrijzinnige Hervormden in Nederland (v. Gorcum, Assen).
Prof. Dr. A.M. Brouwer: Waarom niet zóó, maar anders. (Erven J.
Bijleveld, Utrecht).
Het kan nauwelijks iemand ontgaan zijn, dat de Nederlandsche Hervormde Kerk
gedurende de laatste acht maanden in toenemende mate het tooneel is geweest van
een levendige, soms felle discussie. De strijd over haar organisatie, die sinds minstens
driekwart eeuw binnen haar muren gevoerd wordt, die nu eens luwt en dan weer
heftig oplaait, heeft opnieuw een zeker hoogtepunt bereikt. Doel van dit korte opstel
is, naar aanleiding van bovengenoemde brochures, die aan de Redactie van dit
tijdschrift werden toegezonden en welke deze Redactie mij deed toekomen met
verzoek ze hier te willen bespreken, enkele opmerkingen te maken ter kenschetsing
van de huidige situatie en ter beoordeeling van het voorgestelde en door de Synode
in Januari j.l. voorloopig aangenomen ontwerp.
Het is uitermate moeilijk, te ontkomen aan de bezwaren van zijn origine. De
waarheid van deze stelling is in de jongste kerkelijke geschiedenis weer eens duidelijk
gebleken. De reorganisatie-beweging is in de Ned. Herv. Kerk van confessioneele
herkomst. Dat beteekent: het streven naar wijziging van den v o r m der kerk ging
van meet af samen met bepaalde plannen ten aanzien van haar i n h o u d (indien ik
deze uitdrukking een oogenblik mag gebruiken). Ik bedoel: men had tegelijkertijd
een ‘zuivering’ der kerk op het oog. Niet voor niets is de in 1863 opgerichte
Confessioneele Vereeniging jarenlang de eigenlijke draagster geweest der
reorganisatie-gedachte. Een groep ging destijds onder leiding van Kuyper den
kerkelijk-revolutionnairen kant op; haar pogen liep door de waakzaamheid der
kerkelijke wachters in de doleantie van 1886 op mislukking uit. Daarmede was echter
de reorganisatie-beweging in de Hervormde kerk zelve allerminst ten einde.
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Langzamerhand kreeg zij echter, althans voor een deel, een ander karakter. Het is
niet mogelijk en ook niet noodig hier de geheele ontwikkeling te teekenen, als gevolg
waarvan een reorganisatie-streven ontstond, dat niet meer verbonden was met de
oude, confessioneele tendenzen maar alleen ten doel had aan de kerk een vorm te
geven, die meer dan de huidige met haar karakter overeenstemt. Vooral op den
invloed van Hoedemaker, die merkwaardige, ingewikkelde figuur: zelf confessioneel
en toch met zulke wijde, apostolische perspectieven, van den ethischen hoogleeraar
Gunning, en in later jaren van de oecumenische beweging, zal hierbij gelet moeten
worden. Dat nieuwe reorganisatie-streven nu was niet het eenige en zelfs niet het
voornaamste motief, maar dan toch één der motieven, die geleid hebben tot het
ontstaan der Vereeniging ‘Kerkopbouw’ in 1930. Hier kwam in eendrachtige
samenwerking van ethischen en vrijzinnigen een reorganisatie-ontwerp tot stand van
een geheel nieuw type. Een treffend evenwicht viel in dit ontwerp op te merken.
Eenerzijds was er een zekere, uiterst voorzichtig geconstrueerde leertucht, die duidelijk
maakte, dat men geen leervrijheid zonder meer wenschte, welke immers in een
christelijke kerk niet aanvaardbaar is. Anderzijds toonde het instituut van de huisof hulpgemeente, dat men waarlijk niet bedoelde de kerk te maken tot een coterie
van lieden, die het in alles met elkander eens zijn. Dit ontwerp werd echter door de
Synode in 1935 verworpen. Nadat in besprekingen tusschen ‘Kerkopbouw’ en het
meer rechts staande ‘Kerkherstel’ een voorloopige overeenstemming bereikt was,
benoemde de Synode een gemengde Commissie, die voor het thans aanhangig ontwerp
aansprakelijk is.
In dit ontwerp nu is de reorganisatie-beweging weer goeddeels op haar origine
teruggevallen. De in een geschiedenis van vele decenniën langzamerhand behaalde
winst: een reorganisatie-streven los van de tendenz tot uitbannen van
andersdenkenden, is hier vrijwel geheel verloren gegaan. Men is teruggekeerd tot
het oorspronkelijk type. Er ligt zeker ook in dit ontwerp veel goeds. Maar
daartegenover staan zóó ernstige bezwaren, dat het onmogelijk moet heeten terwille
van dat goede deze gevaren te riskeeren. Hier wordt de leertucht in het middelpunt
geplaatst en in handen gesteld van de daartoe geheel onbevoegde classicale
vergaderingen. Hier wordt aan de
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belijdenisgeschriften der 16de en 17de eeuw een positie gegeven, welke weliswaar
in zichzelve niet geheel duidelijk is, maar toch aan hen, die dit bedoelen, genoegzame
gelegenheid biedt deze geschriften bij komende leertucht-procedures normatief te
stellen. Hier wordt ten aanzien van de verhouding tot plaatselijke minderheden een
regeling getroffen, die niet de bedoeling heeft aan afwijkende groepen werkelijk
tegemoet te komen, maar die veeleer ten koste van hen de eenheid der kerk wil
handhaven. Ten grondslag aan het geheele ontwerp ligt een verwarring van het
belijden van Jezus Christus als Heer en Hoofd der Kerk met het aanvaarden van
bepaalde belijdenisgeschriften, waarin dit belijden een meer theologische omschrijving
heeft gevonden: de typisch-confessioneele dwaling derhalve. Het confessioneele
karakter van het voorgestelde blijkt trouwens reeds voldoende uit de vurige
propaganda, die van confessioneele zijde voor het ontwerp is gevoerd.
Men staat ten aanzien van een deel der ontwerpers voor het raadsel, hoe het
mogelijk geweest is, dat zij aan zulk een voorstel hun zegen hebben gegeven en het
tegen de ingebrachte bezwaren zijn blijven verdedigen. Dat de neiging tot uitbannen
hun vreemd is, staat vast. Bij de verdediging hebben sommigen onder hen zich
bediend van zuiver confessioneele argumenten, waarvan zij voorshands echter
weigeren de consequenties te aanvaarden. Dat deze consequenties door vele anderen
in de praktijk wèl getrokken zullen worden, staat evenzeer vast.
Het gaat bij dit alles inzonderheid om de positie der vrijzinnigen in de Hervormde
Kerk. Men kan het verzet en zelfs de verontwaardiging, die door verschillende vormen
van vrijzinnige theologie gewekt worden, volkomen begrijpen en billijken, zonder
te meenen, dat uitbanning der vrijzinnigen daarom de aangewezen weg zou zijn. Ik
herinner aan de uitspraak van Prof. Obbink: ‘Toen de Kerk in de 17de eeuw
onvoorwaardelijke onderteekening der drie Formulieren van Eenigheid eischte, werd
zij nochtans in meerderheid remonstrantsch. Toen de modernen het bekende “in geest
en hoofdzaak” bij de belijdenis-vragen invoegden, werd zij evenwel in meerderheid
rechtzinnig.’ Deze uitspraak is door de kritiek van Prof. Gerretson1) zeker niet
weerlegd. In het onderhavig ontwerp

1) In zijn Inleiding bij het boekje van Ds. Zeydner: De Hervormde Kerk op den Tweesprong.
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openbaart zich een tendenz tot ordening en gelijkschakeling, die volkomen in
overeenstemming is met den geest des tijds en reeds daardoor bij velen sympathie
vindt. Het is zaak daartegenover een meer geestelijke beschouwing vast te houden.1)
In de aan den kop van dit artikel vermelde brochures kan men de bezwaren vinden,
die van vrijzinnige en van ethische zijde tegen het ontwerp zijn aangevoerd. Beide
geschriften keeren zich tegen d e z e reorganisatie, niet tegen reorganisatie in het
algemeen. De winst, waarvan ik boven sprak, tracht men hier dus vast te houden.
Prof. Brouwer tracht in zijn boekje trouwens nog meer vast te houden: door
ingrijpende amendeering poogt hij het voorgestelde aannemelijk te maken. Tot deze
tegemoetkomende houding achtte Prof. Brouwer zich als Voorzitter van ‘Kerkopbouw’
verplicht. De ontvangst, welke zijn voorstellen bij de verdedigers van het ontwerp
hebben gevonden, en zijn verdere ervaringen deden hem sedert echter van standpunt
veranderen: hij heeft thans verklaard tot de ‘tegenstanders zonder meer’ te behooren.2)
Intusschen hebben de classicale vergaderingen zich reeds in meerderheid tegen
het ontwerp uitgesproken. Dit geeft goede hoop voor de komende beslissing der
Synode.
In het bovenstaande zweeg ik opzettelijk van de kleine kanten van den strijd. Het
besprokene is trouwens reeds toereikend om het nog weer eens voor de zooveelste
maal begrijpelijk te maken, dat niet weinigen altijd opnieuw de neiging vertoonen,
zich teleurgesteld en geërgerd uit het kerkelijk leven terug te trekken. Toch is dit een
ongeoorloofde houding. Wie christelijk geloof zegt, zegt daarmee noodzakelijk ook
kerk als gemeenschap der geloovigen. En wie dit laatste zegt, zegt tegelijk ook kerk
als aardsche organisatie. Het is plicht van ieder geloovige de daarmee gegeven
moeilijkheden niet uit den weg te loopen maar veeleer tot een gezonde oplossing
dier moeilijkheden naar vermogen mede te werken.

1) Voor de nadere uiteenzetting van mijn standpunt moge ik verwijzen naar de brochure, die
door Prof. de Sopper en mij geschreven en door het Haagsche Comité van Actie tegen het
Reorganisatie-voorstel uitgegeven werd onder den titel ‘De Reorganisatie van de Ned. Herv.
Kerk’.
2) Nieuwe Rotterdamsche Courant, Avondblad 25 Juni j.l.
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Vrijheid en scheppende geest
Door Dr. J.D. Bierens de Haan
Onder de vraagstukken, die ons van zeer nabij aangaan, komt een eerste plaats toe
aan dat der menschelijke v r i j h e i d . Dit zou het geval niet zijn indien wij niet leefden
in twee werelden, de wereld der natuur en de wereld der idee; en het zou evenmin
het geval zijn, indien deze twee werelden in een onderlinge harmonie verkeerden op
de manier eener verdeeling van gebied, waarbij elk het zijne kreeg, zooals wij onzen
dagtijd verdeelen tusschen waken en slapen, werken en rusten; dan zou de vreedzame
indeeling dezer twee gesteldheden ons niet in eenig konflikt met onszelf drijven.
Leefden wij niet in twee werelden, maar in eene, dan zou evenmin voor ons een
vraagstuk der vrijheid bestaan. In de natuur levend ware het ons overduidelijk dat
wij produkt zijn van de gegevenheden die zich daar voordoen; wij zouden onszelf
beschouwen als resultaat van voorafgaande en zijdelings op ons inwerkende krachten;
wij zouden objekt zijn, gelijk ook een voorwerp, welk ook, indien het met verstand
begaafd ware, zichzelf als produkt en als niet anders dan dit herkennen zou.
En leefden wij in de wereld der idee, als ons uitsluitend leefgebied, dan ware voor
ons de vrijheid zoo onvoorwaardelijk zeker, dat er van geen vraagstuk zou sprake
zijn. Maar de twee werelden, natuur en idee, verkeeren in ons in een spanning, zooals
ja en neen, willen en weigeren in spanning verkeeren, en toch is de wereld der idee
niet zonder die der natuur, en de wereld der natuur in ons niet zonder die der idee
denkbaar.
Wanneer wij hier den term ‘natuur’ bezigen, bedoelen wij natuur in een zeer
uitgebreiden zin; niet slechts de wereld in de ruimte, zooals zij door onze zintuigen
wordt waargenomen en in de natuurwetenschappen tot voorwerp van onderzoek
strekt; niet slechts den mensch naar zijn lichamelijke existentie,

Het Kouter. Jaargang 3

246
maar evenzeer den mensch, die als psychisch wezen indrukken ontvangt, zinnelijke
voorstellingen vormt en met een begeerteleven is toegerust, waarin hij de
hooger-verwante is der diergeslachten; den mensch, die door zijn onmiddellijke
levensbehoeften deel uitmaakt eener oekonomische samenleving, en tevens den
ingeschakelde in een historisch verband van verleden en tegenwoordigen tijd.
Levend in de wereld der natuur, maakt hij deel uit van een algemeen
kausaliteits-verband. Dit wil niet zeggen dat de natuurwereld zonder overblijfsel uit
een kausaal gezichtspunt verklaard kan worden; maar het beteekent dat in de
natuurwereld nergens dit gezichtspunt kan worden uitgesloten, en dat het geschieden
in de natuur voorzoover mogelijk in een oorzakelijk verband moet worden begrepen.
Zoodra niet kausaliteit maar doelmatigheid in de natuurwereld wordt vastgesteld, en
zoodra de natuurwerkelijkheid tot mathematika wordt herleid, zien wij iets anders
dan de natuur-zelf in haar doorlichten en herkennen wij in haar als achtergrond de
wereld der idee.
Nu dan: de mensch, voorzoover hij leeft in de wereld der natuur, bevindt zich als
produkt, produkt van natuurlijke werkingen, en deze bevinding kan zoozeer hem
overstelpen, dat hij zich met schrik afvraagt of in hem nog wel voor iets anders plaats
overblijft, dan voor dit deel-der-natuur zijn? Is hij niet een produkt der erfelijkheid,
drager van een inborst, waartoe voorgeslachten het materiaal geleverd hebben?
Daarenboven produkt van omstandigheden, want zou hij zijn die hij is, indien hij in
andere omgeving en in andere levenskondities ware geboren, opgegroeid en tot
mensch geworden? Produkt van een lichamelijken en ziellijken aanleg, daar hijzelf
dezen niet heeft uitgekozen, maar aanvaard heeft wat hem door het lot is meegegeven?
Hebben niet historische machten, die niemand kan becijferen, maar waaraan iedereen
gelooft, meegewerkt om zijn persoon te formeeren? en is hij ten slotte niet het produkt
van levensverwikkelingen, die hijzelf niet heeft geschapen? Met welk recht maakt
hij aanspraak op den titel van vrijen geest?
De religie kan deze vraag niet ontloopen in de vroomheid. Zij is de voltooiing van
het geestesleven en stelt redelijke
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eischen evenzeer als zij zedelijke stelt; den eisch der redelijke bezinning moet zij
stellen om niet tot piëtistische gemoedelijkheid te vervallen en haar wereldtaak te
verliezen. Het moge den schijn geven van veiligheid, wanneer men zich van de open
heirbaan verwijdert om de onbetreden boschpaadjes te bewandelen - deze
zelfbeveiliging doet afstand van alles wat grootere waarde heeft en laat den mensch
leven in den schijn. Echte religie is redelijke religie, logike latreia (Rom. XII, 1).
Wanneer het nu onze taak is de idee der geestelijke vrijheid te overdenken en haar
werkelijkheid te betoogen, beginnen wij met de afwijzing van een ongewenscht
vrijheidsbegrip. Wij verdedigen niet de ‘wilsvrijheid’ maar de w e z e n s v r i j h e i d .
Het begrip ‘wilsvrijheid’ bezit een oude reputatie en stond indertijd in het
middelpunt der belangstelling en der kontroverse tusschen deterministen en
indeterministen. Wilsvrijheid beteekende vrijheid van wilsbesluit tot handelen en
hield in dat het mogelijk ware de in het wilsbesluit gedane keuze tusschen ja en neen,
ook anders te doen uitvallen dan geschied is: wie een moord gepleegd had en blijkbaar
het besluit tot deze handeling had genomen, zou ook besluit en handeling hebben
kunnen nalaten. Of met dichterbij gekozen voorbeeld: wie na volbrachten arbeid
besloten heeft een wandeling te maken, had ook kunnen besluiten om met een sigaar
in een stoel te gaan zitten. Het is nu onmogelijk het geschil tusschen deterministen
en indeterministen op dit empirisch gebied van het handelen uit te maken, omdat wij
niet, wat toch noodig ware, experimenteel kunnen te werk gaan: men kan het gedane
niet nog eens, en dan anders, gaan overdoen. Het overleg te dezen is gepraat in het
luchtledig.
Iets anders wordt de zaak, zoo wij niet over wilsbesluit en handeling, maar over
wilsmotief nadenken, en dan krijgt het determinisme een goede kans. Want het willen
wordt gemotiveerd door een wensch, en ik kan niet zoo maar mijn wensch veranderen;
zoo ik wensch een wandeling te maken, kan ik niet wenschen dit na te laten. Niemand
kan wenschen wat hij niet wenscht. Wel kunnen wij tegen-motieven in het geding
brengen, bijv. gewetens-motieven, maar hiermee is de wilsvrijheid in den bedoelden
zin (liberum arbitrium indifferentiae)
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niet gered, want wij kunnen niet achter deze zien, om te weten waardoor zij weer
zijn gemotiveerd. Als ik besluit een vrouw te trouwen of een reis te maken, ligt daar
vaak zooveel achter, dat ik maar verstandigst doe door het besluit uit te voeren aleer
ik zijn motieven heb doorgrond. Want wanneer ik deze in 't oog vat, weet ik toch
niet wat dáár weer achter schuilt, en zoo het mij toch gelukt den sluier eenigermate
op te lichten weet ik nog niet of de eerste motieven wellicht reakties zijn op uiterlijke
aanleidingen, dan of zij uit de bron van eigen wezen zijn opgekomen. Spinoza zegt
dat de ervaring van eigen vrijheid geen bewijskracht heeft; wellicht heeft de ervaring
van eigen onvrijheid dit evenmin; en daarom moet men, de vrijheid des geestes
overwegend, van dit geheele probleem van determinisme en indeterminisme afzien
en de zaak van psychologisch terrein afvoeren naar het m e t a f y s i s c h e , d.i. naar
het terrein der wereldbeschouwing. De vrijheid des geestes moet begrepen uit het
begrip eener w e r e l d o r d e . De vrijheid, die dusdoende wordt erkend is, gelijk wij
reeds opmerkten wezens-vrijheid, niet wilsvrijheid in de genoemde beteekenis van
dit begrip.
Ook de ontkenning der wezensvrijheid stamt uit wereldbeschouwing, n.l. uit die
welke als naturalisme of als positivisme bekend staat. Zij vat de werkelijkheid, waar
en hoe ook, op als vorm van werkingen, werkende energieën, in onderlinge betrekking
en volgens oorzakelijkheid bepaald. Zij erkent de alomgeldigheid van geschiedwetten,
d.i. van kausale relaties, die door het wetenschappelijk onderzoek moeten worden
opgespoord en in formules vastgelegd. Werkingen zetten zich in andere werkingen
om; uit wrijving volgt warmte, uit warmte beweging, uit spanning ontlading. De
naturalistische theorie acht de psychische werking hierin besloten: het zielsleven kan
niet tot een zielssubstantie herleid worden, tenzij deze als een doorgangspunt van
werkingen, een accumulatie van krachten beschouwd wordt; want de som der
energiëen in het heelal vermeerdert noch vermindert. Het menschelijk ik als eigen
wezen vindt hier geen plaats; de wil tot handelen gaat over tot beweging in de fysieke
wereld, hetgeen inhoudt dat deze wil (psychische energie) deel uitmaakt van de som
der wer-
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kingen die wij in de fysische wereld aantreffen; anders zou er een bron van werking
zijn, die iets nieuws in het bestaande aanbracht, waarmee het verband der dingen
verbroken ware. In dit geval zou de wensch van Archimedes vervuld zijn: geef mij
het punt waar ik staan kan, en ik zal de wereld uit haar voegen lichten. Geheel het
psychisch bestaan moet dus deel uitmaken van de som der kausaal-bepaalde werkingen
in het heelal.
Het was natuurlijk niet mogelijk deze wereldbeschouwing in finesses uit te werken
en de menschelijke geesteswerkzaamheid onder het kausale gezichtspunt tot in
uitersten toe te lichten. Taine heeft ondernomen algemeene kausale relaties voor het
kunstscheppen als onderdeel van het geestesleven uit te denken, en vond het bekende
drievoud van: ras, milieu en tijdstip. Het is niet anders mogelijk of men moet hier
zeer in het algemeene blijven, omdat de werkelijke gesteldheid in alle opzichten
gelijkt op den Gordiaanschen knoop.
Deze naturalistische wereldbeschouwing laat geen plaats voor wezensvrijheid, en
noodigt ons uit een toontje lager te zingen dan wij misschien voornemens waren,
zoo wij ons boven de natuur verheven waanden. Wel nemen wij krachtens onze
fijnere organisatie en meer ingewikkelde levensstruktuur een hoogere plaats in dan
het dierenrijk, maar wij staan toch binnen de enclave dier natuurwereld en maken
deel uit van de som der kausaal-bepaalde werkingen, die tezamen de werkelijkheid
vormen. De meening dat wij goden of halfgoden zijn, die ons in de vrijheid tegenover
de natuur verheugen, is waan.
Deze naturalistische wereldbeschouwing is eenigermate ontnuchterend voor wie
zich als mensch een eereplaats in het wereldgeheel had toegedacht. Wij zijn immers
maar een roseau, hoewel dan een roseau pensant, of wil men: een steen met bewustzijn
begaafd. Maar - de naturalistische wereldbeschouwing is onhoudbaar; want zij miskent
de grondwaarheid aller bezinning: zij miskent de E e n h e i d .
Ook het naturalisme is een theorie, d.i. zij is een zienswijze. Een zienswijze is
bepaald door een gezichtspunt, en kan derhalve eenzijdig en onvolkomen zijn. Een
zienswijze is een denkwijze, en een denkwijze kan wellicht een te-kort aan denken
bevatten. De denkende bezinning bevat een grondwaarheid, die in het naturalisme
wordt miskend: de eenheids-gedachte; de
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idee van c e n t r a l i t e i t . Evenmin als de menschengeest een optelsom van funkties
is, is de werkelijkheid een som van werkingen of van werkende energieën. Een cirkel
is geen som van segmenten. We r e l d - o r d e is niet een veelheid van kausale
betrekkingen, maar een éénheid in de veelheid dezer, en een eenheid die het karakter
der veelheid bepaalt.
Het is niet moeilijk in te zien dat een veelheid van energieën geen wereld uitmaakt
doch een chaos. Elke veelheid is chaotisch, zoo ze niet uit de eenheid is bepaald en
geleid; alle kausaalverband loopt in het honderd, zoo het niet aan de eenheid dienstbaar
is, in dier voege dat de werking niet meer is dan middel in een geheels-orde, die
allentwege moet worden vóór-ondersteld om aan de kausaliteit zin te geven. Nu blijft
het kausale gezichtspunt geldig voor de verklaring der verschijnselen; maar slechts
op voorwaarde dat de geheele wereld der verschijnselen, de natuur en alwat niet de
natuur is, leeft onder de hoede der Idee, die de éénheid is van alles, en waarin al het
bestaande zich bevindt.
Eenheid is niet totaliteit in den zin van omvatting of samenvatting, maar zij is
wereld-centrum, in den zin van s u b j e k t .
Men kan hier geen andere toelichting geven dan die uit het eigen denken: het
denken denkt objekten, maar het is subjekt; al wat gedacht wordt of worden kan valt
in het gebied des objekts, maar het wordt gedacht en kan gedacht worden slechts bij
de veronderstelling van het subjekt, zoo dat de matelooze menigvuldigheid des objekts
bestaat bij de gratie van de eenheid des subjekts. En zóó dat het subjekt (het denkende)
in zijn eenheid de menigvuldigheid der objektsvoorstellingen uit zichzelf (naar welke
aanleidingen dan ook) te voorschijn brengt. Zoo is de alomaanwezige centraliteit des
subjekts de grondwaarheid van geheel onze kenwereld.
Indien wij nu wereldbeschouwing opbouwen, mag het als een versmalling en
tekortkoming aangerekend worden, indien een bizondere kategorie van het denken,
hoe belangrijk ook, de kategorie der oorzakelijkheid, op den troon geheven wordt,
die aan de idee des subjekts toekomt, daar deze laatste uiteraard de hoofd- en
eereplaats inneemt. Wie ons hier tegenwerpt dat wij langs anthropomorfischen weg
de wereldorde denken, antwoorden wij dat het naturalisme hetzelfde doet op de
manier
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der eenzijdigheid, door een speciale kategorie van het menschelijk denken te
verabsoluteeren. Het is bovendien niet mogelijk om zonder het denken over de
wereldorde te denken, en bij wijze van een sprong over het denken heen ons te
verplaatsen in datgene dat dan toch moet kunnen gedacht worden.
Wereld-eenheid, wereld-centrum, wereld-subjekt, wereld-denken, wereld-geest.
Spinoza noemt de Substantia, het wereld-principe, God, daarmee aanduidend dat
hetgeen door menschenrede, als diepste grond van bezinning, wordt ingedacht, tevens
de hoogste vereering waard is, en dat het zedelijke, aesthetische en religieuze leven
zich beweegt in de richting van hetzelfde centrum waarvan onze redelijke bezinning
weet. De Wereld-eenheid is God.
Met deze centrum-gedachte komt de werkelijkheid der wereld uit een anderen
gezichtshoek te zien dan die van het naturalisme. Uit de Eenheid begrepen, zoo wordt
de wereld een manifesteering van deze. Zij is niet een andere werkelijkheid tegenover,
maar een andere werkelijkheid u i t de Eenheid; d.i. een objektiveering waarin de
Eenheid zich ontvouwt om door haar ontvouwing heen zich op zichzelf te richten en
zichzelf te zijn - het eeuwig immanent proces, dat het leven der Godheid is. De wereld
is zelfbeooging Gods, Liefde Gods tot zichzelven zooals Thomas Aquinas, Dante en
Spinoza zeggen. Deze gedachte heeft geen anderen inhoud dan gezegd wordt in de
uitspraak dat God is Alfa en Omega, begin en einde tegelijk.
Aldus ingezien is de werkelijkheid niet een som en veelheid van energieën of
werkingen, maar een proces, waaraan al het bestaande deel heeft, en waarvan grond
en doel samenvallen. Al wat is, is i n de Eenheid, niet zooals de Indische Mayaleer
wil, die in haar akosmisme, alwat niet onmiddellijkerwijs de Eenheid zelve is tot
schijn rekent en in de Eenheid laat wegzinken - maar het i n de Eenheid zijn der
wereld bestaat hierin dat zij, u i t de Eenheid zijnde tegelijk t o t haar is.
Nu gelden voor kennis der werkelijkheid twee gezichtspunten tegelijk, doch het
eene in ondergeschiktheid aan het andere. Is de werkelijkheid u i t de Eenheid, dan
heeft zij daarmee haar uitgangspunt verlaten en lijdt haar eigen bestaan; zij is
objektiviteits-wereld geworden, wereld van wer-
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kingen, en is in het teeken der kausaliteit, d.i. der o n d e r l i n g e betrokkenheid
geraakt.
In dit opzicht is zij natuurwereld, waarin de Eenheid zich decentraliseert. Dit
decentraliseeren is s c h e p p i n g , eeuwige stuwing, waarbij de Eenheid zich betoont
als som van energieën. Maar in deze menigvuldigheid is en blijft zijzelf de immanente
welbron aller werkingen. Niets zonder haar, zooals de Evangelische uitspraak luidt
dat geen muschje ter aarde valt zonder uwen Vader; want het u i t de Eenheid zijn
is niet zonder in zijn uiterste strekking t o t de Eenheid te wezen.
In het verband dezer wereldbeschouwing gaat de stuwing uit de Eenheid van
decentraliseering (natuurwereld) tot centraliseering (wereld der idee) over, zich op
eigen Middelpunt terugrichtend. De geest is naar de Godheid toegewend, daar eerst
hij zich bewust is van den al-eenigen grond. In dit opzicht weet hij zich het andere
dan de natuur te zijn en te leven in een andere verhouding dan die der onderlinge
kausaliteit. Ook is in de natuurwereld de kausaliteit in meerder of mindere mate
ondergeschikt en dienstbaar aan de idee (zooals fysische en chemische processen
dienstbaar zijn aan de instandhouding des lichaams, terwijl zij aan zichzelf overgelaten
het lichaam zouden destrueeren), maar in de wereld der idee is deze dienstbaarheid
maatgevend en is de mensch zich bewust van een rechtstreeksche verhouding tot den
wereldgrond. Hij is wat hij is niet door zijn plaatsing in het kausale stelsel van
betrekkingen, maar door een diepte-verband met de Eenheid. Dit is zijn
w e z e n s v r i j h e i d . Zij is v r i j h e i d i n G o d , tegenover gebondenheid in de
kausale natuur. ‘In God leven wij, zijn wij en bewegen ons.’
Vrijheid is niet vrijheid tegenover God zooals de oude dogmatiek leert, die aan
den mensch een ‘eigen’ vrijheid toekent en deze opvat als mogelijkheid om van God
af te vallen. Niemand kan vallen uit het Universum. Deze eigen vrijheid zou loshangen
in de lucht en een bloote toevalsstaat zijn, waarin alles mogelijk was, labiel evenwicht
tusschen geluk en ellende, deugd en zonde, een losgelatenheid uit den goddelijken
scheppingsgrond, waardoor het menschelijk bestaan onzinnig werd. De Godheid
wordt daarbij gekarikaturiseerd tot toeschouwer in een kampspel tusschen deugd en
zonde, nieuws-
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gierig hoe het zal afloopen. De oud-vaderlandsche theologen die zich supra-lapsariers
(bovenvaldrijvers) noemden, hebben de onhoudbaarheid dezer opvatting begrepen
in hun leer dat de zondeval in het goddelijk wereldplan verantwoord was. Vrijheid
tegenover God heeft van vrijheid geen schijn; zij is toeval. Geen mensch zou willen
vrij zijn tegenover God, maar vrijheid in God is waarlijk menschenwaarde. Zij is
innerlijke onafhankelijkheid ten opzichte der natuur, gegrondheid in den Al-eene.
Deze wezensvrijheid is nu nog slechts p o t e n t i e e l , d.i. zij is vrijheid in aanleg, en
zij wordt r e ë e l e vrijheid doordat de mensch tot schepper wordt van zijn eigen
geestesleven, zijn levenswerk verricht, en uitvoerder wordt van de hem opgedragen
humane levenstaak. De vrijheid als reëele vrijheid heeft niet een statisch karakter,
zooals een kapitaalsbezit, waarvan rustig kan worden gebruik gemaakt; zij is niet
wat vrije tijd is, die met gemak kan genoten worden; maar zij is opgaaf eener taak,
die met ijver moet worden vervuld. Geestesleven heeft scheppende natuur.
Het scheppend-zijn is a k t i e v e o n t v a n k e l i j k h e i d ; een tweeledigheid van
ontvankelijkheid en aktiviteit: ontvankelijkheid uit den grond, die is de Al-eenheid,
en aktiviteit als eigenpersoonlijke menschelijkheid in actie.
Slechts weinige scheppende naturen zijn zich bewust geweest van de genade der
ontvankelijkheid. Het ligt voor de hand dat de scheppende mensch zijn aandacht
richt op het werk, en dat hij zich van zijn werkzaamheid bewust is, terwijl de
zielsgesteldheid hem ontgaat waarin hijzelf gedurende het werk verkeerd heeft. En
ook, als deze hem niet ontging, is het waarschijnlijk dat hij daarvan niet een
afzonderlijk getuigenis zou afleggen.
Deze ontvankelijkheid bepaalt het scheppend wezen als onmiddellijke verhouding
tot den grond. Toch is zij niet een staat van passiviteit, maar van aktiviteit. Het
geestige woord uit Psalm 127 (Het is vergeefsch dat gij vroeg opstaat, laat opblijft,
eet brood der smarten: is het niet alzoo dat hij het zijn beminden geeft als in den
slaap?) is maar ten deele op het menschelijk scheppingswerk toepasselijk en lijkt eer
gezegd
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voor den geluksvogel dan voor den kunstenaar. Want elk scheppingswerk draagt het
merk van menschelijken arbeid en is vaak met tranen besproeid en door lijden
begeleid. De mensch schept uit dezen overvloed, maar ook uit den nood der ziel, en
beide gaan hand in hand. Schepping is ook worsteling en de geest is in barensnood
tot voortbrenging van zijn werken. Eer de kunstenaar meester is van zijn techniek
heeft hij honderdmaal vergeefs gearbeid en vele mislukkingen doorstaan, in hoop
en vrees geleefd; want tot alle oefening van zedelijke krachten en tot alle religieuze
verheffing behooren overwinningen die met hartebloed zijn betaald. Zoo wordt de
mensch schepper van een eigen geestesleven, en in deze schepping is hij aktief; zijn
ontvankelijkheid uit de Eenheid is aktiviteit tegelijk, en in deze aktieve
ontvankelijkheid aktualiseert hij zijn vrijheid van wezen, die is vrijheid in God.
Het is niet noodzakelijk om te dezen naar het grootste heen te zien. Het
scheppingswerk ligt ook dichterbij en neemt ook bescheidener afmetingen aan. Iedere
mensch heeft tot taak zich een eigen levensinhoud te scheppen. In de sfeer van Goethe
sprak men van Bildung; een term van evenzeer edelen klank als schoonen inhoud.
Bildung is vormgeving en veronderstelt dat een materiaal aanwezig is dat gevormd
kan worden. Dit materiaal nu is ons empirisch ik, de ervaarbare inhoud van ons eigen
persoonswezen, de som der energieën waarmee wij door het leven gaan, de talenten
die ons eigen zijn en de mogelijkheden die in ons liggen. Dit alles is van nature
aanwezig op de wijze van een ruw materiaal. Het materiaal vraagt om vorming;
vormen is hervormen, en hervormen is invoegen in een harmonische orde. Het
disharmonische is het vormlooze en ongevormde, en disharmonisch mensch is hij
wiens heterogene eigenschappen planloos nevens elkaar gaan in onevenwichtigheid.
Is in een mensch de wereld der natuur (de natuurlijke levensdrang met zijn aandriften)
slechts in geringe mate naar de orde der idee herschapen, dan is aan het materiaal de
groote scheppingsarbeid nog maar in den aanvang, en deze mensch is onharmonisch
en onevenwichtig; want de natuur is even evenwichtloos als het weer: gisteren
gietregen en vandaag zonneschijn.
Levenskunst is voor elkeen dit: eigen zielsinhoud door
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idealiseering, opneming in de orde der idealiteit, tot een harmonisch geheel te
hervormen. Hier ligt het scheppingswerk dat de mensch te doen heeft aan zichzelf;
zijn levensdrift wordt geadeld tot levensliefde en vergeestelijkt tot een liefde voor
God, amor Dei intellectualis (Spinoza), bewonderend, verheerlijkend en gelukzalig:
een liefde voor God in de liefde tot de menschen en tot al wat ademt en niet ademt.
Op deze manier der schepping van een eigen geestesleven verwerkelijkt de mensch
de vrijheid zijns wezens, die vrijheid is in God.
Een vraag onder vele andere komt hier naar voren, deze: wij hebben in het
vrijheidsbegrip onderscheid gemaakt tusschen wilsvrijheid en wezensvrijheid. Wij
hebben het vraagstuk der w i l s v r i j h e i d als zelfstandig vraagstuk afgewezen,
omdat dit langs empirischen weg, door een analyseerend onderzoek moest beantwoord
worden, welk onderzoek niet tot eenig resultaat kan leiden. Het materiaal dat voor
dergelijk onderzoek dienen moet is de wilshandeling, welke ook, in haar enkelheid.
Evenals het natuuronderzoek tot materiaal de enkelverschijnselen heeft, die met
andere vergeleken worden om in een wetmatig verband te worden begrepen - evenzoo
gaat het psychologisch onderzoek te werk, wanneer betreffende wilsbesluiten de
vrijheid of onvrijheid moet worden vastgesteld. Er is dan geen andere mogelijkheid
dan de opdieping der oorzaken, die aan wilsbesluiten voorafgaan, waarmee deze in
een kausale orde, een orde der natuur, zijn ingevoegd.
Wanneer nu het begrip der vrijheid is gevonden als wezensvrijheid, die tot
werkelijke vrijheid wordt in het menschelijk scheppingswerk, dan komt daarmee
ook het menschelijk willen in een ander licht te staan. Het analytisch onderzoek der
wilshandelingen wijkt dan voor een synthetische gedachte betreffende de
wilshandeling i n h e t a l g e m e e n . Moge een ontleding der enkelhandelingen deze
in een kausaal natuurverband plaatsen - als bepaald door bizondere motieven en
aanwezige omstandigheden - dan blijkt nu het menschelijk willen in zijn algemeenheid
uit een innerlijke bron geweld en uit de eenheid onzes wezens voortgekomen. In zijn
scheppingswerk, in de vorming van eigen geestesinhoud, is de menschelijke wil auto-
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noom en tegen de heteronomie der natuurlijke oorzakelijkheid opgewassen, daar hij
ook deze wereld der natuur, zoowel de natuur in als buiten zich, tot zijn doeleinden
aanwendt.
In dezelfde lijn van gedachte ligt ook de beantwoording van het vraagstuk der
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d . Is de mensch verantwoordelijk voor zijn daden? De
leer der wilsvrijheid in verleden opvatting des begrips werd ondersteund door het
geloof aan onze verantwoordelijkheid, die echter met de oude leer slecht gediend
was. Verantwoordelijkheid is slechts mogelijk bij een innerlijke noodwendigheid en
niet bij een onberekenbare mogelijkheid van het eene èn zijn tegendeel. Ook van
verantwoordelijkheid kan slechts gesproken worden, indien men haar ‘in het
algemeen’ stelt en niet voor de handelingen in hun afzonderlijkheid. Een bizondere
handeling kan afgedwongen zijn. Vandaar het vi coactus. Ook kunnen omstandigheden
of tijdelijke gemoedsgesteldheden zoozeer onze gedraging bepalen, dat voor de
verantwoordelijkheid geen plaats overblijft. De overweging van het begrip
‘verantwoordelijk’ vraagt echter een andere methode dan deze
analytisch-psychologische. Zij vraagt een vaststelling uit de idee van ons wezen, d.i.
uit de idee van wereldorde; zij vraagt een bezinning op haar begrip ‘in het algemeen’;
want de waarheid van een begrip ligt in het begrip zelf en niet in zijn toepasselijkheid
op bizondere gevallen.
Onze verantwoordelijkheid nu strekt zoover als onze gedragingen onze
persoonlijkheid vertegenwoordigen. De mensch heeft de welbron zijner daden in
zichzelf, zoodat deze het teeken zijn eener innerlijke gesteldheid. Naarmate in hem
de wereld der idee de wereld der natuur te boven gaat, zullen zijn daden een hoogen
graad van geestelijkheid bewijzen èn andersom. In het algemeen genomen beteekent
eens menschen gedrag zijn karakter en persoonlijkheid. Deze verantwoordelijkheid
is echter niet een volstrekte doch een r e l a t i e v e , want voor zijn persoonlijkheid
zelf is hij niet verantwoordelijk. Hij is die hij is, en het stempel der individualiteit
heeft hij zichzelf niet opgedrukt. Voor zijn individuatie kan de verantwoordelijkheid
toegekend worden alleenlijk aan den Al-grond zelf.
Deze gedachte brengt ons tot een slotsom in ons overwegen
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over de vrijheidsvraag: onze vrijheid is vrijheid in God, wezensvrijheid. De mensch
is orgaan van Goddelijke Alwerkzaamheid, d.i. hij staat midden in de wereld, die is
proces van zelfverwerkelijking Gods - een proces dat in de Godheid aanvangt en
zich voltooit tegelijk. In dit proces gaat het leven langs een lijn van daling en van
stijging (Herakleitos): de Eenheid treedt over in het menigvuldige van natuur,
zinnenwereld, eindigheid. Zij gaat de dalende lijn, die in een stijgende lijn omgaat,
waar, binnen de wereld der eindigheid, de menschelijke zelfbewustheid zich tot de
Eenheid terug wendt. Het menschenleven volvoert mikrokosmisch dit proces,
aanvangend in de zinnelijke natuurwereld en zijn bestemming vindend in de wereld
der idee. In den mensch is alles mogelijk doordat het geheele proces der werkelijkheid
(wereld der natuur en der idee) in hem wordt afgespeeld, zoodat de hoofdlijn op al
haar punten menschelijke vertegenwoordiging en vertegenwoordigers vindt. Zoowel
de fase der laagste natuurlijkheid als der hoogste geestelijkheid wordt in specimina
van het menschdom vertoond. In elken mensch qua mensch ligt de bestemming tot
het hoogste, d.i. tot een levensvoltooiing in de Eenheid, gelijk zijn leven is
aangevangen in de natuur. Het is niet buiten ons om, doch door ons heen dat de
Eenheid zich in de eindigheid begeeft om langs dezen weg tot haar oneindigheid
weer te keeren.
De mensch als vertegenwoordigend een in God gecentraliseerde wereldorde is
meerder dan een door kausaliteit bepaald natuurverschijnsel. Dit meerdere is zijn
vrijheid.
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Duitschland en de Europeesche waarden
Door R.F. Beerling
Onze tijd is rijk aan paradoxen. Een ervan is de volgende. De samenleving heeft door
haar technische structuur - de verbetering van de verkeerswegen, de perfectionneering
der verbindingsmiddelen enz. - een zekere eenheid of eenvormigheid verkregen, die
als het ware dwingt tot het veronachtzamen der nationale begrenzingen. Daar staat
tegenover, dat de afzonderlijke landen niet alleen economisch naar afsluiting en
zelfvoorziening streven (Duitschland b.v. heeft een ‘eigen conjunctuur’), maar ook
in geestelijk opzicht een besliste neiging tot verbijzondering, particularisme, isolement
vertoonen. Het valt niet te zeggen, hoe lang deze tendenz zal aanhouden en evenmin
hoe diep zij zal doorwerken. Een feit is, dat de technische uniformiteit en de
geestelijke verscheidenheid (zich toespitsend tot verscheurdheid) de moderne wereld
een dualistisch of liever een pluralistisch aanzien geven. Zij, die van den vooruitgang
der wetenschap een hecht en duurzaam internationalisme hadden verwacht, voelen
zich teleurgesteld.
Het valt nu eenmaal niet te weerspreken, dat wetenschappelijke verstandhouding
alleen niet in staat is de ideologische tegenstellingen te overbruggen, die de volken
tegenwoordig gescheiden houden. De wetenschap heeft na den ondergang van de
theologische cultuur der Middeleeuwen de rol opgeëischt, die de kerk tot dusver had
gespeeld. Zij heeft zich aanvankelijk wel tegen het dogma en de overlevering, maar
niet tegen het geloof verzet. Het natuurwetenschappelijke experiment moest juist tot
rechtvaardiging van het ware geloof leiden, de natuurwet moest het universum als
een goddelijke orde onverbloemd zichtbaar maken. Vooral de Verlichting heeft
voedsel gegeven aan de opvatting, dat voortschrijdende wetenschappelijke opheldering
het geloof allengs overbodig zou maken. De antithese wetenschap-geloof is een der
kenmerken van de negentiende eeuw. Deze verhouding is radicaal veranderd.
Wetenschap en
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geloof ontwijken en bestrijden elkaar niet langer, maar zoeken toenadering. Het is
niet toevallig, dat de beroemde natuurkundige Max Planck eenigen tijd geleden een,
ook in druk verschenen, rede wijdde aan den samenhang tusschen religie en
natuurwetenschap.
Men zou dus zeggen, dat globaal de verhouding is hersteld, die voor de eerste
eeuwen van de ‘nieuwe geschiedenis’ kenmerkend was. Maar er zijn verschillen. De
wetenschappen der 16e en 17e eeuw, in het bezit van pas ontdekte methoden, wierpen
zich met jeugdig élan op een onafzienbaar ervaringsveld. De grootste optimist zal
niet durven beweren, dat dit veld al heelemaal in kaart is gebracht, dat het geen
geheimen meer verbergt. Hoeveel ingrijpende ontdekkingen zijn er den laatsten tijd
niet op het gebied der atoomphysica gedaan! Maar het is tegenwoordig niet meer,
zooals vroeger, mogelijk ‘de’ wetenschap met ‘de’ natuurwetenschap te
vereenzelvigen. Meende men een tijd lang, dat b.v. de historische en de psychische
werkelijkheid volgens dezelfde methode konden worden behandeld die met succes
op de natuurwerkelijkheid was toegepast, sindsdien hebben de wetenschappen zich
methodisch sterk gedifferentieerd. Tot voor kort stond vrijwel de geheele philosofie
in het teeken van den ‘wetenschappelijken methodenstrijd’. Het vroeger nog weinig
samengestelde gebied der wetenschappen werd daardoor wel onnoemelijk verrijkt,
maar tevens minder overzichtelijk en controleerbaar. En niet alleen de methoden,
ook de grondslagen der wetenschappen, dus die van de menschelijke ervaring en het
menschelijke kennen, werden het voorwerp van een steeds dieper doordringende
critiek, die de oude zekerheden niet onaangetast liet. Naast grondslag en methode
der wetenschappen moet hun inhoud worden genoemd. Deze groeide zoodanig aan
en vereischt een zoo gespecialiseerde behandeling, dat de ‘eenheid der wetenschappen’
erdoor in gevaar wordt gebracht, de functie der wetenschap in de samenleving hoe
langer hoe moeilijker bepaalbaar wordt en de behoefte aan een zinvolle synthese
zich steeds dringender doet gevoelen. Een dergelijke synthese is nog niet bereikt,
maar er wordt, door de philosofie in samenwerking met de bijzondere wetenschappen,
onverdroten aan gewerkt. Ook in ons land is het eerste deel van een grootsche poging
in deze richting onlangs gepubliceerd.
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Het is typeerend, dat de twijfel aan de houdbaarheid van die waarden, waarop de
Europeesche cultuur goeddeels steunt, het diepst is doorgedrongen in het land, dat
zich deze waarden nog het minst eigen had gemaakt: Duitschland. Voor de continuïteit
van de Europeesche ontwikkeling is Duitschland altijd een tegelijk bevruchtend en
storend element geweest. Het heeft, op zoek naar een vaste uitdrukking voor het
eigen wezen, op de voor de ‘moderne wereld’ beslissende cultuurbeginselen zoowel
assimileerend als protesteerend gereageerd, zonder een stabiele verhouding tot deze
beginselen te kunnen vinden. Duitschland is een rijk met een ongelukkige
geschiedenis, waarin het zijn krachten verspilde aan overspannen idealen (de
middeleeuwsche keizerpolitiek), ten onder dreigde te gaan in een grotesk
particularisme (globaal tot 1870) en ten slotte in een mateloos tempo het elders
bereikte en gevestigde tracht te achterhalen en te overtroeven. Het besef, in de
schepping van een levenskrachtige staatsgemeenschap ten achter gebleven te zijn,
heeft in het Duitsche zelfbewustzijn de neiging om zich terug te trekken in het rijk
der idealiteit ongetwijfeld versterkt. De wereldvreemdheid van het Duitsche denken
is anderzijds door hen, die Duitschland tot een natie wilden opvoeden, als een bitter
tekort gevoeld. Men denke aan Arndt's felle critiek op het krachtelooze Duitsche
kosmopolitisme.
Uit de ‘onvoltooidheid’ van de Duitsche werkelijkheid moet haar onzekere houding
tegenover ‘het Westen’ worden verstaan. Dit Westen is eenerzijds leermeester en
voorbeeld en wordt anderzijds geschuwd als een gevaar voor de ontplooiing en
bevestiging van het specifiek-Duitsche. Er heeft in het Duitsche bewustzijn altijd
een sterke universalistische tendenz geleefd, een diep besef van wereldroeping en
wereldbroederschap. Het heeft er zich anderzijds hartstochtelijk van willen bevrijden,
omdat de gebrokenheid van de Duitsche werkelijkheid een ontkenning inhield van
het recht op een Duitsch wereldburgerschap. In tijden van versterkt nationaal
bewustzijn overheerscht de anti-Westersche richting, die ook in het
nationaal-socialisme van thans domineert. Zonder de Westersche ideeën op het gebied
van recht, staat, regeering innerlijk te hebben toegeëigend en zonder voldoende
p r a c t i s c h e ervaring met deze gedachten (de republiek van Weimar miste elke
organische aansluiting bij den onvoorbereiden

Het Kouter. Jaargang 3

261
Duitschen aard) ijlt Duitschland naar de realiseering van een gemeenschapsvorm,
die de ‘positieve negatie’ wil zijn van de ‘democratie’. Dat de verwerkelijking van
deze opgave wordt versneld en vergemakkelijkt door de omstandigheid, dat het
waardestelsel, waartegen het nationaal-socialisme zich richt, aan een misschien
tijdelijke, maar onbetwijfelbare verzwakking van innerlijk weerstandsvermogen lijdt,
behoeft in dit verband slechts voorbijgaand te worden gememoreerd. Het
nationaal-socialisme is een nieuwe vorm van het oude Duitsche verzet tegen het in
Duitsche oogen rationalistische Westen.
Inmiddels heeft de Duitsche geest zijn belangrijkste prestaties niet geleverd door de
v e r w e r p i n g , maar door de v e r w e r k i n g van het Westersche gedachtegoed,
een proces dat zich tot dusver echter bij gebrek aan een practisch realisatieveld vrijwel
tot de ideëele uitwisseling heeft bepaald. De ideeën van de Verlichting ondergingen
in Duitschland een onmiskenbare innerlijke verdieping en veredeling, maar bleven
er practisch niet minder onvruchtbaar om. Het nationaal-socialisme, dat zich nog
geheel in zijn agressieve phase bevindt, verheft de aan de verbeeldingssfeer ontsproten
ras-mythe tot absolute waardenorm. De singuliere ‘qualiteit’ wordt scherp en
onverzoenlijk gesteld tegenover het ‘quantitatieve’ beginsel, dat in de traditioneele
democratie ontegenzeggelijk nog overheerscht (de ‘zelfherziening’, die de democratie
aan zich voltrekt, draait in wezen om het zoeken naar met de democratische
grondgedachten vereenigbare selectie- en differentieeringsnormen). Van het critisch
zelfbewustzijn der democratie uit beschouwd, doet de tegenwoordige Duitsche
werkelijkheid zich voor als de massale caricatuur van sommige democratische
tekorten. Zij kan het Westen in zooverre tot leering strekken. In Duitschland zelf
voert het fanatiek belijden der anti-democratische accenten den boventoon. In deze
omstandigheden kan ook de wetenschap, die in haar moderne gedaante objectief en
boven-nationaal wenschte te zijn, geen bemiddelende functie meer verleenen. Zij
staat, ook in haar meest exacte vormen, in Duitschland onder het primaat van de
politiek. Zoo schijnen, niet alleen in economisch en politiek, maar ook in geestelijk
opzicht de banden tusschen Duitschland en

Het Kouter. Jaargang 3

262
Europa radicaal te zijn doorgesneden. Bij de op zichzelf reeds rampzalige
versnippering der wetenschappen, die veroorzaakt dat de eene geleerde de v a k t a a l
van den andere nauwelijks meer verstaat, voegt zich het nog veel fatalere feit, dat
de wetenschappelijke g e e s t , de wetenschappelijke g e z i n d h e i d in het
particularisme van elkaar uitsluitende en bestrijdende ‘houdingen’ uiteenvalt. Er is
zelfs al sprake van een specifiek ‘Duitsche’, anti-mathematisch gerichte physica en
machtiger dan ooit breekt zich in de Duitsche philosofie van tegenwoordig het
irrationalisme baan, dat den cartesiaanschen geest van het Westen als zijn doodsvijand
beschouwt en een onmiskenbare afkeer van ‘het systeem’ ‘de theorie’, ‘het algemeene
begrip’ aan den dag legt.
De tegenwoordige antithese Europa-Duitschland zal ongetwijfeld in de toekomst
veel van de scherpe kanten verliezen, die zij nu nog vertoont. Het dynamische, door
innerlijke onrust voortgedreven Duitsche wezen werkt de laatste jaren onstuimig aan
zijn staatkundige en nationale consolideering binnen het Europeesche verband. Werkt
dit verband eenerzijds nog als een knellend raam, anderzijds legt het tegenover de
Duitsche expansiezucht, mede ten gevolge van de innerlijke crisis der
democratisch-politieke systemen, een opmerkelijke elasticiteit aan den dag. Toch
blijft de vraag actueel, of, wanneer het Duitsche ideaal - het samenvallen van rijksen volksgrenzen - mocht zijn verwerkelijkt, het ‘Reich der Mitte’ binnen het
Europeesche geheel tot rust zal komen. Zij, die den Duitschen geest het diepst hebben
gepeild, merkten daarin steeds een onstilbare onrust, een onstuimigen drang naar
omverwerping en vernieuwing en een steeds weer doorbrekende vijandschap tegen
de ordenende, verhelderende en stabiliseerende ratio op. Het is niet toevallig, dat
vier eeuwen na Luthers protest tegen het traditioneele Christendom in hetzelfde
Duitschland een opstand tegen het fundamenteele Christendom begon, die in zijn
gevolgen nog niet is te overzien. In de beslissende phasen van zijn bestaan - zooals
Duitschland er de laatste jaren weer een doorleeft - heeft het steeds de behoefte
gevoeld, niet alleen de geschiedenis opnieuw te beschrijven, maar haar ook als het
ware van voren af aan te beginnen en van zich te werpen wat in de Westelijke
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(en Zuidelijke) culturen vrucht heeft gezet. Het gedrag van dit land, dat de heilzame
werking van eeuwen overbruggende tradities en vormen nog nauwelijks heeft gekend,
wekt elders aanstoot en verbazing. Aanstoot door de plompheid en het gebrek aan
gêne, waarmee het ‘vreemde’ afgezworen en het ‘eigene’ - beide in overdreven
tegenstelling gedacht - beleden wordt, verbazing door het pathos, de onverbiddelijke
levens- en vernieuwingswil, die steeds weer uit dit volk spreekt. Het onbehouwene
en matelooze in het Duitsche wezen schrikt de andere volken dikwijls af - ‘Es ist
keine verachtetere Nation denn die Teutschen, Italiäner heissen uns Bestien,
Frankreich und Engelland spotten unser, und alle anderen Länder’, wist Luther reeds
- maar moet anderzijds worden beschouwd als een manifestatie van, in zekeren zin
nog ‘barbaarsch’, onverbruikt ‘élan vital’. Het eeuwenlange spel van aantrekking en
afstooting tusschen Duitschland en Europa wordt voortgezet en vindt zijn actueele
uitdrukking in de gangbare begripstegenstellingen van democratie en dictatuur.
Noemen we ‘Duitschland’, als de protesteerende en vernieuwende en ‘het Westen’
als de consolideerende, ordenende factor, de beide hoofdcomponenten van de
‘moderne cultuur’, dan mag worden gezegd, dat de innerlijke tegenstelling tusschen
de ‘partners’ door den ideologieënstrijd der laatste jaren grooter geworden is dan
ooit. Europa kan daar op den duur onmogelijk wel bij varen. Het heeft de vastheid
en den groei, de orde en de vernieuwing evenzeer van noode. Met het probleem
‘Duitschland-Europa’ is de eenheid der Europeesche cultuur onmiddellijk gemoeid.
Het nationaal-socialistische Duitschland meent, in vrijwel volstrekte afzondering,
een eigen volksgemeenschap te kunnen opbouwen, die economisch, politiek en
geestelijk fundamenteel verschilt van de waarden waarop de ‘Westersche wereld’
berust. Dit is een, door tijdsomstandigheden verklaarbare, vergissing. Maar ‘Europa’
meene aan den anderen kant niet lichtvaardig, dat het Duitsche wezen, zooals het nu
eenmaal is, in de structuur van het geheel kan worden gemist. Hier gelden de woorden
uit Hebbels dagboek: ‘Alle Nationen hassen den Deutschen... Wenn es ihnen aber
wirklich einmal gelingt, ihn zu verdrängen, wird ein Zustand entstehen, in dem sie
ihn wieder mit den Nägeln aus dem Grabe kratzen möchten’.

Het Kouter. Jaargang 3

264

Indrukken uit Zweden
Door Ds. J.M. van Veen
In het hart van Zweden, tussen Stockholm en Upsala, aan een der beboste inhammen
van het Mälarmeer liggen de gebouwen der beroemde Sigtunastichting: een
Volkshogeschool, een Lyceum en een School voor kerkelijke lekenarbeid, alle drie
zich in dienst stellend van volk en kerk, in humanistisch-Christelijke geest.
Toen ik hier voor de eerste maal een bezoek bracht, was het juist Midzomerdag,
het grote Zweedse zomerfeest, dat alom gevierd wordt met berkegroen, Meibomen
en volksdansen terwijl ieder vacantie heeft en de meisjes zich zoveel mogelijk in de
oude nationale klederdracht steken. Zo ook in de Volkshogeschool van Sigtuna. De
bezoeker kwam terstond onder de indruk van de liefde waarmee dit feest door de
kring van leerlingen en oud-leerlingen gevierd werd. Wat echter het meest trof was
de harmonie, die hier heerste tussen omgeving, mensen en aard der feestelijkheden.
In de karakteristiek-Zweedse natuur van meren en bossen, liggend tussen de grijze
ruïnes van een van 's lands oudste, nu geheel verdwenen steden, rijzen gebouwen
op, die, hoewel in wezen volkomen modern, toch geheel aansluiten bij natuur en
volkscultuur van vroeger eeuwen. En terwijl natuur en mensen zich verheugen over
de zomer, die in Zweden inderdaad heerlijk is, vindt in de kapel een wijdingsdienst
plaats, houdt de Noorse Stortingpresident Hambro een lezing over actuele
vraagstukken, speelt een kwartet uit Stockholm voortreffelijke muziek en dansen de
deelneemsters aan het lopende internaat in de kleurigste costumes om de Meiboom.
Volksliederen worden gezongen, wier stemmige melodieën doen denken aan
godsdienstige gezangen, afgewisseld door psalmen, die in hun opgewektheid ons
herinneren aan volksliederen. En overal in het rond wappert boven het
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jonge groen de Zweedse vlag: een geel kruis op hemelsblauw veld.
Voor een Nederlander, die gewend is om de gebieden van natuurgenot, folklore,
kunst, sociale belangstelling, nationaal gevoel en godsdienst meestal gescheiden te
betreden, was deze Midzomerdag een gebeurtenis, ontroerend door de
vanzelfsprekendheid waarmee men vond, dat dit alles wezenlijk bij elkander hoorde.
Sigtuna is een sprekend voorbeeld van wat het Zweedse volk en de Zweedse cultuur
als zodanig kenmerken: harmonie en continuïteit. Voor een bewoner van ons
verscheurd Europa, dat alle gevolgen heeft te dragen van rationalisme en
saecularisatie, van hokjesgeest en militante autarkie, is een bezoek aan de overzijde
van de Sont een genezende bevrijding.
Reeds de urenlange reizen in de gerieflijke treinen door de eindeloze lieflijkheid
en rust van dit land doen weldadig aan. Komt men nader met mensen en toestanden
in aanraking, dan valt reeds spoedig de materiële welvaart op. Dit land profiteert op
de wereldmarkt van zijn geweldige rijkdom aan hout en ertsen. Verder beslaat het
een enorme oppervlakte, welke nog in allerlei streken op ontginning en exploitatie
wacht, en heeft slechts 6 millioen inwoners te voeden, die tot voor kort gewend waren
aan een vrij lage levensstandaard. Dank zij de rijkdom van Moeder-Aarde, dank zij
ook een verstandige welvaartspolitiek der regering, die gevormd wordt door de
sociaal-democraten en (sic!) de boeren, zijn lonen en prijzen hoog en komt
werkloosheid nauwelijks voor. Men heeft voor het binnenhalen der oogst zelfs
duizenden werkkrachten uit Finland nodig. Hoe lang deze hausse-periode nog duren
zal? In elk geval zal men begrijpen, dat een dergelijke welvaart het de Zweden
gemakkelijk maakt om den buitenlander een indruk van harmonie te schenken.
Toch vindt deze harmonie haar oorsprong niet alleen in de omstandigheden maar
ook in de geestelijke gezondheid van de volksaard, die in de loop der eeuwen door
tal van gunstige factoren beïnvloed is. Misschien is er geen land ter wereld met zulk
een natuurlijk gegroeide eenheid in bloed, taal, geschiedenis en beschaving. Allerlei
spanningen, die andere landen verontrusten, ontbreken hier. Verder bestaat er in
Zweden nog een nauwe band tussen volk en aarde. Men leeft er nog
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dichter bij de natuur. Feitelijk zijn er maar drie grote steden: Stockholm, Göteborg
en Malmö en deze zijn uren en uren van elkaar verwijderd. Upsala bijvoorbeeld is
toch eigenlijk geen stad, maar een groot dorp, vol tuinen en parken. En 's zomers
gaat iedereen naar het land, soms maanden lang, naar de boerderij of het buitenhuis
van vader en moeder. De urbanisatie, met alle sociologische en psychologische
gevolgen van dien - collectivisme, nervositeit en snel verbruik van levenskracht - is
nog lang niet zo ver voortgeschreden als bij ons en kan, nu een tegenwoordige
generatie oog heeft gekregen voor haar gevaren, zelfs bewust worden tegengegaan.
Het in hoge mate agrarisch karakter van dit volk is oorzaak van een natuurlijke rust,
een evenwichtigheid, een gevoel voor juiste proporties en een‘common sense’, welke
essentieel zijn voor de ontwikkeling van cultuur en kerk. Een zelfgenoegzaam
conservatisme vloeit ook uit dit karakter voort, maar door de onafhankelijke positie
der bevolking - de Zweedse boeren zijn altijd vrije boeren geweest - hielden de
behoudende en vooruitstrevende krachten elkander in evenwicht. Het is te begrijpen,
dat iemand als Harald Hjärne, de grootste Zweedse historicus († 1922), het verloop
der geschiedenis van Zweden gaarne samenvat in de formule ‘frihet under ansvar’
(letterlijk: vrijheid onder verantwoordelijkheid). In de loop der eeuwen is dit volk
zich zelf merkwaardig gelijk gebleven in zijn neiging zoveel mogelijk het juiste
midden te houden tussen traditie en vooruitgang, gezag en vrijheid, boereneenvoud
en beschaving. Natuurlijk heeft het ook zijn tijden van onrust en extremisme gekend
(Karel XII) maar de rustige volksaard won het op den duur toch.
Bovendien bezit dit land een kerk, eensdeels vrucht van deze volksaard, anderdeels
het karakter van het volk in geschiedenis en heden sterk meebepalend.
Het is de trots van vele Anglicanen, dat zij in de Established Church een Kerk
bezitten, die in verleden en heden, wat zij noemen, de ‘via media’ bewandelt. Het
komt mij voor, dat de Zweedse Kerk ditzelfde gedaan heeft met nog meer resultaat.
En ook met groter gemak. Want de ‘via media’ draagt in de Engelse Kerk veel meer
dan in de Zweedse het karakter
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van een op Erasmiaanse leest geschoeide kerkpolitieke methode, terwijl de
evenwichtigheid en de harmonie der Zweedse kerk meer organisch gegroeid is. Zij
heeft zich ontwikkeld onder de gunstigste omstandigheden. In de eerste plaats is het
Christelijk geloof op verstandige en weinig ruwe wijze geënt op de stam der
Germaanse religie. In de tweede plaats drong in de Middeleeuwen het Romanisme
- dank zij de afgelegen positie van Zweden - slechts oppervlakkig door, zodat de
Reformatie veel minder het karakter droeg van een reactie dan in de meeste andere
landen. Verstandige en vrome mannen brachten haar tot stand zonder dat er bloed
vloeide, zonder beeldenstorm, en het gehele volk volgde. Is het niet kenmerkend,
dat de belangrijkste Reformator, Olaus Petri, tevens een uitstekend historicus en
jurist was ‘mit altschwedischer Sitte und Volkstum tief vertraut und die reine Predigt
des Gotteswortes mit humanistisch-menschlicher Gesinnung verbindend - ein
Volkserzieher ersten Ranges1). Aan zijn jongere broer Laurentius Petri, de eerste
Lutherse bisschop, is het in het bijzonder te danken, dat alles, wat niet beslist in strijd
was met de Evangelische leer, bleef bestaan. De Reformatie is in Zweden
conservatiever geweest dan in enig ander land. Het bisschopsambt, het domkapittel,
de Kerkinrichting, de priestergewaden etc. bleven bestaan. De Zweedse liturgie (de
godsdienstoefening op de Zondagmorgen wordt nog steeds hoogmis genoemd, al is
het misoffer verdwenen) is, naar kenners verzekeren, van alle liturgieën het meest
in overeenstemming met de Middeleeuwse en ontroert door haar natuurlijke
vroomheid (doet zij daarom zo modern aan?)2). De h i s t o r i s c h e

1) Prof. Westman in E k k l e s i a II, 5. Die Kirche in Schweden, Gotha 1935, blz. 44.
2) In een Zweeds krantenartikel (Stokh. tidning van 27 Sept. 1920) van aartsbisschop Söderblom,
getiteld ‘Var Jesus med i domkyrkan’, vond ik de volgende passage: ‘Een van de vreemde
gasten bij de bisschopswijding (bedoeld wordt die van E. Billing en V. Rundgren op 19 Sept.
1920 te Upsala) is een van de scherpste tegenstanders van het ritualisme in de Engelse Kerk.
Hij zei mij na de plechtigheid, dat het hem in Zweden nooit zou invallen, om oude en plechtige
gebruiken, die nooit afgeschaft waren, af te schaffen. Want niets had hem onder de
plechtigheid meer getroffen dan dat alles, de geheele ceremonie van het begin tot het einde,
zo natuurlijk en vanzelfsprekend zonder opzettelijkheid en gekunsteldheid verliep, dat, naar
zijn indruk, niemand met zijn gedachten bij de uiterlijke, zware en eerbiedwaardige vormen
was.’
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c o n t i n u ï t e i t bleef bewaard en is een der meest typische kenmerken van de
Zweedse kerk. En toch zijn er heel weinig kerken, die zich zo verstandig aanpassen
bij de nieuwe tijd met zijn nieuwe vragen en nieuwe mentaliteit. Men verandert,
bedachtzaam en toch vrijmoedig, psalmboek en Bijbelvertaling wanneer dat nodig
is. Een zeldzame vereniging van piëteit en vrijheid, van aristocratisch, theologisch
goed-doordachte regering van bovenaf1) èn democratische contrôle2) maken de
Zweedse Kerk, welke nog steeds officieel bijna het gehele volk omvat3), uitermate
geschikt voor de godsdienstige beinvloeding van zieleleven en cultuur. Juist omdat
er zoveel eenheid is in het ‘nodige’, zoveel wederzijds begrip en gezond verstand,
kan men elkaar in het ‘onzekere’ zo vrij laten. Ketterprocessen kwamen de laatste
tientallen jaren nauwelijks voor, ook al wordt dat misschien ook in Zweden in de
toekomst anders. Een Nederlander kan er zeer weemoedig onder worden, als hij ziet
hoe bijkans alle tijd en energie in Zweden gebruikt wordt om theologische, culturele
en godsdienstige arbeid te verrichten inplaats van elkander het leven zuur te maken
in een onophoudelijke kerkpolitieke strijd. We mogen daarbij nooit vergeten, dat de
Zweedse Reformatie van zuiver-Lutherse aard was. Er bleef zo meer plaats voor
religieuze inspiratie. De wettelijkheid van het Calvinisme vermocht niet door te
dringen.

1) Vele Zweedse bisschoppen waren eerst hoogleraar. Zo b.v. Söderblom, E. Billing, Aulen,
Tor Andrae, Runestam, Brilioth, Bohlin en aartsbisschop Eidem.
2) De Zweedse kerk wordt episcopaal geregeerd. Toch kunnen b.v. de gemeenten hun predikanten
volgens zeer democratische, nog op het oude zelfbestuur der boeren gebaseerde, beginselen
kiezen. Op hun beurt hebben de predikanten zeer grote invloed op de keuze der bisschoppen.
3) De volkstelling van 1930 bracht aan het licht dat 6.124.366 zielen tot de Zweedse staatskerk
behoorden en 17.825 (0.3%) niet. Terwijl hier 239.657 zielen bij komen, die nog wel tot de
staatskerk behoren, maar er toch een andere godsdienstige practijk (b.v. Leger des Heils,
etc.) op na houden. De band met de staatskerk verbraken ze echter niet. Er zijn slechts 5.340
Roomsen in Zweden.
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Het is geen wonder, dat een man als Söderblom zeer optimistisch was ten opzichte
van de mogelijkheden, welke de Zweedse Kerk in zich draagt1). Hij heeft als
hoogleraar en aartsbisschop in niet geringe mate het zijne er toe bijgedragen om de
historische continuïteit te bewaren, zowel naar het verleden als naar de toekomst toe.
Juist z i j n verstrekkende arbeid is gekenmerkt door een zeer synthetisch samengaan
van traditie en vrijheid. Hoeveel tegenstand hij ook in zijn jonge jaren ondervonden
moge hebben van kerkelijke zijde, hij vertrouwde op haar toekomst. Daarom kon hij
met zoveel hartstocht opkomen voor een innig verband tussen kerk en cultuur, kerk
en wetenschap. En waarlijk, er zijn weinig landen, waar de bezonken resultaten der
historisch-critische Bijbelstudie, godsdienstgeschiedenis en kerkgeschiedenis zo'n
algemene ingang hebben gevonden en waar de kerkelijke leiders, het midden houdend
tussen dialectische diastase en Amerikaanse synthese, zich zo verplicht achten, de
cultuur van hun land te beïnvloeden, zonder daarbij de gevaarlijke weg der z.g.
Christelijke politiek te betreden.
Natuurlijk zal de een enthousiaster schrijven over de Zweedse Kerk dan de ander.
De Calvinistische Barthiaan zal zich in dit land van harmonie en continuïteit
nauwelijks thuis gevoelen. De kerken zullen hem 's Zondags te leeg zijn, de kerkelijke
sfeer te rustig en te weinig hartstochtelijk. Hij zal misschien zijn schouders ophalen
over bisschoppen, die hun geestelijke kracht gebruiken om het Psalmboek te verrijken
met prachtige, nieuwe liederen. Hij zal weinig begrijpen van de ontsteltenis van
Söderblom, toen deze, in een der Hollandse, door het Calvinisme geschonden kerken,
ontdekte, dat op de plaats van het altaar de sarcophaag van een beroemd admiraal
was opgericht.
Maar voor vele anderen zal een bezoek aan Zweden een verkwikking zijn. Dat
zullen zij zijn, die in ons land wel eens lijden onder de onwetenschappelijkheid, de
leerstelligheid en het fanatieke clericalisme van ons kerkelijk Christendom. Of zij,
die behoefte hebben in aanraking te komen met een kerk, vol van de rust en de rijkdom
van eeuwenlange vroomheid,

1) De kerkelijke toestand in Nederland vond Söderblom in één woord miserabel.
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en toch ook midden in deze tijd staande1). Zij zullen met de schetsboekschrijver van
de Nieuwe Rotterdammer ervaren, hoe verfrissend de natuur in Zweden is, hoe
voortreffelijk men er eten kan. Maar, mocht er een dichter onder hen zijn, hij zal
toch ook zijn Muze verzoeken, de lof te bezingen van de Zweedse volksaard, van de
Zweedse cultuur en Kerk. Daar in het Noorden heerst een vorm van geestelijk leven,
die, hoeveel gelijkenis er ook moge zijn met wat er in andere landen leeft, toch een
geheel eigen type vertoont. Naar het mij voorkomt, is het een type, dat voor een
gezonde ontwikkeling van onze Westerse cultuur van de grootste waarde is.

1) Wat men van Rome nooit zal kunnen zeggen. Daar is, althans voor een groot deel, wel de
continuïteit met het verleden bewaard, maar, hoe modern Rome ook doet, p r i n c i p i ë e l
leeft het niet in het heden.
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Grondslagen der Confucianistische ethiek
Door Prof. Dr. J.J.L. Duyvendak
Het eigenaardige van de Chineesche philosophie is altijd geweest, dat zij zoo sterk
ethisch gericht was. Ethiek is, bij westersche philosophen, vaak het sluitstuk van een
philosophisch stelsel, dat zich in hoofdzaak bezig houdt met metaphysica. Voor
Chineesche denkers waren ethische vraagstukken altijd centraal. Niet het wezen van
God, noch het wezen van den mensch, maar het gedrag van den mensch was hier
onderwerp der bespiegeling. De mensch werd altijd gezien in zijn plaats in de
maatschappij. Een metaphysisch element evenwel kwam in deze beschouwingen
binnen, omdat als axioma gold de eenheid tusschen het menschenleven en het leven
van de natuur of het heelal. Voor zoover de herinnering reikt, waren de Chineezen
een landbouwend volk in de streek van de Gele Rivier, waar men in sterke mate
afhankelijk is van den regenval, en de seizoenen groote tegenstellingen vertoonen.
De boer was zich zijn samenhang met het leven der natuur scherp bewust; zijn geheele
leven was geregeld naar den gang der seizoenen. Zaaide hij op den verkeerden tijd,
dan faalde de oogst. Regende het niet op tijd, dan faalde de oogst eveneens. Mensch
en natuur werkten samen, en waren onverbrekelijk met elkander verbonden. Het was
slechts een kleine schrede tot de opvatting, dat 's menschen gedrag ook in staat was
de orde der natuur in de war te brengen.
Menschen, in het oude, sterk feodale China, waren slechts de koning en zijn edelen,
die het land bezaten. Het volk was het hoorige gemeen, dat het land bebouwde. Het
gedrag des konings en der edelen moest daarom zoo zijn, dat de fundamenteele
harmonie tusschen mensch en natuurlijke wereld niet werd verstoord. Dat gedrag
was geregeld in de oude
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feodale inzettingen, die ieder zijn plaats en plicht nauwkeurig aanwezen, en die waren
vastgelegd in de l i , de ritueele vormen. Gedroeg zich slechts elke edelman, elke
leenman zoo als zijn status dit voorschreef, dan was er orde in de wereld en voorspoed,
en was de hoogere harmonie verzekerd.
Maar ook in het oude China was er ontwikkeling. In de 5de eeuw v. Chr. waren
de toestanden sterk verschillend geworden van die der 10de, toen de grondslagen
van het stelsel waarschijnlijk gelegd zijn. In plaats van een zeer groot aantal kleine
leenstaatjes, waren er een paar dozijn grootere ontstaan, waarvan weer een handvol
de leiding hadden. De leenmannen hadden de koninklijke macht geüsurpeerd en zich
titels aangematigd; er was niemand meer die zich gedroeg naar den status die hem
van huis uit toekwam. Geen wonder dat er oorlog heerschte en misoogst en dat de
menschen slecht geworden waren.
Ik hoor u reeds prevelen: Confucius. Juist, Confucius. Maar ik moet u toch een
illusie ontnemen. Gij meent dat wij van Confucius eigenlijk heel wat weten. Was
het maar zoo. Het is curieus hoe taai een literaire traditie is. Natuurlijk heeft men in
China voldaan aan de natuurlijke begeerte, om alles te willen weten van iemand,
wiens invloed zoo groot geweest is. Zoo is er een heiligenleven van Confucius
ontstaan, dat omstreeks 100 voor Chr. is vastgelegd door den grooten
geschiedschrijver Sse-ma Tsj'ièn. Doch gelooven wij nu alles wat Livius ons weet
te vertellen van het oude Rome? In China is het daarmede toch niet anders gesteld.
Zelfs de data voor zijn leven (551 - 479 v. Chr.) doorstaan den toets der critiek niet.
Men behoudt ze alleen, omdat men er geen betere voor in de plaats weet te stellen.
Eveneens is het veronderstelde auteurschap van Confucius van allerlei boeken niet
anders dan een traditie; waarschijnlijk schreef hij in het geheel niets. Het
betrouwbaarste werk dat ons omtrent zijn persoon inlicht, zijn de Gesprekken met
zijn leerlingen, en dit boek zal wel niet voor het eerste kwart van de vierde eeuw v.
Chr. tot stand zijn gekomen.
Ha, zegt gij, ik heb in u te maken met één dier historici, die er behagen in scheppen
gewijde tradities omver te werpen, één dier sceptici, die liever alle groote daden doen
verrichten
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door anonymi, dan toe te geven dat een historisch bekend persoon daaraan deel heeft
gehad. Mis, lezer. Ontwijding is een goedkoope bezigheid, geen ernstig man waardig.
Maar het gaat hier om historisch begrip. De literaire traditie van Confucius kan niet
waar zijn om te veel redenen dan ik hier uiteen kan zetten. Dat wil niet zeggen dat
ik hem alle beteekenis ontzeg. Integendeel, maar eerst door een historische
ontwikkeling, die hij niet kon voorzien, is zijn beteekenis zoo groot geworden.
Confucius, zelf behoorende tot den verarmden adel, zocht naar herstel van goede
orde in de wereld door terugkeer naar de oude inzettingen, de l i . Laat ieder slechts
handelen naar den eisch van den status dien hij nu eenmaal heeft. Zooals hij het
simpel uitdrukt: ‘laat de vorst vorst zijn, de minister minister, de vader vader en de
zoon zoon’. Dit noemde hij het ‘Rechtmaken van Namen’, zoodanig dus dat er
overeenstemming zij tusschen iemands positie en gedrag. Een minister, die zijn vorst
opzij zette en zich zelf opwierp als vorst, handelde niet zooals een minister betaamt;
bij zulk een gedrag waren de ‘namen niet recht’. De oude l i behoorden de norm te
zijn voor het gedrag onder alle omstandigheden; de eerwaardigheid van hun oud
verleden en hun samenhang met de ‘natuurlijke’ wetten waren de waarborg voor hun
absolute geldigheid.
Zoover was er derhalve niets nieuws in wat Confucius zijn jonge vrienden, jonge
edelen, leerde. Hij maakte er geen aanspraak op iets nieuws te leeren. Doch zijn
grootheid ligt wel hierin, dat hij voor het eerst een ethischen eisch stelde, die de
menschelijke betrekkingen humaniseerde. Dit is zijn begrip van j e n , dat men zou
kunnen weergeven door ‘humanisme’ of ‘naastenzin’. Het wordt gedefinieerd in den
beroemden spreuk: ‘Behandel anderen niet zooals gijzelf niet behandeld zoudt
wenschen te worden’, d.i. geef ieder het zijne. Deze eisch heeft vooral beteekenis
wanneer hij wordt gesteld aan den hooger geplaatste in zijn verhouding tot zijn
mindere: ook de mindere heeft onvervreemdbare menschelijke rechten. In dit begrip
werd het ethisch besef geboren, dat grenzen stelt aan macht en heerschzucht: behandel
ieder zoo, als gij, waart gij in zijn plaats, zoudt wenschen te worden behandeld. De
spreuk is wel eens vergeleken met den Christelijken: ‘heb uw
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naasten lief als u zelven’ en men heeft erover gediscussieerd of hij daarmede
gelijkwaardig is. Naar mijn gevoel is het begrip andersoortig; het wordt bepaald door
de maatschappelijke orde in het oude China, die totaal anders gericht was dan die in
de vroeg-Christelijke wereld. De Christelijke opvatting bindt menschen; de Chineesche
scheidt door strikte handhaving van de bestaande maatschappelijke verschillen. Het
haten van zijn vijanden is eveneens j e n ; men geeft den vijand immers wat hem
toekomt. Zoo is b.v. het dooden van den moordenaar zijns vaders iemands plicht,
opgelegd door den j e n dien men zijn vader verschuldigd is. Deze bijzondere vorm
van j e n is de kinderlijke gehoorzaamheid, s j i a o , de onderworpenheid aan het
vaderlijk gezag, die, mèt de feodale trouw aan den vorst, voor den oud-Chineeschen
edelman de voornaamste deugd uitmaakte. Na het verdwijnen van de feodaliteit en
de verburgerlijking van de Chineesche maatschappij, is vooral op de beoefening van
s j i a o volle nadruk gevallen in de ethiek van het Confucianisme. Een afzonderlijk
daaraan gewijd werkje kwam tot stand, waarschijnlijk in de 3de eeuw v. Chr., waarin
een gesprek tusschen Confucius en één zijner leerlingen over dit onderwerp werd
gefingeerd. Sociologisch beteekende s j i a o de bevordering van het vaderlijk gezag,
dat karakteristiek was voor het klassieke Chineesche cultuur-milieu; bij de uitbreiding
der Chineesche beschaving over steeds grootere gebieden waar w.s. gedeeltelijk
moederrechterlijke toestanden heerschten, was s j i a o de toets van sinificeering. Het
is slechts een verdere ontwikkeling van het begrip, dat s j i a o eveneens tegenover
de moeder behoorde te worden beoefend.
Ik wil hierbij gaarne nog even stilstaan, omdat s j i a o één der begrippen is
waartegen jong-China heftigen strijd voert. Het is op den duur vereenzelvigd met de
geheele vereering van de ouden en de oudheid, het ontzag voor de autoriteit, het
ondergeschikt maken van de eigen individualiteit aan de groep waarin de ouderen
de leiding hebben, die voor jong-China zoo onverdragelijk zijn geworden. De plichten
tegenover de ouders kwamen vóór die tegenover eigen vrouw en kinderen; het gezag
van de familieoudsten was bindend. In s j i a o was het geheele familiesysteem
belichaamd. Er lag in s j i a o een
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groote opvoedende kracht, een groepstucht, en voorzeker vertegenwoordigde het een
ethisch begrip van hoog gehalte: het gevoel van gebondenheid met en afhankelijkheid
van het voorgeslacht. Het is één der factoren geweest die aan de Chineesche cultuur
haar continuïteit hebben gegeven. Meer dan eenig ander begrip uit het Confucianisme
is dit doorgedrongen in de breede volksmassa's, wier sociale structuur op de familie
gevestigd was. Populaire anecdoten illustreeren het ideale gedrag van s j i a o . Ieder
kent het verhaal van den man, die, zelf al zeventig jaar, zijn kindsche ouders
amuseerde door zich aan te stellen als een klein kind en te hunnen genoegen rond te
buitelen, of van dien anderen zoon, die, toen zijn ouders door muskieten werden
geplaagd, zich naakt, het lichaam met zoetigheid besmeerd, te bed legde om zich
zelf door de muskieten te laten steken. Soms is er een gruwelijke trek in deze verhalen,
zooals het geval van den man, die, ten einde genoeg voedsel voor zijn oude moeder
te kunnen uitsparen, zijn kinderen levend wilde begraven. Gelukkig erbarmde zich
de hemel over hem en vond hij, toen hij den kuil ging delven, een pot met goud.
Het is onjuist te meenen, dat Confucius het begrip s j i a o heeft geïntroduceerd,
of zelfs er bijzonder veel nadruk op heeft gelegd. S j i a o was de noodzakelijke
onderworpenheid van den zoon aan den vader in de oude, feodale, patriarchale
maatschappij, en is slechts één der trekken daaruit, die het Confucianisme heeft
gehandhaafd en overgebracht in een latere wereld van veel democratischer bouw.
Twee schrijvers vooral zijn het, die, doorgaande in de richting door Confucius
gewezen, de ethiek van de school die met zijn naam werd verbonden hebben
opgebouwd: Mencius (4e eeuw v. Chr.) en Sjuun-tze (3e eeuw v. Chr.). Beiden echter
werden sterk beïnvloed door den tijd waarin zij leefden en ontleenden begrippen aan
andere philosophische scholen. Men moet zich de vierde en derde eeuw vóór onze
jaartelling voorstellen als een periode van groote geestelijke activiteit in China. De
maatschappij onderging diepgaande veranderingen; het feodalisme neigde ten einde,
bronstijd week langzamerhand voor het ijzer. In plaats van de oude statisch gedachte
wereld kwam het besef der veranderlijkheid der dingen, van groeien
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en vergaan. Er waren verschillende centra van intellectueel verkeer waar ‘sophisten’
levendig met elkander debatteerden en nieuwe denkbeelden formuleerden. Er waren
daaronder Taoïsten, die den weg zochten naar heiligheid door eenwording met de
eeuwige wet van veranderlijkheid, ook aanhangers van Mo Ti, die de sociale
verschillen wilde verzwakken door de leer, dat men zijn genegenheid niet diende te
beperken tot eigen familieleden, doch ook moest uitstrekken tot anderen die niet tot
de eigen clan behoorden. Beide groepen hechtten weinig aan de uit de oudheid
overgeleverde l i ; voor de aanhangers van Mo Ti beteekenden deze een handhaving
van standsverschil en een verspilling ten koste van het volk; voor de Taoïsten lag
hierbij te zeer de nadruk op een correct uiterlijk gedrag. Tegenover zulk een opzettelijk
en moeizaam streven naar het tot stand brengen van een harmonie van de
menschenwereld en de natuurlijke wereld stelden zij de directe eenwording met de
laatste door mystieke ervaring.
De Confucianistische school met haar geloof in de waarde van instellingen die
bezig waren te verdwijnen moet in dit milieu een eenigszins achterlijken en muffen
indruk hebben gemaakt. De brillante koppen behoorden allen tot andere kampen.
Slechts de beide genoemde mannen, Mencius en Sjuun-tze, waren een portuur voor
hun tijdgenooten, maar konden dit slechts zijn door, meer dan zij wisten of erkenden,
de wapens uit het arsenaal van hun tegenstanders te gebruiken.
Zoo, onder Taoïstischen invloed, ontwikkelde Mencius een theorie van het wezen
der menschelijke natuur, die hij goed noemde. ‘Zoo, als het water vanzelf naar omlaag
stroomt, gaat de menschelijke natuur van zelf naar het goede.’ Daarom heeft ieder
het besef van j e n aangeboren, en is dit voor hem een veilige norm voor zijn gedrag.
Veel meer dan Confucius, stelt Mencius de j e n voorop als de standaard voor het
gedrag; de l i verdwijnt bij hem op den achtergrond. Met nadruk ontwikkelt hij het
begrip van j e n in zijn gesprekken met vorsten. Het is niet genoeg alle uiterlijke
eigenschappen te bezitten die iemand tot vorst maken; wanneer hij niet zijn
onderdanen met j e n regeert, verzaakt hij zijn plicht en brengt hij de harmonie niet
tot stand tusschen de menschenwereld en de natuurlijke wereld. J e n krijgt hier een
metaphysische
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basis, als inhaerent aan het wereldbestel zelf. De vorst behoort deugdzaam te zijn.
De oude opvatting, dat het wangedrag van den vorst, in ritueel opzicht, de orde der
dingen in de natuur kan verstoren, wordt hier op een hooger ethisch niveau gebracht:
de wereldwet zelf is zedelijk in den zin van humanistisch, en gedoogt onhumanistisch
gedrag niet.
Sjuun-tze staat lijnrecht tegenover Mencius in één belangrijk opzicht. Voor hem
is de menschelijke natuur van huis uit slecht. Al het goede is ‘cultuur’, is aangeleerd;
aan zich zelf overgelaten bedrijft de menschelijke natuur allerlei kwaad. Doch
Sjuun-tze is overtuigd van de mogelijkheid tot volmaking der menschelijke natuur
door opvoeding. De eenig veilige norm daarbij is l i , het correcte gedrag dat alle
standsverschillen tusschen de menschen nauwkeurig in acht neemt. Deze l i heeft
een metaphysisch verband met den eeuwigen gang der dingen, de Tao der Taoïsten,
doch deze Tao wordt geheel ethisch opgevat. Men kan de eenheid daarmede niet
bereiken, zooals de Taoïsten meenen, door zich vrij te maken van alle beperking en
in een natuurlijken eenvoud daarin op te gaan, maar slechts door een zelftucht die al
de natuurlijke geneigdheid tot het kwade heeft getemd en is gekomen tot een staat
van heiligheid. Wie, door het beheerschen (niet het uitbannen) van zijn begeerten
tot innerlijke rust en zedelijke zuiverheid is gekomen, bezit tegelijk de ware kennis.
Waar immers het wezen der dingen zedelijk is, kan alleen de zedelijk geworden
mensch, de ‘heilige’, daarvan de rechte kennis verwerven. Zuivere intellectueele
kennis, zonder zedelijk inzicht, heeft geen waarde. Slechts de zedelijke mensch
verstaat het ‘rechtmaken der namen’, het benoemen der dingen, het onderscheiden
tusschen goed en kwaad.
Confucius, Mencius en Sjuun-tze hebben tezamen het oudere Confucianisme
gevormd, en eeuwen lang heeft Sjuun-tze veel meer invloed gehad dan Mencius.
Door zijn toedoen vooral is er zulk een waarde gehecht aan de opvoeding. Uitgaande
van de opvatting, dat de menschelijke natuur goed is, zou men aan opvoeding lang
niet zooveel gewicht hebben gehecht. Toen aan het eind van de derde eeuw v. Chr.
het feodale stelsel ten onder ging, het Chineesche keizerrijk begon, en een nieuwe
wereld ontstond, waar ambtenaren de plaats in-
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namen van den ouden geboorteadel met al zijn privileges en ceremonieel, trad de
autoriteit der oude geschriften op den duur in de plaats van de oude l i . Voor den
jongen edelman kwam de jonge toekomstige ambtenaar in de plaats, wiens ideaal
evenwel op het zijne gemodelleerd was. De t s j u u n - t z e (in de bekende vertaling
van Legge niet zeer gelukkig weergegeven door ‘Superior Man’) is de edelman, nu
niet langer in sociologischen, maar in ethischen zin te verstaan. Zulk een edel-man
bezit kennis en deugd beide; de vorst is de edel-man bij uitstek en hij weet hoe het
rijk te regeeren, zóó dat de harmonie met het ‘natuurlijke’, dat tegelijk het ‘zedelijke’
is, gehandhaafd blijft. De vorst was de heilige; zijn verband met de natuurlijke wereld
lag uitgedrukt in zijn titel ‘Zoon des Hemels’. De staat was gegrondvest op het
zedelijk ideaal, dat de dingen op aarde geschieden in volkomen harmonie met de
dingen des Hemels.
Zulk een ideaal door de eeuwen heen te hebben vastgehouden, is van het
Confucianisme waarlijk een cultureel werk van den eersten rang geweest.
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Boekbesprekingen
H. Laman Trip-de Beaufort: Nansen, van de Noordpool naar Genève.
Uitg. C.A.J. v. Dishoeck, Bussum.
Wie in 't gewoel der genivelleerde massaas naar een held zoekt, naar den sterken
man, dien men kan vereeren en navolgen, kan in dit boek terecht. De schrijfster is
paedagoge; zij had moeilijk een figuur kunnen vinden, paedagogisch beter geschikt
ter demonstratie van een heroïsche en toch zakelijke moderne humaniteit. Fridtjof
Nansen, de kerngezonde sportsman, de moedige jager naar avonturen, die in spijt
van het hoofdschudden der voorzichtige wetenschappelijke wereld het waagt
Groenland van Oost naar West te doortrekken, een paar jaar lang zich met zijn schip
laat meevoeren met de ijsstroomen in den poolcirkel en met slechts één makker een
langen tocht aanvaardt door de ijswoestijn, om de pool zoo dicht mogelijk te naderen...
als iemand den naam verdient van ‘sterken man’ dan hij. En nog op geheel andere
gronden is hij dien eeretitel waard. Sterk is hij in de beheersching van eigen
sentimenten, sterk in zijn hardnekkig en systematisch wetenschappelijk onderzoek,
sterk bovenal in de liefde voor zijn volk en voor de menschheid. Zoo wordt de jager
en poolvorscher straks de onvermoeibare kampioen voor de lijdenden, de gevangenen
na den wereldoorlog achtergelaten in Siberië, de door honger uitgeteerde massaas
in Rusland, de achtervolgde Armeniërs, enz. enz. Zoo wordt hij de pleiter voor een
echten volkenbond. Het is niet toevallig, dat de schrijfster deze figuur koos voor een
biographie. Misschien is alle paedagogie tegenover de huidige wereld haar, althans
als bewuste bedoeling ver gebleven. Wie haar vroeger werk kent, verstaat dat deze
Nansen een man naar haar hart was. Ik herinner slechts aan de stoere figuren uit haar
novellenbundel ‘Onder de Zon’ van 1927. Het eerlijke, desnoods ruige, onbevreesde
leven, gedragen door een innerlijke waarachtigheid en zuiverheid, door een
ongekunsteld geloof, heeft haar bewondering en liefde.
Op sobere wijze is dit leven verteld, zooals bij 't onderwerp past. De schrijfster
blijft geheel op den achtergrond. Soms lijkt het haast of ze uit Nansens eigen journalen
een excerpt maakt. Korte, onopgesmukte maar heldere zinnen bouwen op uitstekende
wijze dit beeld van een klaar en rechtlijnig leven. De stijl is congeniaal aan de
beschreven werkelijkheid van rusteloozen arbeid, wars van sentimentaliteit, maar
doorgloeid van een warm gemoedsleven. Slechts een enkel maal treft men een
onzuiverheid in dezen stijl, zooals op pag. 29 ‘begeerig o p leege blikjes’ of op pag.
165, waar gezegd wordt, dat de hoofdfiguur uit Ibsens Brand ‘hem b e ï n d r u k t
heeft’.
Tenslotte kan het boek niet anders worden dan een indirect pleidooi tegen
partij-verenging, tegen de traagheid en hardheid der harten, vóór een door onbevangen
liefde gevoede humaniteit. Het is een boek om dankbaar voor te zijn, zeer in 't
bijzonder in dezen tijd.
P.M.
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M.A. Romers. Sociale Wijsbegeerte, met een inleiding (37 blz.) van Bart
de Ligt. Arnhem, Van Loghum Slaterus 1937, 169 blz. ing. f 1.90, geb. f
2.75
Dit boek met een vijftal studies, onder de te weidse titel Sociale Wijsbegeerte
gebundeld, vervult enerzijds met grote bewondering. De schrijver is een man, die,
zonder de nodige vooropleiding, als arbeiderskind zichzelf een weg heeft moeten
banen en zich niet slechts tot een redelijke bewustheid, maar wat meer zegt, tot een
nobele universeel gerichte gezindheid heeft gevormd. Zo ademt dit geschrift een
bezonnen liefde, waarbij ons de Spinozistische amor dei intellectualis wel in de
gedachte komt. Anderzijds heeft het boek zeer duidelijke grenzen en zwakheden. De
grenzen en begrensdheden worden onmiddellijk bewust, wanneer men van den
schrijver zelf, in de autobiografische aantekeningen, hoort welke geesten hem hebben
gevormd. Hij noemt de namen van enkele Hegeliaanse of door Hegel sterk beïnvloede
filosofen, de oude Bond van Christen-socialisten, enkele vrij-socialistische en
anarchistische denkers over de maatschappij, de Nederlandse Marxisten Gorter en
H. Roland Holst. Een ontmoeting met Hendrik de Man bv. valt buiten deze grenzen,
evenzeer een ernstig zich verdiepen in het theïsme - waarschijnlijk is de nawerking
van het Calvinistisch milieu, waaruit de schr. zich heeft moeten losvechten, hier een
blijvende belemmering geweest. Op blz. 65 en 66 staan een paar karakteristieke
zinnen: ‘De wezenlijke strekking in de ontwikkeling van het religieus bewustzijn
der mensheid is dan ook, dat uit het primitieve gevoel van aanbidding voor
bovenmenselijke machten en goden het besef en het begrip zich vrijmaken, dat de
mens zelf in en ondanks zijn onvolkomenheid als eindig-individuele verschijning
toch tenslotte een g o d is, en dat zijn vroegere aanbiddingen eigenlijk hemzelf golden
naar zijn idee. Daar “anarchisme” letterlijk wil zeggen: vrijheid van opgelegde
heerschappij, betekent dit alles voor ons praktisch bewustzijn een anarchistische
houding in de kosmos; een vrijwillig, redelijk doen en zich gedragen uit kracht van
de drang tot universele gemeenschap.’
Hier heeft Romers de grenzen van zijn denken duidelijk getoond. Het heeft weinig
zin, om over de juistheid daarvan te twisten. Wel past ons de erkenning, dat gegeven
de begrensdheid, hier een zuiverheid en geestelijke adeldom aan het woord is die
ook hen weldadig aandoet, die de doorvoering dezer beginselen in volle konsekwentie
onmogelijk, gevaarlijk, ja zelfs een ramp zouden achten. Deze weldadigheid spreekt
voor mij het sterkst uit de laatste studie: ‘Het einde der vergelding’ - daarin leeft de
geest voort van Clara Wichmann, is iets van het ‘opperst mededogen’ in zeer zuivere
vorm.
W.B.
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In memoriam B. de Ligt
Door Dr. W. Banning.
Wie zich, bij de tijding van de dood van Bart de Ligt, nog in de bloei van het leven
geveld, tot nadenken zet over de gang van zijn leven, ziet in alle schijnbare onvastheid
en wisseling van overtuiging toch wel spoedig één sterke lijn, één innerlijke trouw.
De wisseling ligt aan de oppervlakte: van orthodox calvinisme tot een religieus
atheïsme, van Christen-socialist tot anarchist, van theoloog-filosoof tot leider van
het konsekwent geweldloze anti-militarisme. Uitersten zijn aan De Ligt zeker niet
vreemd geweest. Aan zijn bundel: Kerk, Cultuur en Samenleving (1925) liet hij een
zeer brede autobiografische Inleiding voorafgaan, waardoor de lezer een blik krijgt
op dit rusteloze, brandende, zichzelf in hoogste geestelijk willen verterende leven.
Natuurlijk is er na 1925 opnieuw innerlijk in hem veranderd. Maar de sterke en klare
lijn, die alle fasen van zijn leven verbindt, is toch duidelijk zichtbaar. De Ligt was
het tegendeel van een windvaan, en al was hem niets menselijks vreemd, dat hij
overtuigingen opgaf om der wille van tijdstromingen - niemand die er aan denken
kan. Hij stond zeker ten volle open voor wat maatschappij en cultuur bewoog - maar
hij stond vast in een alles beheersende eerbied voor de waarheid van den Geest. ‘Ik
moest onophoudelijk bewust veranderen, en wilde ik mijzelf respecteeren blijven,
van die verandering blijk geven aan anderen,’ zo schreef hij in genoemde Inleiding.
Men heeft in dit zinnetje wel enkele belangrijke trekken bijeen: waarheidsliefde,
zelfrespect, zendingsijver.
Dat dit onophoudelijk veranderen bij een gaaf karakter zeer diep in het zieleleven
insneed, heeft De Ligt klaar geweten. ‘Wie zoo naar geestverruiming, zelf-uitbreiding
streeft, maakt telkens opnieuw de uiterste spanning door: van natuur en geest, en alle
spanning, die daar tusschen is gelegen. Hij heeft eindeloos veel conflicten door te
maken. Het spreekt vanzelf, dat
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menig zwaard hem door de ziel zal gaan... Menschelijk leven is streven naar een
opperste synthese, eeuwig bereid zijn, zijn hoogste samenvatting voor nog weer
hooger samenvatting op te geven; een voortdurend worstelen, bij den een meer
geleidelijk, bij den ander met hevige crisissen, door overwinningen en nederlagen
heen. Menschelijk leven is niet zonder moeite of pijn. Maar wat zou dat? Mensch
zijn is strijder zijn, held zijn; mensch zijn is zich aan het meer-dan-menschelijke tot
mensch zijn inspireeren. Mensch-zijn is, in het koor der opstandelingen, van Petroff,
Chrystaloff en van Maria spreken: ‘Zij gaan den dood in, gansch doorlicht van moed.
O, zoo willen wij leven, als zij sterven!’ Zo heet het in dat prachtige boekje: ‘De
Wedergeboorte van Maria’ (blz. 81).
Het citaat roept de naam van Henriëtte Roland Holst op, niet alleen omdat ook zij
een der grote heldenfiguren, één der klare zuivere stemmen in het ‘koor der
opstandelingen’ is geweest. Maar ook, omdat een vergelijking der beide figuren de
zwakke kanten van De Ligt's geestelijke structuur in het licht kan plaatsen. Wel meer
dan eens heeft hij zeer essentiële levenswaarden over het hoofd gezien - keerzijde
van zijn volstrekte overgave aan de idee voor zover zij in hem gestalte aannam.
Ik denk terug aan de jaren van de wereldoorlog. De Ligt stond als een lichtzuil te
midden van verdwazing, onvastheid en karakterloosheid. De Bond van
Christen-socialisten trad naar voren, en wij richtten onze ogen vol gespannen, zij het
nimmer geheel overtuigde verwachting op zijn leidende figuren: De Ligt, Enka, later
Clara Wichmann... Wat droegen deze namen schone beloften, hoe brak daarin hoogste
geestesadel, daadkrachtig geloof prachtig door, en wees een weg... Wat deze
herinnering in mij oproept, vindt in dit korte stukje, dat alleen dank wil uitspreken
voor innerlijke trouw, geen plaats. Het zou de vraag oproepen naar het resultaat, het
succes van deze levens, een vraag die hier niet op haar plaats is. Ik stuit nog eens op
een karakteristieke passage: ‘Want dit is wel het moeilijkste: zelfs dan nìet te
verbitteren, mild te blijven, zijn lot te begrijpen uit de ontwikkeling der menschelijke
historie, en zijn leed te vergeestelijken tot strijd, om een menschwaardiger
maatschappij - voor anderen... zich door alles heen

Het Kouter. Jaargang 3

283
toch zooveel doenlijk in dienst stellen van de idee - dat is het schoonste. Hier leeft
de meer-dan-mensch, die zich opnieuw verbergt in onaanzienlijkheid. Het diep
verdriet, de eindelooze smart, die dergelijke lijders stil te boven komen, wordt door
de groote meerderheid der tijdgenooten zelfs geen oogenblik vermoed. Toch zullen
déze strijders voor een nieuwe toekomst door latere geslachten, die zich peinzend
over het verleden buigen, het meest worden geëerd’ (Wedergeboorte van Maria, blz.
100, 101).
Vanzelfsprekend heeft De Ligt hierbij niet aan zichzelf gedacht. Maar nu hij uit
dit leven heenging, en wij herdenken zijn strijdersbestaan, nu geloven wij: als latere
geslachten zich buigen over onze tijd, en zij lezen zijn ‘Vrede als Daad’, dan zullen
zij daarin horen een zuivere stem tot universele broederschap, een stem uit een dapper
en sterk hart...
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Actueel
Door Prof. Dr. L.J. van Holk
Meer dan ooit voelt een redactie in de zwaargespannen weken, die wij thans
doorleven, dat zij, naar aanleiding van dat ‘actueele’, moet trachten van haar
saamhoorigheid met haar lezerskring te getuigen. Maar dat is tegelijkertijd reusachtig
moeielijk. Zal men de feiten zelve bespiegelen? Maar die worden in een
handomdraaien door nieuwe feiten achterhaald, waarover men weer nieuwe boomen
kan opzetten! Het is zelfs een der dingen, die men nu, indachtig aan 1914, vóór alles
wil zeggen: asjeblieft geen politieke tinnegieterijen! Zij beteekenen niets - want welk
gewoon leek wéét eigenlijk genoeg van al die elkaar kruisende geheime intenties en
koehandelarijen, die de gegevens der gevoerde politiek uitmaken, om daarover met
gezag iets te vertellen?
Maar er zijn een paar dingen die wèl gezegd kunnen en moeten worden.
Vooreerst: de vloedgolf van bittere teleurstelling en verontwaardiging over d e
w i j z e w a a r o p het Tsjechoslowaaksche conflict door de z.g. Groote Mogendheden
wordt behandeld. Het verzaken van de tractaten, het wijken voor lastertaal en
geweldvertoon maken een abominabel effect, en beteekenen in zichzelf de feitelijke
opheffing der internationale rechtsorde. Al zou men het schuldaandeel der Tsjechische
regeering gróót achten (ik doe dat zelf niet, al zie ik ook aan dien kant begane fouten),
dan nog blijft het onduldbare van den toon en den trant der Duitsche diplomatie, en
het onmetelijk gevaar daarvan voor àlle kleine volkeren: democratie, humaniteit en
positief christendom deelen tezamen in een zeer wrang, diep knagend besef van
verloochend en verraden te zijn, door ‘vrienden’ zoogoed als door vijanden. Al zou
er deze maal nog vrede blijven, de prijs van waardigheid, goede trouw, gerechtigheid,
die nú betaald is, is tè hoog. Dat kan nooit Vrede (met de gewenschte hoofdletter)
brengen.
Ten tweede: niet eenig reaalpolitiek cynisme van bekonkelde pacten kan redding
brengen, maar alleen een radicale toepassing van het idealisme zou thans
werkelijkheidszin verraden. Dat idealisme heeft maar één program: nú is het moment
voor
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de vredesconferentie, die Versailles had moeten zijn, maar niet geweest is. De
Vereenigde Staten van Europa kunnen wèl werkelijkheid worden. Mits de politieke
confederatie verbonden wordt aan de economische. Erken de gelijkberechtigdheid
der minderheden (maar het minderhedenprobleem oplossen door alleen
Tsjecho-Slowakije te verdeelen en alle andere staten rustig in hun eigen veroveringen
te laten, zou een volstrekt onrechtvaardige eisch zijn), erken hun vrijheid van taal,
verkeer, levensopbouw, zooals Zwitserland realiseerde op kleine schaal. Men behoeft
niet in vage of dierbare termen van vertrouwen te gewagen, maar de regeeringen
moeten in grootere combinaties doorzetten, wat in kleinere allang geschiedde: alliantie
scheppen. Europa is een oude cultureel-godsdienstige veeleenigheid. Alleen een
vernieuwde politiek-economische opbouw kan de oude geesteseenheid redden.
Ten derde: wij mogen onder alle politiek geknoei en egoïstische belangenjagerij
niet vergeten, dat er ook i e t s groots aan de orde is, namelijk de strijd der ideeën.
Evenals de bloedige en verwarde geschiedenis der 16e eeuw toch op den achtergrond
had een groot dubbel conflict: absolute monarchie - volksvrijheid; Rome - Reformatie.
Zoo gaat het thans om autarkistisch dictatoriaal imperialisme, dat naturalistische
mensch- en levensbeschouwing insluit; òf universeel democratisch federalisme, dat
spiritualistische mensch- en levensbeschouwing insluit. Het is misschien
verschrikkelijk, in dezen tijd te moeten leven - het is n i e t klein! Daarom:
Ten vierde. Laat ons zelf ook trachten, niet klein te zijn! Moed en dienstbereidheid,
zelfrespect en trouw aan beginselen; niet vragen naar het oogenblikkelijk succes,
maar naar de zuiverheid van de intentie. Het is dè godsdienstige taak der kerken, en
der kerkgaande menschen, dit in te scherpen. Maar meest van al de taak van al die
niet kerkgaande en ongeloovige menschen: Toetst uzelf op uw zuiverheid. Richt u
op in uw geweten. Gelooft aan uw bestemming. Deze innerlijke zuivering maakt den
blik vrij voor den arbeid in de wereld.
Of de gang der gebeurtenissen deze beschouwingen achterhaalt, al dan niet, wij
moeten bereid zijn tot den noodigen weerstand; de eenige heilige, en onmisbare uit
den Geest geboren weerstand, die noch ondergang noch dood vreest. Daarin zeker
kan ook een klein volk als het Tsjechoslowaaksche gróót zijn. Maar die eisch geldt
ook voor ons, lezers!
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Christendom en cultuur
Door P. Smits
Terwijl het vraagstuk zelf van de principieele verhouding van Christendom en cultuur
al eeuwen oud is, heeft deze vraag voor ons thans het gewicht van een onmiddellijk
levensbelang door de ontstellende mate waarin de christelijke levenswaarden steeds
meer uit de moderne Europeesche cultuurwereld verdrongen dreigen te worden. Het
Christendom verkeert thans in de situatie van to be or not to be.
Als wij ons dus thans de vraag stellen naar beider verhouding, dan is dit voor ons
vanuit den hedendaagschen cultuurnood, een bij uitstek practische vraag, waarbij
het vooral om drie vragen gaat: 1. Welk beeld levert thans innerlijk de Europeesche
cultuur op?, 2. In hoeverre vinden de Evangelische beginselen en waarden er
eerbiediging en verwerkelijking?, en 3. Zijn er aanwijzingen dat het Christendom de
beheerschende en regenereerende kracht, de cultuurdominante voor onze cultuur
opnieuw kan worden? En langs welke wegen kunnen wij hieraan meewerken, juist
als intellectueelen vanuit onze bevoorrechte maatschappelijke en geestelijke positie?
1. Wat de eerste vraag betreft - het innerlijk beeld van onze cultuur beantwoordt
in de verste verte niet meer aan de primaire voorwaarde voor alle waarachtige cultuur:
dat er een e v e n w i c h t , een harmonie besta, tusschen de stoffelijke en geestelijke
waarden. Herinnerd zij aan Huizinga's beschrijving in ‘De schaduwen van morgen’.
Er is een ontstellende disharmonie op alle cultuurgebieden: e c o n o m i s c h
(overproductie eenerzijds, werkloosheid anderzijds), s o c i a a l - p o l i t i e k
(ontbinding van groepen en partijen, vooral: de onderlinge vervreemding van de
verschillende volksklassen en -standen), w e t e n s c h a p p e l i j k (voortgaande
differentiatie en specialisatie maakt d e wetenschap tot een doolhof en ontneemt haar
haar cultuurwaarde als opvoedster tot waarheid en waar-
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achtigheid), m o r e e l (de openbare meening vervreemdt steeds meer van de zedelijke
gevoeligheid voor religieus-ethische normen; stoffelijk heerscht men, doch geestelijk
dreigt men hoe langer hoe meer beheerscht te w o r d e n door z'n instincten en troebele
driften). Dit laatste vooral is geen wonder, want wezenlijk ligt het grondeuvel van
onze huidige cultuur in het ontbreken der tweede, b e s l i s s e n d e grondvoorwaarde
voor alle cultuur: onze cultuur is niet langer gericht op één homogeen Ideaal, met
den nadruk èn op homogeen èn op ideaal. Er is geen homogeniteit, want het doel
‘kijkt uit honderd oogen’, en waar de wortel van alle kwaad ligt: er is geen waarachtig
idealisme meer, de cultuur wordt niet meer innerlijk voortgestuwd door drijfkrachten,
die ideëel boven de eigen belangensfeer uitrijzen en waardoor de cultuur tot edelen
d i e n s t wordt, waarbij ons verplichtingen worden opgelegd voor het ideëele
gemeenschapsdoel. De moderne Europeesche cultuur is niet meer ideëel gericht,
doch naturalistisch en materialistisch ontwricht; het gaat haar uitsluitend om
immanente doeleinden als macht, nationale eer, etc.
Dit alles is snel en vlot genoeg geconstateerd en het is ook makkelijk genoeg om
onze lans over dit alles te breken, wat dan ook dagelijks gedaan wordt; maar zonder
inzicht in het complex van historische krachten, die leidden tot dit cultureel
ontwikkelingsproces, moet ons oordeel ten eerste onbillijk zijn, omdat het geen
rekening houdt met het tragische, immers betrekkelijk noodwendige van velerlei in
dit historische ontwikkelingsproces, en wat nog erger is: zoo zullen wij nooit op
vruchtbare wijze mede kunnen werken tot de regeneratie van onze cultuur; het zou
blijven bij het pathetisch, quasi-profetisch gebaar van machteloos individualisme.
Wenden wij ons daarom tot het complex van reëele historische krachten, die tot
dit alles geleid hebben, dan valt vooral het volgende te noemen:
1. Het groote proces van de saecularisatie en emancipatie der cultuur vanaf de 16e
eeuw. Na de kerkelijk-gebonden universalistische christelijke cultuur der
Middeleeuwen onder het sacrum imperium van Rome, ontworstelen zich de vrije,
nationale culturen der renaissance aan het gezag van Rome. Niemand van ons, die
ook maar een oogenblik nog betwijfelen
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zal, dat, achteraf bezien, dit heele saecularisatie-proces van ont-binding, van
ontvoogding historisch volstrekt noodwendig was en is, zoowel economisch als
geestelijk. De heele moderne probleemstelling ten aanzien van ‘de gemeenschap’ is
ondenkbaar zonder den geestelijken ontwikkelingsgang, die in dit proces der
saecularisatie besloten ligt. Zelfs een Roomsch geleerde als Jacques Maritain erkent
en aanvaardt dit als winst, (vgl. zijn belangwekkend boek: Naar een nieuwe
Christenheid).
2. Als tweede factor noem ik: het industrieele kapitalisme vanaf het einde der 18e
eeuw tot op heden. Ontelbare malen is dit proces uitvoerig beschreven, ook door
Nederlandsche schrijvers. Daarom zij hier alleen het in dit verband wezenlijke
genoemd; geestelijk heeft dit proces naar twee kanten steeds demoraliseerend gewerkt:
aan den eenen kant liet de in dit proces den toon aangevende christengroep zich hoe
langer hoe verder meesleepen in een onchristelijke levenspractijk van economische
hardheid en zich niet langer voor zedelijke normen buigend winstbejag, waardoor
de godsdienst èn machtelooze privatsache werd èn de levende godsdienstigheid zelf,
in de ziel van deze economische leiders verdorde; anderzijds zien we hoe de
arbeidersmassa zich bewust afwendt van kerk en christendom, eensdeels uit
vanzelfsprekende haat jegens de ‘christelijke’ ondernemers, anderdeels uit onmacht
om het wezen van het Christendom te verstaan, tengevolge van hun gebrek aan
geestelijke vatbaarheid, afzijdig als ze bleven van de wezenlijke, innerlijke
cultuurschatten van Europa, waaraan alleen de hoogere maatschappelijke klassen
deel hadden, althans konden hebben. Vergeten wij tenslotte ook niet hoe dit gansche
proces van het industrieele kapitalisme, sociologisch gezien, moest leiden tot een
zóó ingewikkelde economisch-sociale structuur, dat de vraag naar economische
organisatie en leiding vanwege den staat, die het geheel nog kan overzien en de
verantwoordelijkheid er voor draagt, steeds dringender is geworden. Ziedaar dan
meteen den sociologischen achtergrond van het moderne nationalisme, waarbij de
enkeling economisch, maar, zoo hij niet over enorme reserves van eigen innerlijk
bezit en van critischen zin beschikt, tevens geestelijk geheel afhankelijk wordt van
de natie, van het collectivum.
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3. Als derde factor zij genoemd: de ontbinding van de groep der geestelijke leiders.
Terwijl in de 17e en 18e eeuw de geestelijke werkers elkander onderling
wetenschappelijk nog konden begrijpen en daarnaast ook geestelijk verstaan door
hun gemeenschappelijk christelijk geloofsbewustzijn, wordt deze maatschappelijke
groep vanaf de 19e eeuw steeds verder èn wetenschappelijk èn geestelijk ontbonden,
eensdeels tengevolge van de steeds voortgaande differentiatie en specialisatie,
waardoor de geleerden elkanders vaktaal, hypothesen en symbolen niet langer verstaan
kunnen, anderdeels doordat ze ook geestelijk steeds meer in verschillend klimaat
komen te leven: de artsen tegenover de theologen, de psychologen tegenover de
wijsgeeren etc. Het gevolg is, dat deze groep haar v a s t e plaats en beteekenis verliest
in het volksleven als cultuurdragers waarnaar men zich wetenschappelijk en geestelijk
oriënteeren kan en... wil! Men, d.w.z. de arbeidersmassa kán het niet meer, want de
geestelijke leidersgroep zweeft in losse groepjes, in sterk verdeelde kampen door de
maatschappelijke ruimte, maar ze wil het nog minder, omdat ze veelal ook tegenover
deze groep hetzelfde ressentiment gevoelt, dat haar vervult tegenover den
groot-ondernemer, waarmee de intellectueelengroep economisch immers zoo nauw
samenhangt! Het vertrouwen is zoek!
4. Tenslotte noem ik als vierde factor: de houding der Kerk. Wij mogen zeker,
willen we niet onbillijk worden tegenover de kerk in ons oordeel, geen oogenblik
vergeten, dat het sociale instituut, dat de kerk is, in zijn mogelijkheden tot
v e r w e r k e l i j k i n g van evangelische beginselen en waarden altijd afhankelijk is
van de maatschappij-structuur van het oogenblik. Doch dit is slechts één kant van
de waarheid; de andere kant is, dat er sinds de 19e eeuw door de christelijk-kerkelijke
groepen ontzaglijk gezondigd is tegen den G e e s t van het Evangelie. En dit is
waarlijk meer dan een tragische schuld, het is een diep-moreele schuld, die de
kerkelijke groepen op zich hebben geladen, eenerzijds door hard mee te doen in de
maatschappelijke levenspractijk der harde onchristelijkheid, waarbij de religie
privatsache werd, anderzijds door in onnoozele onaandoenlijkheid, met de gerustheid
Sions het Koninkrijk Gods ‘niet van deze wereld’ te verklaren, en dus de wereld aan
zichzelf over te laten en de maatschappelijke krachten onge-
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louterd haar eigen gang te laten gaan. Hoevele dragers en leiders van het kerkelijke
leven waren en zijn nog outsiders in deze wereld, zonder eenige steekhoudende
kennis van het werkelijke sociaal-economische en cultureele leven! Zoodoende is
het geen wonder dat er van de kerk geen krachtige moreele invloed ten goede uitging
op de openbare meening in zake het op zichzelf gestelde economische winststreven,
in het wetenschappelijk zoeken en denken, inzake het oorlogsvraagstuk. De kerk
heeft hier nog een enormen achterstand in te halen en moet een diepgeschonden
vertrouwen trachten te herstellen door eindelijk: het liefdeoffer van de daad, zonder
gerucht van groote woorden!
Deze laatste opmerkingen voeren ons tot de tweede vraag, die ik aan het begin
stelde: in hoeverre vinden de Evangelische beginselen en waarden in onze cultuur
eerbiediging en verwerkelijking? Als de voornaamste evangelische beginselen kennen
wij: a. de diepe eerbied voor de menschenziel, voor de persoonlijkheid in het individu.
Vandaar het beginsel der geestelijke vrijheid en der democratie; alle opvoeding heeft
slechts dan zin en is slechts dan mogelijk als het dit heilig geheim van de eigen
persoonlijkheid erkent en deze in eerbied wil helpen w o r d e n . b. De keerzijde
hiervan is die andere evangelische gedachte, die niet los van de eerste is te denken:
alle menschen zijn elkanders broeders, de menschheid is in wezen en beginsel een
broederlijke gemeenschap, waarvan de leden elkander dienen volgens het beginsel
van de evangelische humaniteit, en allen tezamen het ware cultuurrijk van waarheid,
gerechtigheid, barmhartigheid en schoonheid dienen. c. Als derde kerngedachte van
het Evangelie dient genoemd te worden: Het Koninkrijk Gods; deze uitdrukking wil
het allerdiepste van het Evangelie aanduiden: de absolute werkelijkheid Gods,
waardoor alle menschenleven, maatschappelijk streven en cultuurarbeid in het teeken
van het voorloopige, betrekkelijke, zondige wordt gesteld. Het Koninkrijk Gods
transcendeert alle tijdelijke waarden en verleent zoo aan ons streven wijding, heiligen
ernst en... diepen ootmoed, terwijl het tegelijk het absolute Rustpunt, de laatste
dragende Macht van al ons streven, zoeken en denken is.
Als we ons nu afvragen hoe het met de practijk van deze
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evangelische beginselen staat in onze huidige cultuur, dan moeten we drie dingen
billijkheidshalve niet vergeten: 1. De gesloten, statische, eenvoudig-persoonlijke
structuur van het economisch-sociale leven der Middeleeuwen (denk aan de
verhouding van heer en knecht) schiep een gunstigen bodem voor de verwerkelijking
van de zedelijke idealen der Kerk, zooals daarna bij de toenemende gecompliceerdheid
van de maatschappij-structuur, niet meer aanwezig was. 2. Op het eerste gezicht lijkt
het inderdaad niets dan achteruitgang dat onze huidige cultuur, vergeleken met die
der M.E., niet langer gedragen wordt door één algemeen christelijke gezindheid en
bewustzijn. En toch voelen wij dat dit niet juist kan zijn, omdat ons gansche
modern-historische besef ons het cultuur-historisch noodwendige toont van het feit,
dat na de Middeleeuwen steeds sterker de naïeve, argelooze vanzelfsprekendheid
van de meerwaardigheid, ja, de alleenwaardigheid van het Christendom werd
aangevochten en moest terugwijken. Met de renaissance en met de reformatie, d.w.z.
met het zelfstandige wetenschappelijke en religieuze denken begint reeds die
principieele twijfel aan de waarheid en de waarde van het Christendom, die sindsdien
aan alle moderne ontwikkelde godsdienstigheid haar karakter van volstrekte
waarheidsliefde en haar innerlijke spanning geeft. Ook al kennen wij in de
geschiedenis der laatste eeuwen veel twijfel uit on-diepte, door vlakke, positivistische
en materialistische cultuurstroomingen, toch waardeeren wij het als een enorme
cultuur-winst, dat men thans, waar het het Evangelie geldt, tot aan de uiterste grenzen
van zijn denken durft, immers móet gaan en dan toch het geloof behoudt. En in
Nietzsche blijven wij den mensch bewonderen, die cultuur-historisch gesproken, als
eerste dien weg geheel is afgegaan, al trok hij daaruit dan ook een consequentie, die
wij niet trekken zullen. 3. En ook moeten wij tenslotte niet vergeten bij de vraag hoe
het met de practijk van het Evangelie in de huidige cultuur staat, dat de constante
evangelische waarden historischfeitelijk afhankelijk zijn van de sociologische
variabelen, dat dus een bepaalde evangelische gedachte naar haar diepste
consequenties niet te verwerkelijken valt als de maatschappij-structuur van het
oogenblik dat nog niet mogelijk maakt. Zoo kon b.v. in de M.E. de slavernij niet
afgeschaft worden, hoe-
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wel dit toch een regelrechte consequentie van den evangelischen eerbied voor de
menschenziel is, doch eerst na de verbreking van de feodale maatschappij-structuur
der M.E., was het de gesaeculariseerde, ‘heidensche’ cultuur mogelijk de slavernij
af te schaffen en daarmee voor haar deel de gedachte der evangelische humaniteit te
verwezenlijken. En als, ik zeg: a l s ! onze maatschappij allen arbeiders nog eens een
werkelijk menschwaardig bestaan zal kunnen verschaffen, zoodat deze dan ook volop
deel krijgen aan de geestescultuur, dan zal onze maatschappij deze zelfde evangelische
overtuiging verder hebben verwezenlijkt. Zoo is er in de moderne cultuur een
wisselwerking van christelijke en zuiver sociologische factoren, waarvan we de
onvermijdelijkheid dienen te erkennen.
Doch na deze opmerkingen zullen we toch ronduit hebben te erkennen welk een
enorme schuld de Europeesche cultuurwereld op zich heeft geladen. Men kan het tot
op zekere hoogte een tragische schuld noemen - en inderdaad, tragisch is de
levenswerkelijkheid tot op den bodem! - maar hoe geneigd wij ook zijn om in allerlei
bovengenoemde factoren ons gevoel van historische onvermijdelijkheid mee te laten
spreken, zooals ik hierboven reeds aanstipte, zullen wij dit toch nooit mogen en
kunnen waar het gaat om verschijnselen als klassenstrijd, nationalisme, imperialisme
en de houding der kerk. Dat de klassenstrijd een feit is, is de enorme schuld van de
eene zijde, en dat de klassenstrijd tevens de klassen h a a t is, is niet minder een stuk
schuld van de andere zijde. Hier ligt een gemeenschappelijke schuld, die a l l e groepen
en volksgeledingen hebben te erkennen. En hoezeer wij er ons ook van bewust zijn
dat achter het moderne nationalisme sociologische structuur-verschuivingen liggen,
waarvan we ons niet met een phrase kunnen afmaken, de enorme schuld van het
geestelijke verschijnsel van het nationalisme als nationalistische eigenliefde met in
haar gevolg: machtswaanzin, bewapeningswedloop, leugencampagne en schending
van de persoonlijkheid is er waarlijk niet minder om. Over de schuld der kerk sprak
ik reeds. Als men eens denkt aan het goddank verworpen reorganisatievoorstel dat
dit jaar in de Ned. Herv. Kerk zooveel stof heeft doen opwaaien, en men vraagt zich
af wat zich de voorstanders bij dit voorstel toch wel gedacht mogen hebben
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aan positieve winst voor onze moderne cultuurwereld, dan staat men eenvoudig
verbijsterd. Geen spoor van oecumeensche gezindheid, doch een strakke uniformiteit
waarbij de vrijzinnige groep op den duur was uitgesloten; maar vooral geen greintje
inzicht in de werkelijke bindende en ontbindende factoren van onze huidige
samenleving en daarmee van het instituut der kerk: een reglementswijziging moet
blijkbaar het Woord Gods weer tot een reëele Macht in de samenleving maken, er
zal dan ‘vanzelf’ weer een nieuwe Geest gaan waaien door de volkerengemeenschap!
Men vraagt zich alleen af: waar die Geest vandaan komt en waar hij heengaat, m.a.w.
wat die Geest wezenlijk wil en aan welke werkelijke mogelijkheden hij aanknoopt.
Maar dan zal het antwoord wel luiden: Niemand weet vanwaar hij komt en waar hij
heengaat! Hoe bitter noodig blijkt nog steeds het oecumeensche streven, waarbij de
verschillende versplinterde christengroepen eindelijk haar g e m e e n s c h a p p e l i j k
geloofsbezit ontdekken en daarmee haar gemeenschappelijke cultuurtaak! En hoe
noodig ook, dat als gevolg daarvan in de kerken een realistischer prediking geboden
wordt, in de taal en de denkvormen van den modernen tijd en vanuit de concrete
situatie van den eigen tijd!
Zoo heeft Europa op velerlei wijzen, gemeten aan de maatstaven van het Evangelie,
een enorme schuld op zich geladen: de eerbied voor de menschenziel heeft plaats
gemaakt voor een collectivisme dat de ziel vermoordt; in plaats van de broederlijke
gemeenschap heerschen: klassenstrijd, nationalisme, rassenhaat, bewapeningswedloop;
en tenslotte wordt in de plaats van het Koninkrijk Gods de Staat of het Volk, het Ras
of de Klasse absoluut gesteld. Het is niet teveel gezegd als Dr. W. Banning in een
artikel in dit tijdschrift (Mei 1938) opmerkt: ‘Tracht ik een formule te vinden voor
wat stellig een hoofdstrekking, zo niet de beheersende, in de Europese ontwikkeling
is, dan kom ik tot de volgende: van een christelijk absolutisme, tijdperk dus waarin
het Christendom als absolute waarheid en waarde werd geloofd, via een onchristelijk
kapitalisme waarin het Christendom voortdurend wordt teruggedrongen, dreigt thans
de mogelijkheid van een anti-Christelijk, diesseitig nieuw absolutisme in de vorm
van een der totalitaire stelsels, der moderne dictaturen.’
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Zoodoende wordt tenslotte de derde vraag, die ik aan het begin stelde, voor ons allen
wel van een direct levensbelang: zijn er aanwijzingen dat het Christendom de
beheerschende en regenereerende kracht, de cultuurdominante voor onze cultuur
opnieuw kan worden? En langs welke wegen kunnen wij hieraan meewerken, juist
als intellectueelen vanuit onze bevoorrechte maatschappelijke en geestelijke positie?
Het is zeker niet geraden ons aan toekomstvoorspellingen te wagen, en vooral
thans niet, nu Europa een politieke heksenketel is en we letterlijk bij den dag moeten
leven en geestelijk ademen. En eigenlijk hebben we met de toekomst ook niet te
maken, te maken hebben we slechts met het beden en in dit heden a l l e mogelijkheden
tot herstel aan te grijpen en zoo de toekomst te d i e n e n .. Het gaat, religieus
gesproken, thans minder dan ooit om de belofte, het gaat om de r o e p i n g !
Als teekenen dat het Evangelie nog weer opnieuw de springader, de innerlijke
drijfkracht van onze Europeesche cultuur k a n worden, die tenslotte de r a n g o r d e
der cultureele goederen en waarden bepaalt, mogen wij thans met vreugde de volgende
verschijnselen begroeten:
1. Allereerst het ontwaken der kerken zelf. Misschien mogen we zeggen dat de
kerken, hetzij bewust dan wel onbewust geleerd hebben van stroomingen als de
theosophie en het Russische communisme. Een denker als Berdjajew wijst er telkens
weer op hoe het communisme voor hem - op averechtsche wijze wel te verstaan reeds een verschijnsel is van wat hij noemt ‘de nieuwe Middeleeuwen’, waarin de
nationale geslotenheid en de individualistische geest zullen zijn overwonnen door
een universeele geestescultuur; de vrijzinnige zendeling Stanley Yones houdt in zijn
bekende boek het communisme eveneens veelszins als spiegel aan de kerken voor.
En wat de theosophie betreft - heeft zij niet aan het Christendom zijn lang verzuimde
w a r e zendingstaak voorgehouden? Ook de Oxfordbeweging wijst op haar wijze de
kerken op wat zij tot dusver al te zeer verzuimden. Zoo zien we dan goddank iets
van een nieuwen Christusgeest ontwaken in de kerken. De oecumeensche (waarom
gebruikt men in ons land toch nog steeds hardnekkig het germanisme: oecumenisch?)
beweging is er één teeken van. Wie de rapporten leest van
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de wereldconferenties der kerken, die het vorig jaar in Oxford en Edinburg gehouden
werden, ziet den nieuwen wil tot overwinnen van dogmatische gescheidenheden in
het verlangen één te zijn in Christus en een gemeenschappelijke opdracht in de wereld
te volvoeren. We mogen hiernaast denken aan wat er thans over de heele wereld op
het zendingsveld verricht wordt: aan een man als Albert Schweitzer in Afrika, als
Kagawa in Japan, Stanley Yones in Britsch-Indië. In het verre en nabije Oosten leert
men zoodoende het Evangelie naar zijn wezenlijken inhoud en leert men Christus
los zien van hun Westersche geschiedenis en verdogmatiseeringen, en juist d a a r o m
er vertrouwen in stellen! Buitengewoon leerrijk is in dit opzicht het boek van William
Paton: Het Evangelie in het Oosten. Tenslotte valt vooral te denken aan het nieuwe
verantwoordelijkheidsbesef dat in de kerken bezig is te ontwaken voor het lot der
volkeren en den ontwikkelingsgang der cultuur. De Duitsche kerkstrijd is er één
teeken van, Kerk en Vrede een ander; vanuit de oecumeensche beweging komen
protesten tegen de economische wanverhoudingen. Zoo zien wij overal een nieuwen
geest in de kerken ontwaken. Veel heeft de kerk van haar vroegere geestelijke
gezagspositie ingeboet, veel kan ze van dit geestelijk gezag misschien nog weer
terugwinnen. En bovendien - laten we ons niet doodstaren op het instituut van de
kerk, want de religieuze f u n c t i e van de kerk wordt in dezen tijd bewust of onbewust
ook door andere organisaties vervuld. Het christelijke jeugdwerk vervult vaak deze
functie voor vele jongeren, wien de kerk niets meer te zeggen heeft, terwijl het
kampvuur h u n heilig Avondmaalsfeest is!
2. Ook de geestelijke werkers komen èn vanuit hun eigen hernieuwde
vakwetenschappelijke probleemstelling èn vanuit de algemeene cultuurcrisis tot een
nieuwe belangstelling voor geestelijke vragen en het Christendom. Men denke aan
de nieuwere inzichten in physica, biologie en psychologie, die tot een religieuze
wereldbeschouwing hun bijdrage thans kunnen gaan leveren. Men denke ook aan de
principieele discussies omtrent het wezen der democratie, waarbij economische en
politieke leidslieden voor het eerst blijken te stuiten op het Christendom als diepste
geestelijke factor in de Europeesche
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geschiedenis der democratie. Anderzijds begint deze groep van intellectueele werkers
zich sterker rekenschap te geven van de p l a a t s waar zij, sociaal gesproken, staan,
en van de speciale verantwoordelijkheid, die zoodoende binnen het volksgeheel juist
op hen rust. Zoo zien wij èn wetenschappelijk een nieuwe saamhoorigheid groeien
in deze groep, die kan leiden tot één religieuze wereldbeschouwing, uit de
verschillende wetenschappen opgebouwd, èn we zien hoe ze elkander meer dan tot
dusver leeren waardeeren en vinden in het besef van hun gemeenschappelijke sociale
verantwoordelijkheid.
3. Tenslotte kan men thans ook in bepaalde groepen van de arbeidersmassa i e t s
van een geestelijke belangstelling zien ontstaan, al blijft hier een enorme achterstand
en... schuld in te halen. Men kan hierbij b.v. denken aan de geleidelijke doorwerking
van een beweging als het religieus socialisme, ook aan het geestelijke verzorgingswerk
voor de werkloozen. Zoo begint er ook in arbeiderskringen weer iets als een nieuwe
belangstelling voor Bijbel en Christendom te groeien, en verandert hun houding
tegenover de andere klassen hiérdoor, dat ze in hun haat, ondanks het
meer-dan-begrijpelijke hiervan toch een stuk schuld leeren zien, terwijl ze in de
besten der andere klassen tegelijk den wil aanvoelen om n a a s t en niet tegenover
elkaar te staan, om samen te strijden en te lijden, in een gemeenschappelijke
lotsverbondenheid.
Dit zijn de drie voornaamste teekenen in het heden, die hoop geven voor de
toekomst. Van de maatschappelijke groep, waartoe de lezers van Het Kouter behooren,
wordt in deze worsteling om geestelijke cultuurvernieuwing vooral het volgende
gevraagd: 1. een geloovig-realistische houding. Hoeveel onwerkelijk gedweep treft
men juist in onze kringen nog steeds aan met soefisme, theosofie etc., zonder in te
zien, dat men bij het critiek-loos en zonder kennis van zaken verheerlijken van deze
exotische producten ondertusschen geestelijk rustigweg zit te parasiteeren op de
christelijk-Europeesche sociale levenspractijk. Men begrijpe goed, het gaat hier niet
om het afwegen van de innerlijke waarde van deze stroomingen en buitenchristelijke
religies tegenover het Christendom, maar het gaat er om, dat b.v. de theosofie voor
ons geen waarachtige r e l i g i e kan zijn, omdat ze in Europa geen sociale g e s t a l t e
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heeft en dus geen e i g e n denk- en levensvormen voor ons kan voortbrengen (nog
afgezien van het feit, dat onze Westersche wetenschap een groot deel der theosofische
leeringen terecht veroordeelt als quasi-wetenschappelijk en daarom onhoudbaar).
Men vergelijke voor het probleem dat hier ligt eens de opmerkingen die Dr. R. van
Brakell Buys onlangs in dit tijdschrift maakte over de introductie van het Soefisme
in onze Westersche cultuur. (Aprilnummer van dit jaar). Zoo zij dus ons christelijk
geloof óók een daad waarmee we ons bewust wenschen te stellen in de concrete
historische levenswerkelijkheid van Europa! En het realisme van ons geloof moge
ook hieruit blijken, dat we reëel de geweldige maatschappelijke
structuurveranderingen aanvaarden en niet b.v. klagen over de verzakelijking van
het moderne leven, zoogenaamd omdat we lijden onder het algemeen gebrek aan
Evangelischen eerbied voor de menschenziel, doch in werkelijkheid omdat we in
een romantisch vrijheidsverlangen of als aesthetische aristocraten weemoedig
terugzien naar cultuurperioden van simpeler, gemoedelijker, persoonlijker structuur.
2. Ten tweede wordt van ons thans gevraagd: de oprechte wil tot volkseenheid.
S a m e n moeten we willen strijden en lijden met de geestelijke massa; samen moeten
we met haar nieuwe wegen willen zoeken; zoo alleen zullen we in de massa het
ressentiment kunnen overwinnen en onszelf als geestelijke élite-groep bewaren voor
de steriliteit van een abstract aristocratisme. Vooral de jongere lezers zij in dit verband
gewezen op het stuk van Mr. R. Baelde over ‘De eenheid van ons volk’ in het
Pinksterboek der V.C.J.C.
3. Als derde punt van onze taak denk ik vooral aan het mede helpen beïnvloeden,
als groep, van de openbare meening, die thans zoo ontzaglijk vergrofd is. Juist de
vrijzinnigen hebben hier een bijzondere verantwoordelijkheid, maar een
verantwoordelijkheid, die ze nog nauwelijks beseffen, zoodat we hier dan ook voor
een geheel nieuwe taak staan. Het vrijzinnig protestantisme heeft evenmin als b.v.
het liberalisme sprekende symbolen, die tot de massa spreken en doordringen. Dat
is het groote tekort van het vrijzinnig protestantisme en ten deele zeer zeker zijn
zonde! Prof. Mennicke heeft in zijn ‘Sociale psychologie’ op de volstrekte noodzaak
van deze
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symboolvorming gewezen, wil men de massa geestelijk bereiken. En Mr. Baelde
zegt dan ook terecht in het zooeven genoemde stuk: ‘Ook de vrijzinnigen moeten de
noodzakelijkheid inzien eener massale volksbeweging, te binden en te handhaven,
niet met ingewikkelde beschouwingen, met “eruditie”, maar met heel enkele
doodeenvoudige, zeer concrete en pakkende gedachten, leuzen, symbolen - met de
middelen dus welke wij bij het fascisme zo hooghartig afwijzen. Het fundamentele
verschil in de aanpak der massa tussen hen en ons, ligge dan ook niet in de s o o r t
dezer middelen, doch in de wijze van hun aanwending, in den geest waarvan zij
vervuld zijn. Voor ons moet de uiterste eenvoud der woordenkeus ook de zuiverste
overtuiging weergeven.’
4. Zoo wordt van ons gevraagd: verantwoordelijkheidsbesef voor en verontrusting
over den gang der cultuur, maar vooral trouw en toewijding bij onzen arbeid voor
geestelijke regeneratie. Tenslotte weten wij in onze religieuze binding, dat alles wat
wij in deze tijden eerlijk en offerend helpen dragen, ook gedragen w o r d t . ‘Juist dit
gedragen zijn is onze eigenlijke kracht, die ons tevens de vrijmoedigheid geeft, om
tot macht te komen en macht te gebruiken terwille van de verwezenlijking van het
Rijk der vrijheid. Het betekent dat wij tenslotte onafhankelijk zijn van het tijdelijk
gebeuren. Dat wij onze houding niet moeten en mogen laten bepalen door wat er
gaande is. Wie de kracht der verantwoordelijkheid wil afmeten aan wat hij bereikt,
heeft verloren voordat hij begonnen is. Alleen waar zij wortelt in het Eeuwige, is
deze kracht betrouwbaar. Want alleen dan kan het beleven van de ontoereikendheid
tot steeds grotere verdieping en vastberadenheid leiden.’ (prof. Mennicke’).
‘Wie het smartentijdperk wil verkorten, geve zijn hart aan den heiligen Geest’
(wijlen prof. H.T. de Graaf).
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Universitaire vorming
door Prof. Dr. L.J. van Holk
Het ideaal der universitaire vorming laat zich in één woord samenvatten: beschaving,
in drie woorden nader gepreciseerd: vrijmoedigheid - deskundigheid - wijsheid.
Onder deze drie gezichtspunten zullen we dan ook in dit artikel bezien, wat de
universiteit te bieden heeft.
Vrijmoedigheid - het eerste waardevolle, dat student zijn met zich mee brengt, is
een kleinere of grootere dosis maatschappelijke onafhankelijkheid, oeroud
studentenvoorrecht. Van dit voorrecht wordt soms verkeerd, soms - wat haast erger,
althans lafhartig is - géén gebruik gemaakt. Onafhankelijkheid beteekent een minimum
aan maatschappelijke plichten, een maximum aan kansen tot levensontplooiing. Ten
deele wordt deze onafhankelijkheid beperkt door de ruimte van de toelage. Voor een
grooter deel echter gaat het om een karakterzaak, om talent tot levensvreugde, om
de daadwerkelijke ontplooiing van jongzijn. Het uitgangspunt is vrijheid, de weg is
vrijpostigheid, de eindpaal vrijmoedigheid. Inderdaad is vrijmoedigheid, in stricten
zin genomen, de kinderziekte der vrijpostigheid ontgroeid, een fijn toegespitst einddoel
van opvoeding. Zij is niet zonder bescheidenheid. Zij heeft echter een kern van rustig
zelfrespect. Zij heeft besef van het goed recht van ieder, om te leven. Zij pakt aan,
zij weet te lachen, zij is fier zonder hoovaardig te zijn, zij heeft dus een vertrouwen
op den zin en het onvervreemdbaar recht van den mensch op vrijheid. Wij moeten
ons niet laten misleiden door den ietwat ongunstigen klank, dien het woord in den
mond der spraakmakende gemeente heeft gekregen. Het bijbelsch spraakgebruik b.v.
kent het woord herhaaldelijk in gunstigen zin: Paulus getuigt, ondanks de gevaren
daaraan verbonden, met vrijmoedigheid - die bij hem moed is, welke uit het geloof
voortkomt1). In dezen

1) 2 Cor. 74; Efez. 62.
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zelfden zin zou ik het woord hier ook willen gebruiken: durf, om, ondanks de
bezwaren, die dat in de maatschappij kan hebben, toch met een onafhankelijk inzicht
en een vaste overtuigdheid te leven, te spreken, te denken gelijk men zelf noodig
oordeelt.
Maar: spreekt die vrijmoedigheid niet vanzelf? Was dàt maar waar! Er zijn tallooze
menschen, die hun leven lang schuchter blijven; die nooit hun eigen meening durven
zeggen; die onder een druk en in een boei leven: de typische klerken. 'k Geef u toe:
er is van allerlei noodig in de samenleving. Ook klerken. Mits dan op hun plaats: op
de kruk, achter de toonbank. Maar niet voor de klas noch op den kansel, niet als arts
of ingenieur, niet als bedrijfsleider of advocaat - niet onder de menschen, door hun
universitairen graad in staat gesteld, op eenig terrein van sociaal, cultureel,
godsdienstig leven leiding te geven. Elk dezer betrekkingen of ambten vergt
vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid moet worden veroverd, als elk kostbaar ding in het
leven. Het gaat niet zonder mislukkingen en overdrijvingen. Men kan van
vrijpostigheid tot brutaliteit vervallen, uit pure vlotheid voor altijd losslaan, een hol
vat worden, dat hinderlijk luid klinkt. Zeker. Maar dat zijn de schaduwzijden van
alle vrijheidsstreven. En de vrijheid is niettemin het kostbare goed, dat uitzicht geeft
over menschelijke verhoudingen, over kleine en groote vragen, over ernst en
dwaasheid van het leven. Waarlijk vrije menschen zijn niet zoo talrijk. Later komen
tal van bindingen, die men met meer of minder overtuiging aanvaardt. Wie dan niet
in zijn jonge jaren geleerd heeft, zich een eigen sfeer, middelpunt, en levensinzicht
te veroveren, die staat zwak. Vrijmoedigheid dus is, ik zei het reeds, een toegespitst
woord, waarin de heele levenskunst besloten ligt; en met de levenskunst ook een
eerste aspect der beschaving. Dat kan vreemd lijken, omdat men bij beschaving op
dit gebied eerder denken zal aan welgemanierdheid, hoffelijkheid, enz. dan aan
vrijmoedigheid. Toch is dat niet juist. Natuurlijk moet men manieren hebben sommige studenten konden er best een cursusje in volgen! - en die beschaafdheid
van ziel, die aandacht heeft voor een ander; zich verplaatsen kan in zijn leed en
vreugde, en tevens zich beheerschen kan bij hevige gemoedsaandoeningen of groote
tegenslagen. Men
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moet die beschaafdheid hebben - zonder er de slaaf van te worden: niet zich vastleggen
aan provinciaalsche afgemetenheid die deftig doet, of aan een zelfbeheersching, die
nooit het hart zou laten spreken. Juist daarom is de vrijmoedigheid een dieptebepaling
der beschaving, omdat zij de wellevendheidskunst en omgangsvormen beheerscht
als een ingrediënt.
Daarin wordt nòch college gegeven noch examen afgenomen. Maar de
vrijmoedigheid behoort, door het studentenleven, tot de sfeer der universiteit; en tot
de belangrijke gaven, die zij den academicus aanreikt.
Maar de universiteit als instelling mèt haar colleges en examens, practica en
bibliotheken, brengt iets anders, dat aan de vrijmoedigheid levensstof en geestesinhoud
moet bijbrengen. Ik noemde het dèskundigheid. Men kan ook zeggen: parate kennis.
Dat is een delicaat onderwerp voor een hoogleeraar, om bij studenten aan te prijzen!
Het ontbreken ervan geeft nogal eens aanleiding tot pijnlijke momenten en onprettige
iudicia! Een groen tafelkleed heeft de magische macht, wat ge van die kennis zoo
even nog bezat, weg te vagen, (‘en ik had er toch heusch hard op gewerkt’). Ja, ja.
Dat is een naar geval. Maar de deskundigheid is dan toch maar noodig.
Wie laat een ingenieur een schip of vliegtuig bouwen, als hij zijn vak niet kent?
Wat voor ongelukken zou een arts niet begaan, die niet deskundig is? (Wij noemen
hem kwakzalver voor de duidelijkheid). Er zijn wel vakken, waarbij het verband
tusschen ambtsuitoefening en deskundigheid minder dwingend lijkt, omdat er
beschouwelijkheid, overtuiging, spreektalent, eventueel: roeping gevraagd wordt.
De dominee en de advocaat staan in dezen reuk van mooipraterij. Toch hebben ook
die twee hun opleiding genoten aan de universiteit. En als zij voor hun later ambt de
vereischte toewijding hebben, zullen zij ook de beteekenis der deskundigheid op hun
eigen terrein graag erkennen.
Zij is er inderdaad voor ieder vak. Het behoort, goed bezien, tot de groote
rijkdommen der wetenschappelijke vorming, dat zij deskundigheid, nauwkeurigheid,
feitenkennis, eigen onderzoek, geduldig proeven nemen, en zich in vreemde
denkvormen inleven, eischt. Want dat is het weten zelf. Kennis
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wordt niet gewonnen in vage voorstellingen en ondoordachte boutades, door
theelectuur, en in haastige mededeelingen. Deskundigheid is het eenige goede
geneesmiddel tegen oppervlakkigheid. Deskundigheid is niets dan een ander woord
voor kennen en weten. Uit het voorgaande blijkt wel al, dat hierin voor onze
geestesoefening (en voor onze karaktervorming dus ook) groote waarden liggen.
Wetenschap leert geduldigheid, nauwkeurigheid, en dienst aan het vak, dat men
koos. In de maatschappij behoeft men deze qualiteiten te zeer, om aan de universiteit
de kans te mogen laten glippen, erin geoefend te raken. Maar behalve deze moreele
waarde, ligt in de deskundigheid een zuiver intellectueele waarde. Juist dat bedoelde
ik met de uitdrukking, dat de deskundigheid het kennen of weten zelf is.
Onder de vele levensuitingen, die bij dieper nadenken een wonder blijken, behoort
zeer zeker ook de bezigheid van het wetenschappelijk onderzoek, het kunnen kennen.
Wij kunnen er in het bestek van dit artikel niet aan denken, de psychologie van het
kennen uiteen te zetten, zooals die zich onderscheidt van voelen, begeeren, voorstellen,
en willen. Maar er zijn twee trekken, die wij toch kortelijks willen releveeren: het
in-zicht; de zakelijkheid.
Het inzicht is het vermogen niet bij het voorkomen te blijven staan, maar iets open
te breken en naar zijn samenhang te verstaan: het verband dus kunnen constateeren
van oorzaak en gevolg. Dat verband kan nagerekend, medegedeeld, soms
gereproduceerd, en aldus proefondervindelijk bevestigd worden.
De zakelijkheid is het vermogen dezen samenhang te bezien, los van persoonlijke
voorkeur, begeerte, of van de waarde voor ons zelf. Kennis kan natuurlijk te allen
tijde dienstbaar worden gemaakt aan zelfzuchtige doeleinden - de voorbeelden ervan
liggen voor het grijpen - maar in zichzelve is zij onbaatzuchtig, onbegeerig, enkel
zoekend naar meer licht, duidelijker en vollediger begrip. Het weten is veel minder
dan het begeerteleven onderworpen aan de seizoenen van het leven, al heeft het een
onverzadelijke begeerte naar meerweten. Er is een vreugde in het weten, die men
niet beter kan verklaren dan door de voldoening over het richtig gebruikte orgaan naar den subjectieven kant; en door de voldoening der waarheid over zichzelve naar den objectieven kant.
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En dan heb ik er nog niet eens over gesproken, dat kennis macht is, dat alleen
deskundigheid tegen ingewikkelde verhoudingen is opgewassen, zooals onze huidige
beschaving, technisch ver ontplooid en veelzijdig vervlochten als zij is, die altijd
weer voor ons stelt. De ‘expert’ is een onmisbare figuur. Dilettantische oplossingen,
die later blijken geen oplossingen te zijn, kan men op alle hoeken van de straten
vinden. Helder inzicht, geschoolde behandeling, zijn zeldzaam. Het is de tweede
beschavingszijde der universitaire vorming, dat zij opvoedt tot deskundigheid, voor
de praktijk bekwaam; en, met behulp van een weten, dat in zijn scholing tot zichzelf
gekomen is, en in een geordenden rijkdom van wetenschap, de menschheid bevrijdt
uit de slavernij der onwetendheid, bijgeloovigheid en domheid, waarin zij lang
gezucht heeft - en waarheen zij soms lijkt terug te willen keeren.
Daarom moeten universitair te vormen en gevormde menschen niet meedoen aan
het malle schelden op de ‘Aufklärung’ op alle verstandscultuur, gelijk die populair
is in sommige kringen. Het afzweren van Koning Verstand beteekent eerst de anarchie
der driften, dan de usurpatie door de domheid, tenslotte de terugkeer tot het bijgeloof.
Het is een nooit aflatende en heilige taak der universiteiten het licht der kennis te
vermeerderen en te zuiveren; zoowel om de heerlijkheid van het licht zelf, als om
de onappetijtelijkheid der duisternis, waaraan zij ontsteeg.
Het derde aspect der beschavingstaak noemden wij: wijsheid. In dit ruime woord
huisvesten wij 1e. dat wat wij ook wel levenswijsheid, bezonnenheid, begrip van
wereld en samenleving noemen; 2e. een weten, dat niet is blijven staan bij dorre
feitenkennis, zelfs niet bij technische vaardigheid en deskundigheid, maar dat
voortschreed tot ideeënkennis, die weer nader bepaald kan worden als zelfkennis,
wereldkennis, Godskennis. Met deze ideeënkennis wordt bedoeld een kennis van
den samenhang der verschijnselen naar hun diepte, hun grond, hun wezen. Het is
een open vraag, hoe diep de mensch in den verborgen ondergrond van allen
samenhang kan doordringen. De stelsels der wijsbegeerte varieeren zeer sterk in hun
beantwoording van deze vraag, maar streven toch alle naar een of
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andere conceptie van leven en wereld, die zoo dicht mogelijk nadert tot een laatste
eenheid, waarin alles begrepen wordt, waaruit alles kan worden afgeleid.
Het is ondoenlijk een volstrekt bevredigende definitie te geven van het begrip
‘idee’. Wellicht is de vertaling denkbeeld niet de ongeschiktste. Want het wisselspel
van concretiseerend voorstellen en abstraheerend denken is het middel, waardoor
onze geest macht krijgt over de oneindig geschakeerde buitenwereld. Men kan van
de daartoe benoodigde denkbeelden veel goeds en veel kwaads vertellen. Maar zeker
is, dat zij noodig zijn; dat zij, zelfs in hun onjuistheid veelal scheppend op den geest
werken (‘vruchtbare dwalingen’); dat zij onuitputtelijk zijn. Zeker is ook, dat de
geest er naar streeft, ze te verbinden tot een eenheid, een stelsel. Dat geschiedt niet
langs den weg der enkele waarneming en onmiddellijke verbinding van gegevens;
maar door bespiegeling. Schrijf dit woord neer, en sommige lezers vertrekken kun
geest, zooals anderen hun mond wanneer zij in een zuren appel bijten. Bespiegeling!
Daarmee verlaten wij den vasten grond der kennis en betreden het ongewisse
wolkenland der fantasieën - zegt de een. Anderen daarentegen zullen het gevoel
hebben, dat nu het licht opgaat, en de vreugde van het ware begrijpen hun deel gaat
worden. Ofschoon ik persoonlijk eerder aan den kant der laatste sta, wil ik toch niet
meer doen in deze beschouwing, dan wijzen op de onontbeerlijkheid van algemeene
noties, en op het dan ook in feite overal bezigen van denkbeelden, alsof zij groote
zekerheid bezaten. Ja, toch iets meer nog ook: men màg niet nalaten, erop te wijzen,
dat ideeënkennis - ingeboren behoefte van den geest - overzicht verschaft, belofte
inhoudt (en dus aanspoort tot verder onderzoek), en door haar eenheidstendentie dien
graad van bewustheid helpt kweeken, die aan het woord beschaving nu eenmaal
vastzit; zeker voor academische vormen daarvan. Eenigszins pathetisch gezegd: de
wijsheid der ideeënkennis is de adelsbrief van het menschzijn - zeker indien
geschraagd door de praktische wereldwijsheid.
Er blijft altijd een zekere afstand tusschen wijsbegeerte en wetenschap. Er is in
wijsbegeerte voor sommige jonge geesten een zekere verzoeking gelegen: theoretisch
praten over dingen, waarvan je inderdaad niet veel afweet. Ja - maar er is ook
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in wetenschap een gevaar voor andere geesten: te meenen, dat gebundelde
waarnemingen op een bepaald gebied wijsheid zouden opleveren. Er zijn academici
genoeg, die het nooit verder sturen dan tot een vakmanschap of deskundigheid, met
vrijmoedigheid - maar zonder wijsheid. Ook dat is niet zoo erg gelukkig.
Daarom moet men ieder student toewenschen, dat hij zooveel denk-energie bezitte
of ontwikkele, dat hij de spanning tusschen de beide componenten doorleve, uitwerke;
door die spanning zijn geest moge verrijken en zijn inzicht verdiepen, en ten slotte
daardoor die eruditie of ontbolstering bewerkstelligen, die zeldzamer is dan men uit
het aantal dusgenaamde intellectueelen zou opmaken, en die broodnoodig zijn voor
het handhaven onzer cultuur op een peil, haar verleden en opbloei waardig.
Beschaving - er zullen er onder mijn lezers zijn, die het woord in den geest proeven,
en wegen, en te licht bevinden. Beschaving - terwijl ik deze woorden zit te schrijven,
brengen couranten en radio in gestadige wisseling en spanning de berichten over de
ontwikkeling der internationale situatie... beschaving? Zij hangt aan een dunne draad.
Zij ligt niet zwaar in de weegschaal voor sommigen der groote machthebbers. Is het
werkelijk nog een levensgoed, om voor op te komen? Geeft het woord niet een
zekeren voornamen en verfijnden levensstijl van vervlogen tijd aan? Onze tijd
daarentegen is zakelijk, hard, nuchter, en baatzuchtig... Afgezien daarvan, dat zulke
forsche tegenstellingen hopeloos eenzijdig, en daardoor onjuist zijn, is de twijfel aan
de beschaving, haar waarde en macht, zeer wel te begrijpen.
Let op de onbeschaafdheid - hoe zij vitaal kan zijn, simpelweg neemt, geniet,
breedelijk kan lachen, en ongestoord de beschaafden terzijde schuift! En let dan op
de overbeschaafden - hoe zij verijld precieus zijn, bloedarm, twijfelziek,
levensvreemd, en in kleine kringetjes zichzelf bewierooken! Het zijn deze uitersten,
die ons kunnen doen twijfelen aan de waarde der beschaving.
Ondertusschen: twijfel eerst eens even serieus aan de beschaving - en dan gaan
de poorten der Almae Matres (men
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vergeve mij dit ‘overbeschaafde’, vrees ik, meervoud!) dicht. Uit is het met de
wetenschap, als met de kunst! En wat zal er dan overblijven van technische toepassing
en comfortabel leven? Niets natuurlijk. Want - en het is van belang, zich dit goed
voor oogen te stellen - de beschaving is wel in haar meest verfijnde producten een
k r o o n van het menschenleven, maar naar haar productieve beteekenis een w o r t e l
ervan. Wij leven als menschen altijd uit de kracht van den Geest. Daarom: wie strijdt
voor het ideaal der beschaving, strijdt niet voor een overbodige luxe, maar voor een
onmisbare voorwaarde van leven. Die beschaving moge haar ongezonde uitwassen
en tamme figuren hebben, zij is toch vóór alles ontginnende macht, bezonnen oordeel,
geschoolde hand, glanzend licht. Zelden hadden Kunst en Wetenschap zóó
uitdrukkelijke, hooge taak als thans. Meer dan ooit is het een voorrecht en een
heerlijkheid student of geleerde te zijn. In onze donkere verdwaasde wereld zijn boek
en laboratorium betrouwbare vrienden. De universiteit is in meer dan een opzicht
asyl, d.i. toevluchtsoord. Laat ons daarop trotsch zijn, en het hooge ideaal trouw
blijven, dat er in besloten ligt! Een toevluchtsoord: want nòg kennen wij in Nederland
een onpolitieken academischen levensstijl, een zoeken naar kennis om die kennis
alleen. Nog altijd is het mogelijk in dit land te dienen om der wille van het Recht,
van de Letteren, van de Theorie, van het onderzoek - om der wille van den Geest
zelf. Dit zoeken om het zoeken en kennen om het kennen is een onbaatzuchtig
geestesgoed, parel in de kroon der beschaving.
En tenslotte: beschaving moge op het eerste gehoor een klank hebben van lichte,
heldere resonantie - wie goed luistert, verneemt nog een andere toon. Beschaving is
óók een godsdienstig goed; is zelfs wezenlijk levend uit godsdienstige inspiratie.
Hoe zit dat?
Godsdienst, als hij een mensch aanpakt, bezielt hem met een dwingend verlangen
naar heiliging. In verschillende godsdiensten zal dat verschillende uitwerking vinden.
Het christendom, dat onze westersche wereld gemodelleerd heeft, verstaat die heiliging
als een liefde tot God èn den naaste, als een ingaan op het lijden en de zonde der
wereld, als een oproep tot vernieuwing, die ons zal leeren ernst te maken met de
zuiverheid
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van hart, met onbaatzuchtigheid en offervaardigheid... Het is zonder meer duidelijk,
dat de beschaving van wil en karakter niets anders is dan het christendom in de
praktijk. Juist onze tijd maakt dat onafwijsbaar duidelijk. Wat de haat van de nazi's
en de kritiek van Mussolini gaande maakt, is niet het ritueel der roomsche kerk
(schoon deze kerk een duidelijke rivaal is óók van de massarégie in den totalitairen
staat), maar de christelijke gezindheid, die den hoogmoed van den rassenwaan gispt,
die den geest spreekt van dat fameuze ‘iets hoogers’, dat zelfs nog in deze schrale
onbepaaldheid voor den almachtigen staat te duidelijke verwijzing naar het Eeuwige
Rijk is. Nooit waren christendom en beschaving zoo eng aan elkaar gekoppeld in
één strijd tegen barbarisme als thans. Daarom mag men hun, die gaan studeeren aan
onze universiteiten en hoogescholen èn hun, die daar les geven, wel zeer duidelijk
zeggen: beseft, dat werken en geest van beschaving wortelen in een geloof in den
mensch, dat op zijn beurt gedragen wordt door een geloof in God. Daarom vooral is
de strijd voor de beschaving in onzen tijd niet een luxezaak, niet een ijle
salonbezigheid, niet een vermeerderen van schatten in een rammelige oude
porceleinkast; maar de strijd om de waarheid, de gerechtigheid, de objectiviteit, de
stille dienstbereidheid. En dat is waarlijk niets gerings om het leven voor in te zetten.
Moge deze godsdienstige bezieling aan onze vrijmoedigheid bescheidenheid
verleenen, aan onze deskundigheid een warm hart paren, en de wijsheid deemoedig
maken in vroomheid.
Dat is een groot program voor onze studie.
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Martin Buber
door F. Kalma-Koops
De belangstelling voor het werk van Martin Buber schijnt te groeien. Steeds vaker
wordt hij geciteerd. Steeds meerderen beseffen dat de aanraking met deze figuur
geestelijke winst kan betekenen. En die aanraking is vrijwel ieder mogelijk, omdat
Buber op zo verschillende manieren tot ons komt; in de beeldspraak der Chassidische
verhalen1), in de bezinning van Daniël2) en andere werken, in de ingetogen meeslepende
redevoeringen3), in de directheid van zijn bijbelvertaling4), die zowel het - op bijbels
gebied - ongeoefende als àl te geoefende oor treft, en meer dan het oor.
Wie ook van buitenaf inlichting verlangt, kan die vinden in de veertig bladzijden
van Wilhelm Michel5) of in de vierhonderd van Hans Kohn6), alle met liefde en begrip
geschreven. Bovendien tracht Dr. Miskotte in zijn dissertatie7) het wezen der joodse
religie, in het bijzonder ook van Bubers opvattingen te bepalen.
Voorlopig boeit ons het feit van de belangstelling, die mij voorkomt speciaal in
vrijzinnig protestante kring te gedijen. Velen van ons voelen zich in deze joodse
geschriften op merkwaardig vertrouwd gebied. En deze practische ervaring wordt
gesteund door het betoog van Dr. Miskotte, die bij zijn onder-

1)
2)
3)
4)

Die chassidischen Bücher. Gesamtausg. Hegner 1928.
Daniël. Inselverlag 1913.
De jongste bundel is Worte an die Jugend. Schockenverlag. 1938.
Komt in afzonderlijke delen uit in het Schockenverlag.
De volledige bibliogr. geeft Kohn tot 1930, een vrij volledige de vouwbladen van het
Schockenverlag.
5) W. Michel. Martin Buber, Sein Gang in die Wirklichkeit. Rütten u. Lönig 1926.
6) H. Kohn. Martin Buber, Sein Werk und seine Zeit. Hegner 1930.
7) Dr. K.M. Miskotte. Het wezen der joodse religie. Paris 1933.

Het Kouter. Jaargang 3

309
zoek naar de structuur van de nieuwe joodse gedachtenwereld tot de conclusie komt,
dat vrijzinnig protestantisme en jodendom tezamen onder de ene noemer van de
correlatieleer gebracht kunnen worden, tegenover de door de ‘kerk’ beleden
praedestinatie.
Ongetwijfeld duikt bij Buber telkens de correlatie, de wederkerige relatie tussen
God en mens op. God behoeft den mens en zijn daad, wat een haast ondraaglijke
ernst in alle menselijk handelen brengt. Daartegenover betekent praedestinatie het
vrijmachtig handelen Gods met den mens, ongeacht des mensen zedelijke prestaties.
Miskotte spreekt in dit verband van een Christendom dat in de Bergrede als nova lex
de verkondiging wil doen opgaan, ja van jesulatrie (556). Het wezen van het
vrijzinnige protestantisme kan hij uiteraard slechts even raken, maar het schijnt in
deze aanduidingen toch wel heel oppervlakkig getypeerd. - De oneindige taak, die
in het Jodendom haast een dienst wordt, regelrecht aan God bewezen, blijft in het
vrijzinnige prot. veel meer in het menselijke vlak gezien. Volgens het Chassidisme
verlost de vrome daad een vonk der Godsheerlijkheid. Het vrijz. prot. spreekt
hoogstens van het mede-arbeiderschap op dat terrein, dat den mens is toevertrouwd.
Bij een onwelwillende beschouwing kan dit halfslachtigheid schijnen. Miskotte
zegt (470): ‘Niets àchter de relatie te zoeken, niets achter de wereld, niets achter de
taal - en toch geen monist worden, zich een evenwicht veroveren met de balanceerstok
der correlatie, ziedaar de kunst Israëls, welke gevoegelijk met de kunst van den
koorddanser vergeleken kan worden. Voorzover niet-Joden het humanisme tot een
religie kunnen verheffen, hebben zij dit te danken aan de lessen van Israël, hoe men
den balanceerstok hanteert om in de vrijheid te staan.’
Hier valt te zeggen dat het inderdaad te begrijpen zou zijn, indien niet-Joden, uit
hun joodse bijbel en uit de langdurige doordringing van Westerse en Joodse geest
iets geleerd hadden. Het kan echter ook zijn dat het gebod om niets achter de religie
te mogen zoeken, niets achter de wereld, niets achter de taal, verschillende oorsprong
had.
Inderdaad spreekt hier in het Jodendom de correlatieleer, maar zij leidt tot ‘een
menigte inzichten en uitzichten, een rijk-
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dom van vroomheid, een pracht van ethische verheffing.’ (Miskotte 554). In deze
gebieden schijnt mij vooral de aanraking van Jodendom en vrijzinnig protestantisme
te liggen en niet in de laatste achtergronden, waar wij een ontwikkeling van àndere
elementen uit het O.T. en van twintig eeuwen Christendom niet klakkeloos kunnen
afschuiven.
‘Niets achter de relatie zoeken, niets achter de wereld,’ wij zoeken het eerder te
motiveren als deemoedig zich overgeven aan de eigen taak uit eerbied voor het
hoogste, dan als het niet mogen aflaten van God te ‘helpen’. Bovendien zijn
verschillende trekken die speciaal in het Christendom tot ontwikkeling kwamen weer
langs den omweg van christelijke invloed in het nieuwere Jodendom naar voren
gekomen (vgl. Miskotte 514).
In de intense en ernstige aandacht voor deze menschenwereld, voor welker nood
en schuld en voortgang (of ommekeer) en zuivering wij verantwoordelijk zijn, ligt
het punt waar velen zich geheel een van zin met Martin Buber weten.
Bovendien kent Buber naast gedachten over de correlatie een zich afwenden van
alle speculatie, om zich bewust tot de ‘gelebte Alltag’ te keren. Acuut beleeft hij dit
in het meermalen aangehaalde voorval van den jongen man die een eind aan zijn
leven maakt, nadat Buber - afwezig door ‘religieuze’ zielsverheffing - hem ondanks
al zijn ‘welwillendheid’ geen werkelijk gesprek, met kans op redding, gunde.
Zo wordt deze gemeenschappelijke zelfbeperking, behalve met de correlatieleer
of liever met het levensgevoel der correlatie, verbonden met het gebod der
naastenliefde, en elders met Dt. 30: ‘Want zeer dichtbij is het d i n g .’
Zo is een positie ontstaan die voor vrijzinnige protestanten - vooral voor de sociaal
bewogenen onder hen - zeer acceptabel is, positief om de bemoeiing met dit leven
en negatief, omdat de eventuele àchter de ethiek liggende verschilpunten, principieel
buiten beschouwing blijven.
‘Ernst maken’ met het leven noemt Buber dit, verantwoordelijk zich weten voor
eigen leven, eigen tijd, eigen geestelijk erfdeel (wat voor West-Europa op bijbels
gebied ook het door Buber radicaal verworpen Paulinisme omvat). Het is mogelijk
dit alles na te zeggen in het diepe besef dat al dit pogen, dit van God gewilde, althans
door mensen als eis ver-
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stane (correlatie?), pogen, ligt in een wijdere werkelijkheid, waarin ons onbekende
wetten gelden.
De aantrekkingskracht van Bubers gedachten (en dit geldt ook voor Cohen en in
heel bijzondere mate voor Rosenzweig, de andere grote Joodse denkers die Miskotte
behandelt), wordt zeer versterkt door de mate waarin hij zijn prediking (dat is al
Bubers werk) gestand doet. Volkomen natuurlijk voegen zich de eigen ervaringen
in zijn betoog. En hij acht dit van het allerhoogste belang en ‘die Wahrheit einer Idee
erst da vorhanden, wo sie die Wahrheit eines Lebens geworden ist.’ (Wort an die
Jugend 20). Het vrijzinnige protestantisme weet hoe gevaarlijk deze gedachte in haar
negatieve toepassing is, als men n.l. - aangezien het leven toch zo zo is, - de idee
maar schieten laat, maar desondanks is zij ons onontbeerlijk.
Verantwoordelijkheid en trouw. Buber kan er niet van zwijgen. In
verantwoordelijkheid neemt hij de oude boeken op, in trouw aan de tekst bewerkt
hij ze. En die verantwoordelijkheid geldt niet alleen het boek, dat hij wekt, maar ook
het volk waaraan hij in zijn beproevingen dit geschenk aanbiedt. Buber heeft niets
opgegeven waaraan hij zich eenmaal verbonden had, al wordt herhaaldelijk een
element opgenomen in iets nieuws; deze trouw is levend. Trouw aan zijn volk,
verantwoordelijkheid bovenal voor de kwaliteit van het Jodendom roept hem in de
socialistische en zionistische beweging, doet hem telkens weer spreken. Te
aangrijpender is het, deze uiterste gebondenheid te zien in een mens van zo sterke
profetische bewogenheid. Dit leidt tot een eigenaardige wisselwerking. Buber doet
de schatten der traditie herleven, maar wanneer iets hem daarin bijzonder treft (b.v.
het woord van den Baalschem, dat hem in waarheid tot het Chassidisme brengt), dan
schiet hij a.h.w. op eigen kracht door. Tussen die woorden en voorvallen bestaat
natuurlijk een ondergronds verband, maar in de uitwerking leiden zij soms tot
schijnbare tegenstellingen. Ik denk hier b.v. aan de schechina, de zwervende
Godsheerlijkheid, die in de stof gebannen is als vonken, en door mensen bevrijd kan
en moet worden, opdat zij zich met God herenige. Dit stukje kabbalistische gnostiek
is zeker het overdenken waard (in een kritiek van Henri Borel, in het Vaderland in
1923, na het verschijnen van de verzamelde Chassidische Bücher werd dit
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punt in het bijzonder uitgewerkt). Waar Buber echter elders de vraag naar de zin
afwijst als boven menselijk begrip liggend en alleen oplosbaar in het geloof aan den
schepper van deze werkelijkheid en in de verantwoordelijke daad, daar treft dit als
een vreemd element.
Wij zagen reeds hoe verantwoordelijkheid tegenover het eigen volk Buber telkens
weer het woord doet richten tot het Jodendom, vooral ook tot de joodse jeugd. Het
zijn aansporingen tot bezinning en opwekkingen tot de waarachtige daad, die de
buitenstaander haast afgunstig zouden maken op de hier geboden kansen: de
geestelijke en stoffelijke opbouw van een volk met deze traditie. Dit klinkt wel bitter
in September 1938, maar het is frappant hoe Buber de huidige ellende voorzien heeft,
en doorzien, en ook dat zijn schijnbaar optimisme nog volkomen toepasselijk blijft.
In elk geval is men geneigd dit alles te transponeren in de toonsoort der eigen situatie.
Maar dan blijft er iets over, dat zich niet transponeren laat, dat enkel en alleen voor
het Jodendom schijnt te gelden. Dit is de uitzonderingspositie van het volk, welks
nationale geschiedenis samenvalt met zijn heilige schrift, het volk welks nationale,
sociale en religieuze herleving ineen moeten vallen, - tot een voorbeeld voor alle
volkeren, waaraan het niet gelijk worden mag. Dit kan hoogmoedig schijnen. Zolang
echter deze gedachte - als bij Buber - alleen leidt tot dankbaarheid voor de in dit
bijzondere ervaren zegen en tot een zeer ernstig noblesse oblige, ware het te wensen
dat elk volk en elke groep zijn speciale plaats op deze wijze zag - als uitverkoren-zijn
tot een heilige plicht. Zo hebben deze zionistische toespraken toch stellig ook een
algemene strekking.
Spreekt in de meeste redevoeringen sterk het Jood zijn, Bubers filosofie van het
Ich und Du, die er het geraamte van vormt, draagt de stempel van zijn socialisme.
Een socialisme, dat ook in de eenheid van nationale en religieuze verwerkelijking is
opgenomen. Het Joodse volk immers draagt in zich ‘de grote overlevering van de
meest rechtvaardige sociale wetgeving en de herinnering aan de profetische toorn
over haar niet vervuld worden.’ (Worte a.d. Jugend 17).
Bij Buber blijkt een zo sterke drang naar de werkelijkheid, dat Michel zijn leven
en werken kon samenvatten tot ‘Sein

Het Kouter. Jaargang 3

313
Gang in die Wirklichkeit’. Zo wordt in zijn socialisme essentieel datgene wat er aan
werkelijk socialisme nu al in kiem bestaat en nu al zich ontwikkelen kan, n.l.
gemeenschap. Hier werkt ook de invloed van Bubers groten vriend Gustav Landauer
en sterk van Tönnies gedachten over Gesellschaft en Gemeinschaft. Gemeenschap
wordt een samen-spreken, samenwerken, niet om winst of voordeel, maar in dienst
van een gemeenschappelijk centrum. In Bubers religie wordt centraal wat er gebeurt
tussen God en mens - incognito woont deze religie in de ethiek, beter nog: in het
leven dat zijn zin vindt. En van religie ‘darf nur weniges gesagt werden, und auch
wo es vor vielen öffentlich geschieht, doch nicht an eine Menge, sondern an jeden
Einzelnen.’ (Wort an die Jugend 17)1). Deze relatie tussen God en mens is een
voortdurende beweging. De wisselende situatie stelt telkens nieuwe eisen; 's mensen
antwoord in doen en laten schept mee de nieuwe situatie, waarin nu Gods woord
weer nieuw verstaan moet worden. - Wij zien dus hoe in de begrippen ‘gemeenschap’,
‘levende wisselwerking’ formeel het verband ligt tussen Bubers socialisme en zijn
religie.
Dit verband ligt nog dieper, doordat de eis die God stelt, de vorming der
mensengemeenschap tot inhoud heeft. ‘Er zal geen leed geschieden op gans mijn
heilig gebergte,’ doch waar nog geen gemeenschap is, is leed, omdat elke andere
menselijke verhouding niet neutraal is, maar scheiding en tegenstelling brengt.
Daarnaast weet de religie, dat Gods eis, ook in de stadiën die zeer ver van de
uiteindelijke vervulling af liggen, absoluut is:
‘De plaats waar religie en socialisme elkaar waarlijk kunnen ontmoeten is de
konkreetheid van het persoonlijk leven. Zoals het vermetelheid is, om iets te “geloven”
zonder - hoe gebrekkig ook - daarop toe te leven, zo is het ook vermetelheid om iets
te willen “doorzetten” zonder - hoe gebrekkig ook - dáárop toe te leven. Het geloof
moet weten dat het dagelijks leven de vroomheid heiligt of ontheiligt. En het so-

1) Met opzet kies ik herhaaldelijk citaten uit dit laatste bundeltje. Ze zouden echter in elke
andere ook te vinden zijn. Hierin ligt een bewijs van de bovengenoemde stelling dat hier
overal één boodschap in verschillende situaties wordt verkondigd.
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cialisme moet weten, dat de overeenstemming van doel en middel de mate bepaalt
waarin doel en resultaat overeenstemmen. Religieus socialisme betekent, dat de mens
in de konkreetheid van zijn persoonlijk leven met de grondfeiten van dit leven ernst
maakt: dat God is, dat de wereld is en dat hij, deze mens, voor God en in de wereld
staat.’ (Kohn 210).
Beeld voor alle gemeenschap is nu het gesprek, de tweespraak. Daarin zijn de
partners geheel op elkaar gericht. Het woord van den een geeft den ander iets nieuws,
maar roept daarmee in hem het volgende woord.
Bubers hartstocht voor gemeenschap uit zich o.a. in zijn filosofie van het gesprek
en van het medium: de taal. Wij die leven in een wereld waarin het bankroet van
vele woorden zich wreekt en waarin een nieuwe lawine van schijn-woorden op ons
neerkomt, hunkeren naar realisme ‘gelovig realisme’ in dezen, omdat wij tevens
weten - al drukt niet ieder het zo uit - dat ‘God konkreet tegenwoordig is, wanneer
de ene mens den ander de handen toesteekt.’ (Wort a.d. J. 23). Wij kunnen Miskotte
toegeven dat de opvatting van de verhouding tussen God en mens als een gesprek,
een bedoelde en geëiste voortgang, schijnt te leiden tot ‘een eigensoortige onrust,
die welhaast afkeer is van den uiteindelijken Sabbath der sabathen’ (554). Hij citeert
ook Hamann over het ‘ultimum visibile et summum bonum, dat ons bezig en
ongelukkig of kalm en gelukkig maakt.’ Inderdaad schijnt de rust iets verdachts te
zijn en wordt er in het religieus socialisme graag een beroep gedaan op hen, die hun
rust verloren hebben, de verontrusten. Maar is het niet zo dat beide in ons gewerkt
wordt, de tragiek der bezigheid en het stille geluk? Maar het laatste behoort tot de
dingen, waarover eigenlijk niet te spreken valt, ook waar het ons gedreven zijn en
eeuwige tekortschieten overwelft. Hier ligt verband met wat wij over correlatie en
praedestinatie mochten aanroeren.
Tegenover de sombere schijn staat ook dat het karakter van Bubers werk iets
jeugdigs heeft. Dit zij niet gezegd in de betekenis van oppervlakkig optimistisch
maar in die van ondanks-alles-niet-gedesillusioneerd zijn en van een bijkans stralende
ernst. Een beeld van ‘bezig en gelukkig?’ Merkwaardig is dat wij b.v. bij Schweitzers
werk iets dergelijks zien.
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Wat houden Bubers inzichten aangaande Ich und Du die deze veelheid schragen of
er de abstractie van zijn, nu in? Hierover wordt voornamelijk gesproken in Daniel,
Ich und Du (1923) en Zwiesprache (1932). De grote tegenstelling ligt voor Buber
tussen realisering en oriëntering, of tussen de ‘grondwoorden’ Ich-du en Ich-es. Wie
o v e r mensen en dingen spreekt, dus in de 3e persoon, leeft in een statische wereld,
die hij catalogiseert. Wie ‘gij’ zegt, treedt een bewegende groeiende wereld binnen.
Het is ‘beter’ in haat ‘gij’ te zeggen, dan welwillend over ‘hem’ te spreken (verg.
Dirk Coster, Marginalia). Waar mensen ‘gij’ zeggen worden a.h.w. de sluizen
geopend, men waagt iets. Men geeft iets van de zichzelf blijvende eigengereidheid,
die oordeelt en schift, op om te l a t e n gebeuren wat gebeuren moet tussen deze twee
schepselen Gods. De gegeven wereld moet voort, in de richting van het Godsrijk of
wel: zij moet weg uit deze ellende. Het oriënterende ik klemt zich nu in deze stroom
aan een tak vast, en vormt zo een belemmering.
Natuurlijk kan de andere partij in het werkelijke gesprek een werk, een groep, een
dier, een ding zijn, mits dit ons inderdaad ‘iets zegt’. Hieruit volgt dat het gesprek
zwijgend kan verlopen. Waarom Buber aan de terminologie van het spreken zo
vasthoudt? In de taal wordt de werkelijkheid a.h.w. sacramenteel beleefd: zinvol
gebeuren is ‘woord’. Maar in sommige gevallen lijkt het vasthouden aan de
gespreksstructuur van alle gebeuren zo al niet verwarrend, dan toch een omweg.
Wanneer nu echter de mens ‘gij’ zegt, in welk gebeuren schakelt hij zich dan in?
Zijn er richtlijnen voor de wijze, waarop hij antwoorden moet? Neen, de continuïteit
ligt in het geloof dat de eigenlijke spreker van het woord, dat door mensen, door
situaties tot ons komt, God is. De continuïteit van het antwoord hangt hiermee en
met de geestelijke structuur van de individu samen, omdat een bepaalde individu in
een bepaalde situatie maar één echt antwoord kan geven (de weg. Vgl. daarentegen
C.B. Burger: ‘de koninklijke weg’ in ‘Tussen twee werelden’, waar de weg het offer
is). Toch zijn uit Bubers voorbeelden normen te construeren, maar deze zijn a.h.w.
geconcentreerd in de houding van den waarlijk antwoordenden mens. Er wordt geen
liefde jegens elke naaste als
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recept gegeven, maar de aandacht voor den partner is liefde, zodat het antwoord dit
noodzakelijk - en zonder ophef - toont. Gerechtigheid en oprechtheid worden niet
op elken voorbijganger toegepast, maar het rechtop-staan, het standhouden tegenover
elk ‘du’ staat borg voor de toepassing.
D i t antwoorden is nu tevens ‘verantworten’ d.i. een antwoorden voor den partner
aan den eigenlijken verborgen spreker. ‘Een hond ziet u aan, gij verantwoordt zijn
blik; een kind grijpt uw hand, gij verantwoordt zijn aanraking; een menigte om u is
in beroering, gij verantwoordt haar nood’ (Zwiesprache 35). D.w.z. wij beantwoorden
de blik die ons ‘aansprak’, maar wanneer deze blik tussen het dier en ons is heen en
weer gegaan, is het dier a.h.w. deel van ons, wij dragen zijn leven (en eventueel
lijden of schuld of vreugde) mee, wij stáán voor hem.
Dit is één wijze van zien naast andere, maar t.o. het gevaar van verstarring, dat
elke uitgewerkte moraal aankleeft, is hier een grotere waarborg van echtheid. De
voorwaarden zijn echter: waarachtig geloof in God als schepper d e z e r realiteit en
een zeer intens leven in de betrekking tot haar. Alle verslapping wreekt zich hier dus
dieper.
Het is niet mogelijk in ons bestek nog andere elementen uit Bubers denken
enigszins na te gaan. Wel moet nog worden opgemerkt dat de theoretische werken
niet blijven steken in het Ich-es, omdat hun inderdaad oriënterende invloed aanknoopt
bij echte ervaring en bovendien zich richt op de realiserende functie van den lezer.
Overzien wij nog even onze te schaarse indrukken, dan schijnt werkelijk het nauwe
verband tussen vrijz. christendom, speciaal religieus socialisme, en dit Jodendom
aanwezig, evenwel ontspringend in de ‘toepassing’, met de mogelijkheid, ja zekerheid
van afwijking in de diepste geloofsgronden. Deze afwijking zou natuurlijk ook in de
levenspractijk een neerslag vinden, als niet in Jodendom en rel. soc. de situatie sterk
de Godsrijkidee naar voren deed komen.
Met alle waardering voor zijn fijne en ‘realiserende’ beschouwing van het Joodse
denken, vallen wij Miskotte af, wanneer hij tenslotte voor dit alles een groot min-teken
zet t.o. het plus-teken van de kerkelijke verkondiging. Dit vindt zijn oorzaak in de
grote waarde die wij hechten aan de levenspractijk.
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Boekbespreking
J. de Kadt, Georges Sorel, Het einde van een mythe; Uitg. Contact,
Amsterdam, Ongedateerd (waarom?), maar blijkbaar verschenen in 1938.
De meesten, die wel eens iets hebben gehoord over Georges Sorel (niet te verwarren
met zijn familielid, den geschiedkundige, Albert Sorel), weten niet veel meer van
hem dan dat hij een fel anti-rationalist was en een bestrijder van de democratie. Ook
is wel bekend, dat hij den term ‘mythe’ heeft ingevoerd of uitgevonden ter vervanging
en camoufleering van wat anders een ‘pakkende leuze’ placht te heeten; daardoor
heeft hij het voor vele intellectueelen, die zich zouden geneeren te verklaren, dat zij
zich door een leuze laten grijpen, gemakkelijk gemaakt zich toch te laten pakken,
maar daarvan op voornamere manier kond te doen, doordat zij zeggen, dat zij een
mythe aanvaarden.
Men weet, dat Mussolini overtuigd is zeer beïnvloed te zijn door Sorel en dat Sorel
in later jaren Mussolini bewonderde. Maar drie jaar vóór hij, in Aug. 1922, voorgoed
de oogen sloot, in Sept. 1919, had hij een vurig pleidooi voor Lenin geschreven, dat
sedert in alle uitgaven van zijn groot verzamelwerk, Réflexions sur la Violence, als
bijlage voorkomt. Huizinga zegt van Sorel in zijn Schaduwen, ‘dat hij de geestelijke
vader werd van alle hedendaagsche dictaturen’ (1e dr. bl. 87).
Het hier besproken werk wil een uitvoerige beschrijving bieden van den persoon
en het werk van Sorel en de ondertitel beoogt vermoedelijk aan te geven, dat dhr.
De Kadt een einde wil maken aan het geloof, dat Sorel alleen maar de herhaaldelijk
van meening veranderende man was, wien het slechts er om te doen zou zijn geweest
de democratie te vernietigen en de dictatuur met al haar bekrompenheden en
hardheden te bevorderen. In het slothoofdstuk, getiteld ‘Sorel en Wij’ tracht de schr.
als slotsom van zijn voorafgaande beschouwingen aannemelijk te maken, dat Sorel
innerlijk een zeer humanistisch, voor de waarheid wijd openstaande mensch is, wiens
vele meeningswijzigingen uit zijn waarheidsliefde en uit veranderende politieke en
maatschappelijke omstandigheden moeten worden verklaard. Als hij strijd voert
tegen het rationalisme en tegen de officieele wetenschap, is dit niet terwille van
vooroordeelen of eenzijdigheden, maar terwille van een zuiverder waarheid, een
hoogere redelijkheid, en wat Sorel bestrijdt is wat hij zelf beschouwt als
rationalistische bekrompenheden of oppervlakkigheden, die wij in
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moderner terminologie zouden brandmerken als algemeenheden zonder existentieele
waarde. Vandaar ook Sorels afkeer van het rationalisme der 18e eeuw en van bloot
intellectualisme. Zijn oordeel over een verschijnsel als b.v. den oorlog wijzigt zich
in den loop der tijden even gemakkelijk als dat over menschen, b.v. Jaurès,
Dreyfusards, de Duitschers.
Het zeer polemische karakter van Sorels geschriften, zijn herhaalde verschuiving
van standpunt en van waardeering van personen en verschijnselen maken het uiterst
moeilijk een volledig en klaar beeld van zijn persoon en arbeid te verkrijgen zonder
zich in tallooze bijzonderheden te verdiepen. Daar komt nog bij, dat een groot deel
zijner polemiek zich beweegt om Fransche politieke toestanden en Fransche
publicistiek, die men, om Sorel zuiver te beoordeelen, ook moet kennen. Zijn oeuvre
omvat een periode van ongeveer 30 jaar. Geboren in 1847 treedt hij, na in het examen
voor civiel-ingenieur geslaagd te zijn, in staatsdienst; in 1892 vraagt hij ontslag als
hoofdingenieur om zich geheel te kunnen wijden aan wat voor hem het onderzoek
van de waarheid is. De Kadt formuleert het program, dat hij voor zich vormde, aldus:
‘altijd opnieuw zoeken naar de waarheid en nooit iets anders zeggen, dan wat, naar
z'n diepste en met oneindige zorg gefundeerde overtuiging, de waarheid is.’ In den
grooten brief dd. 15-7-'07 aan zijn vriend Halévy, die als ‘Introduction’ het werk
over de Violence opent, schetst Sorel zelf zijn werkmethode. Ondanks zijn
academische opleiding noemt hij zich bescheiden een autodidact, die reeds 20 jaar
werkt ‘à me délivrer de ce que j'avais retenu de mon éducation.’
Om geheel onafhankelijk te blijven ambieerde hij geen politieke loopbaan; hij
bleef publicist. Maar daardoor heeft hij ook nooit de noodzakelijkheden beseft, die
het dragen van verantwoordelijkheid doet zien.
De ‘oneindige zorg voor de waarheid’ maakt het hem tot plicht niet te volharden
bij een eenmaal uitgesproken overtuiging alleen omdat hij die overtuiging
gepubliceerd had, maar door deze vrijheid heeft hij het ook zeer gemakkelijk in het
publiceeren van veranderde meeningen. Een duidelijk sociaal of politiek program of
een bepaalde ontwikkelingstendenz in grooten stijl is in zijn werk niet te vinden. Wel
treft men herhaaldelijk zeer juiste of verrassende uiteenzettingen en perspectieven
aan, naast vele eenzijdigheden en oppervlakkige veroordeelingen van personen.
Zoekt men naar een eenheid van streven, dat wat meer concreet is dan hierboven
werd gezegd, dan zou men Sorel wellicht als volgt kunnen karakteriseeren. Een
grondtrek van zijn geest is zijn, onder invloed van Bergson ontwikkeld of bevorderd,
sterk gevoel voor het dynamische van waarheid en werkelijkheid: het inzicht dat de
waarheid zoowel op wetenschappelijk als op moreel, sociaal en politiek gebied en
in het artistieke veld, niet kan worden vastgelegd in vaste
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formules. Vandaar zijn afkeer van Comte en diens positivisme. Een tweede kenmerk
van Sorel was zijn gevoel voor strenge moraliteit, die den plicht voorop stelt; hij zag
deze moraliteit vooral in het arbeidsleven. In 1890 werd hij socialist en, hoewel hij
in den loop der jaren steeds meer elementen van het socialisme is gaan afwijzen,
hebben het klassenbegrip en de beteekenis van een productie van sociale strekking
hem tot het eind beziggehouden. Men kan ook zeggen, dat zijn denken zoo gebonden
was aan de categorieën ‘klasse’ en ‘productie’, dat het belemmerend heeft gewerkt
op de vrijheid zijner geestelijke ontwikkeling. Wanneer hij dacht over ideale
samenlevingsverhoudingen, stond in zijn bewust persoonscentrum niet een hooger
ethisch ideaal, maar de existentie van klasseverhoudingen en de maatschappij zag
hij allereerst als een samenleving van producenten. Voor de technische
arbeidorganisatie, zooals die door het kapitalistische stelsel ontwikkeld is, had hij
eerbied. In zoover het socialisme als doel stelde een banaal levensgeluk van het
proletariaat, wees hij het scherp af. Als eerste eisch van socialisme stelt hij, dat men
zich geheel geeft aan het ideaal, dat men prijst, en niet bij frasen blijft. Zijn theorie
van de mythe houdt hiermede verband. Men vindt deze theorie het duidelijkst
ontwikkeld in de Introduction van de ‘Réflexions sur la Violence (blz. 32-50) en op
blz. 177 van de Réflexions.1)
De strekking van de Réflexions sur la violence is eigenlijk om aan te toonen, dat
geweld geoorloofd is in het belang van de gerechtigheid. Hij stelt de ‘violence’ als
het geweld van opstandigen tegenover de ‘force’ als het geweld van het wettig gezag.
Tegen misbruik van het opstandig geweld in den zin van terreur en willekeur,
wraakneming, waarschuwt hij herhaaldelijk. Tegelijk tracht hij aan te toonen, hoe
noodig en nuttig het voor een goede zaak is, dat men er voor strijden moet, in welken
vorm ook. Het betoog is echter veel te wijdloopig. (436 blz.)
De Kadt heeft zijn boek verdeeld in 6 hoofdstukken, getiteld: De denker; De
moralist; De socialist; De syndicalist; Het geweld; De mythe; De antidemocraat;
1) Ziehier de eigen woorden van Sorel ter verklaring van wat hij met mythe bedoelt:
Bl. 177, L'expérience nous prouve que des constructions d'un avenir indéterminé dans les
temps peuvent posséder une grande efficacité et n'avoir que bien peu d'inconvénients,
lorsqu'elles sont d'une certaine nature; cela a lieu quand il s'agit de mythes dans lesquels se
retrouvent les tendances les plus fortes d'un peuple, d'un parti ou d'une classe, tendances qui
viennent se présenter à l'esprit avec l'insistance d'instincts dans toutes les circonstances de
la vie et qui donnent un aspect de pleine réalité à des espoirs d'action prochaine sur lesquels
se fonde la réforme de la volonté. Nous savons que ces mythes sociaux... ne font point obstacle
à ce qu'il (l'homme) remplisse ses occupations normales.’ Als voorbeelden van mythen noemt
hij dan de eschatologische verwachtingen van het eerste Christendom, de idealen van Luther
en Calvijn, die van de groote revolutie en van Mazzini.
Sorel bepleit dan de mythe van de algemeene werkstaking. Later, in de aan den vierden druk
van de Réflexions toegevoegde Introduction, zegt hij (bl. 34):
‘En employant le terme de mythe je croyais avoir fait une heureuse trouvaille, parce que je
refusais ainsi toute discussion avec la gens qui veulent soumettre la grève générale à une
critique de détail et qui accumulent les objections contre sa possibilité pratique.’
Bl. 49: Quand on se place sur le terrain des mythes, on est à l'abri de toute réfutation.’
Om het verderfelijke, dat in zulk een redeneering steekt goed te begrijpen, moet men wel
verschil maken tusschen het c o n s t a t e e r e n , dat vroegere geslachten zich te goeder trouw
voorstellingen maakten, die hen tot daden aanzetten zonder dat de voorstellingen tot
verwerkeling kwamen, en het propageeren en aanprijzen van voorstellingen, waarvan men
de gedeeltelijke onwaarachtigheid kent. Is dit niet het goedkeuren van de bewuste leugen als
politiek middel?
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Sorel en wij. Hij besluit zijn werk met een uitvoerige bibliografie van ruim 60
publicaties van Sorel en ongeveer 69 over Sorel. Hoewel het boek blijkens het
hierboven opgemerkte min of meer als een apologie bedoeld is, verzuimt De K. niet
het licht te laten vallen op fouten, verwarringen en onduidelijkheden van Sorel. Een
duidelijk beeld van persoon en werk van Sorel laat de lezing van het boek niet achter,
maar het is de vraag, of dit niet veeleer te wijten is aan persoon en praestaties van
Sorel dan aan den biograaf. En in elk geval geeft deze beschrijving aan hem, die
Sorel nader wil leeren kennen, een schat van inlichtingen
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en een gemakkelijke inleiding in Sorels geschriften en in de litteratuur over hem.
Of Sorel werkelijk zulk een belangrijke figuur is als De Kadt meent, zal de verdere
ontwikkeling onzer cultuur nog moeten aantoonen. Men zal ik elk geval verstandig
doen hem niet als voorbeeld of held aan te bevelen aan jonge menschen, die nog
helder moeten leeren denken.
J.J. Boasson.
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Bijbelse mens-opvatting
door Dr. W. Banning
Eén grote moeilijkheid blijft ons ‘moderne mensen’ voortdurend kwellen, wanneer
wij spreken over de vragen van geloof: men verstaat de oude woorden niet meer,
men heeft geen verband meer met de oude traditie, van de Bijbel weet men niets, en
als iemand al tracht in het eerwaardige boek te lezen, dan vindt hij de weg niet. Aan
de andere kant is het in de godsdienst als in het liefdeleven: er zijn enkele oerwoorden
van zo elementaire kracht, van zo volstrekt onvervangbare inhoud, dat het nimmer
lukt er andere betere voor te vinden. Waarmee dan de onvermijdelijkheid van
misverstanden is gegeven: de een gebruikt woorden, die hij niet missen kan, de ander
verstaat van deze woorden bitter weinig...
Ik herinner voor wat in het volgende zal worden gezegd aan Michel Angelo's
afbeelding van de schepping van Adam: daar ligt een menselijk lichaam met schoon
gevormde leden, maar nog geheel verzonken in de sluimer van het onbewuste, één
met de aarde; dan komt op de hemelwolken als aanzeilen de godheid, die zich in
milde genegenheid buigt over het menswezen, met zijn vingertop raakt aan de vinger
van Adam, opdat goddelijke levenskracht den mens doorstrome, en zie, dan ontwáákt
de mens, hij richt zich van de aarde op met een diepe verwondering om dit hem
opwaarts richtende leven... Het is een meesterlijke uitbeelding van wat met de
onvervangbare oerwoorden der religie aldus kort en krachtig wordt gezegd: d e
m e n s i s s c h e p s e l G o d s . Het woord ‘schepsel’ wil dan zeggen: de mens heeft
wezenlijk niets uit zichzelf, hij heeft alles ontvangen; het leven is niet zijn eigendom,
waarover hij naar vrije willekeur heeft te beschikken, maar het wordt in hem gewerkt
door een kracht, die al het bestaande doorwoont en draagt en onderhoudt; de ziel des
mensen, en zijn geest zijn geen voortbrengselen van eigen inspanning en
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wil, maar zijn ons geschonken vanuit een diepe en milde Oerbron, die ons voedt; en
wat wij ons geluk noemen, onze vriendschappen en onze liefde, onze idealen en ons
opwaarts streven, het is alles gave, werk van de Ene Scheppende Kracht, tegenover
wie wij in volstrekte afhankelijkheid zijn geplaatst: schepsel tegenover Schepper.
Het misverstand van het anthropomorfisme ligt onmiddellijk voor de hand: is God
dan een mensvormig te denken wezen, die voortdurend bezig is met allerlei ‘werk’?
Menige oppervlakkige en vulgaire geest, die van zich zelf gelooft dergelijke
kinderachtigheden allang te boven te zijn, meent dan het recht te hebben om b.v.
Michel Angelo de les te lezen. Alsof hier niet iets geheel anders aan de orde ware:
als de mens, ook de meest begenadigde kunstenaar, spreken moet van het diepe,
ondoorgrondelijke en onuitspreekbare levensverband, dan kàn hij, omdat hij mens
is, niet anders dan in menselijke vormen en met menselijke beelden spreken. En wat
met het religieuze oerwoord ‘schepsel’ wordt aangeduid is zó wezenlijk, juist voor
den kunstenaar, die weet van inspiratie, van gedreven worden door hóger kracht dan
menselijke, dat hij wel grijpen moet naar beelden en woorden, die de afstand, het
ànders en het toch verbonden zijn, tot uitdrukking brengen.
Het is één van de kerngedachten van de Bijbel over de mens, dat hij ‘schepsel
Gods’ is. Men kan denken aan de scheppingsverhalen in Genesis: waar den mens als
hoogste in de hierarchie der levende wezens een plaats wordt gewezen; verbonden
is hij met aarde en zee en al wat daarin leeft, maar kwalitatief toch de meerdere van
plant en dier en kosmos, omdat hij geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Men
kan ook denken aan Ps 139: daar wordt gezegd, dat de mens als een wonderlijk fijn
weefsel geweven is in de moederschoot - de natuurlijke zijde van zijn wezen is ook
door de Scheppingskracht Gods voortgebracht - maar er wordt tevens gesproken van
het diepe wonder der gedachte, het geestelijk wezen van den mens, en het ligt alles
open voor den eeuwigen Schepper: ‘er is geen woord op mijn tong, dat Gij Heer niet
volkomen kent. Gij omringt mij van achteren en van voren, gij legt uw hand op mij’
(vs 4 en 5). Men leze ook Psalm 104, waar héél de schepping bezongen wordt als
het werk van den Eeuwigen
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Schepper, waar het dan heet dat alle levende wezens ‘wachten op u, dat Gij hun
spijze geeft op hun tijd, gij geeft het hun, zij nemen het aan’, waar ook geweten wordt
dat geboorte en dood niet in de hand des mensen zijn, maar in die van God: ‘neemt
gij hun adem weg, zij sterven en keren weer tot stof, zendt gij uw adem uit, zij ontstaan
- aldus vernieuwt gij het gelaat des aardrijks’ (vs 29. 30). In de Handelingen (hfdst
17) wordt verteld, hoe Paulus predikt tot de inwoners van Athene, op die door de
ganse oudheid beroemde Areopagus, over den onbekenden God, die hèm bekend is:
den God, die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Hij, de Heer van hemel
en aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt en wordt ook niet door
mensenhand gediend als één, die iets van node heeft, daar Hìj het is, die aan allen
leven en adem en alle dingen geeft... in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij,
zoals sommigen uwer dichters gezegd hebben: wij immers zijn van Gods geslacht
(vs 24-28). En in de 1e Joh. brief (4:13) heet het - met een duidelijke invloed van de
liefdeprediking van den Evangelischen Christus -: ‘hieraan weten wij, dat wij in Hem
blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn geest gegeven heeft.’
Dat is een Bijbelse kerngedachte: de mens schepsel Gods. Het sluit in: dat de mens
in de orde der schepping zijn plaats en zijn taak heeft, niet eigenwillig gekozen, niet
hoogmoedig zich toegeëigend, maar uit het eeuwigheidsverband der werkelijkheid
noodwendig voortvloeiend. Heel eenvoudig: een mens mag niet leven ‘als een beest’
- het is een belediging van zijn mens-zijn, maar ook een miskenning van zijn plaats
in de scheppingsorde, en dùs een schending van zijn Oorsprong, een bezoedeling
van de verhouding schepsel-Schepper. Mensen onder elkaar, in groepsverbanden
van stam, volk, klasse enz. mogen zich niet laten beheersen door haat- en
wraakinstincten, zodat zij elkaar verscheuren: de zin des levens, de in de wereld
besloten orde des Geestes, wordt daardoor beledigd. Anders gezegd: het leven van
den mens, juist omdat hij schepsel Gods is, en in de scheppingsorde is geplaatst om
haar te dienen, staat in het teken van r o e p i n g . De mens is de ‘geroepene’, waarbij
wij zowel aan individuen als aan groepen als aan het mensdom in zijn geheel denken.
Alle grote figuren in de Bijbel,
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te beginnen met de aartsvaders, via de koningen en de profeten tot aan Christus en
Paulus toe, weten hun leven in dit licht gesteld, en zijn dáárom op een of andere
wijze voorbeelden - daarom zullen juist in bewogen en ontwrichte tijden, wanneer
de nood der samenleving de beste en sterkste harten doet lijden en zoeken naar een
uitweg, deze zich richten tot de Bijbelse helden. Mozes ondergaat de slavernij, de
schande, het lijden van zijn volk als de eigen schande, als het eigen leed - en hij weet
te luisteren naar de geheimzinnige stem uit het brandende braambos, en dan dùrft
hij niet - maar sterker dan menselijke twijfel is het eeuwigheidsmoèten van den
geroepene, die alle strijd en eenzaamheid, alle twijfel en smaad zal leren dragen.
‘Hoor Israël, Jahwe is onze God, Jahwe alléén’ (Deut 6:4): dat is de roeping van een
heel volk, waaraan het trouw tracht te zijn tot heden. Voor die gedachte zullen vooral
de profeten opkomen: de Joden hebben maar één roeping: zichzelf als volk en
daardoor de wereld te heiligen, en als hun land veroverd en Jeruzalem verwoest wordt
en de ballingschap komt, als het volk vertrapt wordt en geslagen waar ter wereld
ook: er is een belofte van God èn een roeping, gij zijt uitverkoren om ook de wereld
te zegenen, die u vloekt. In het N.T. stelt ook de Christusfiguur eigen leven èn dat
der mensen in het teken der roeping: ‘Bekeert U, want het Koninkrijk Gods is nabij
gekomen.’
Laat ons ook met àndere, niet-traditionele woorden trachten te formuleren: er ligt
in het leven een diepe, heilige zin, en iets daarvan wordt aan mensen in hun handen
en harten gelegd. Als wij spreken van o o r s p r o n g , v o o r t g a n g en d o e l van de
wereld en van het mensen- en mensheidsleven bovenal, dan zegt de Bijbel, dat het
alles ligt in die heilige kracht Gods, die de Grond is van alle werkelijkheid en de
scheppingsorde bepaalt. Daarom zijn alle mensen geroepenen: in en door hùn leven
wil iets van de heilige levensz i n worden vervuld.
Nu wordt deze dubbele overtuiging: de mens schepsel Gods, en dùs geroepene,
doorkruist door een feit, dat wij geneigd zijn van ons af te duwen, en dat toch juist
in onze tijd zo geweldig wáár en levend blijkt. Ik bedoel dit: dat alles wat de mens
in handen neemt, in en door hem tot een demonie, tot een ontgoddelijkende macht
kan worden. Het ‘leven’ wordt den
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mens in zijn handen gelegd - maar is er niet steeds, en zeker in ònze dagen, een brede
stroom van vitalisme, van aanbidding van het natuurlijke leven zonder meer, van
lichaamskracht en lichaamsdressuur, alsof er geen hiërarchie der waarden gold? De
mens is geplaatst in het rijk der civilisatie, hem wordt de ‘arbeid’ in de handen gelegd
- maar is met name het kapitalistische tijdvak niet vol van een winstbegeerte, worden
groepen en volkeren niet doorkoortst door een dorst naar goud en naar macht, waarin
alle goedheid en menselijkheid ten onder gaat? Den mens is het verstand geschonken,
mede om de aarde te bewerken en het leven te verrijken met inzicht en kennis - heeft
de mens het verstand niet gemaakt tot het vlijmscherpe mes, waarmee alle wonder,
alle diepere eerbied uit het leven wordt weggesneden, waarmee ook het intiemste
uiteen wordt gerafeld tot vodden? Is er niet een verrationalisering óók van
vriendschap, liefde, offervaardigheid en ideaal? De mens bouwt zich zijn techniek,
met behulp waarvan hij aarde, zee en lucht onderwerpt - maar is de techniek niet ook
de grootmoordenaar, op de slagvelden van China en Spanje nu, in alle landen en
werelddelen misschien straks? De mens brengt schoonheid voort in lijn en kleur en
klank - is kunst niet dikwijls verworden tot aestheticisme, tot een spelen met het
leven in aristocratisch-egoïstische waan? Zedelijk streven grijpt den mens en voert
hem op de weg van verantwoordelijkheid en plicht - is niet terecht gewaagd van het
pad der plichten, dat ten verderve voert? (Jac. van der Waals); de verstarring van het
leven, de verharding der harten die àlles meten met hun moralisme, die eigen fatsoen
zo vlotweg gelijk stellen met hoogste goedheid, zij behoren tot het ‘menselijke al te
menselijke’. Wat te zeggen van de religie? Het geloof wordt den mens geschonken
mede als het allerbeste, bewijs daarvan dat zijn hart naar eeuwigheid uitgaat, tot
eeuwigheid bestemd is - maar hoe zeer hebben juist de gelovigen de eerbied voor
het geloof ondermijnd, hoezeer hebben juist de Christenen het Christendom bezoedeld.
Alle waarden des levens, tot de schoonste en hoogste toe, worden in de hand der
mensen tot demonie, tot ontgoddelijkende kracht. Dat is hèt grote feit, dat juist in
onze tijd zo donker-dreigend voor ons staat, al is het in wezen een feit van àlle tijden,
met het mens-zijn gegeven.
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Daarom doen wij goed met het niet als een gegeven buiten ons zelf te stellen, maar
er ons persoonlijk bij betrokken te weten. Is dit niet een persoonlijke innerlijke
ervaring, dat wij wèl onze idealen hebben, maar zo dikwels ontrouw worden, dat wij
wèl van levensroeping spreken maar te dikwels ons verzetten, dat het omhooggeheven
vaandel wordt bezoedeld door onze eigen levens? Wie durft ten overstaan van de
ontstellende beestachtigheid, de massawaan en de kollektieve haat die in deze jaren
uit mensen voortbreekt - mensen als wij - nog zingen: de mens is goed? Géén mens
staat in het leven zonder schuld - hoe hoger het ideaal, hoe grootser de roeping, des
te dieper ook het weten van schuld. D.w.z. van een schuld, waaraan wij allen krachtens
ons mens-zijn deel hebben.
Het is begrijpelijk, dat de denkende mens ook hier gevraagd heeft naar het vanwaar
en waartoe?, dat men gezocht heeft naar verklaringen van het ontstaan en de betekenis
van het kwaad. Wij laten deze vragen en verklaringen staan, diep beseffend, dat
mensen nimmer het afdoend antwoord vinden. Iets anders echter dan een ‘verklaring’
is een ‘waardering’ van, een ‘oordeel’ over het feit dat wij zo even aanduidden. De
r e l i g i e u z e waardering daarvan wordt uitgesproken in wat óók een van de
onvervangbare oerwoorden der religie is (en dus vaak hopeloos misverstaan en telkens
bezoedeld), het woord: ‘zonde’. Het duidt dan o.a. aan een levensbesef door een
dichter aldus uitgesproken: ‘Du grosser Gott, ich hab' nicht gut gelebt in deiner Welt’.
Het is dit smartelijke weten, dit diepst verdeemoedigend besef: dat wij de goddelijke
orde en wet hebben vertreden, het heilige bezoedeld, dat wij zijn afgevallen van het
godsbeeld in den mens, van onze roeping en onze bestemming - dat een kracht en
wil in ons het leven naar eigen willekeur heeft doen leven; met de Bijbelse term: dat
de mens in opstand kwam tegen God, de band van schepsel en Schepper dóórsnijden
wilde om ‘zichzelf genoeg’ te zijn. Waarbij wij dan niet moeten denken aan enkele
daden van enkele mensen, maar aan een machtige strekking in àlle mensenleven: de
eigenwilligheid met miskenning van de goddelijke orde des levens, de eigenzinnigheid
met vertreding van de heilige levenszin.
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Ook daarvan spreekt de Bijbel telkens, in zijn grote figuren, in de Psalmen, in de
N.T. gelijkenissen, in de om dat alles heengesponnen theologie. ‘Ongehoorzaamheid’
is het woord dat men telkens tegenkomt; het is de daad der dwazen die zeggen: Er
is geen God, ‘daarom zijn zij allen afgeweken, tesamen zijn zij verdorven’ heet het
in Ps 14. De klassieke uitdrukking van dit feit der zonde, der eigenwillig- en
eigenzinnigheid vindt men in de gelijkenis van den verloren zoon (Lk 15): de mens
die de gehoorzaamheid aan God opzegt en hoogmoedig eigen wegen gaat. Ik herhaal:
men versta dit niet als één daad van één mens, maar als uitbeelding van hèt feit van
ons menszijn, het zondig en schuldig zijn, het leven in, het deel hebben aan een
gemeenschappelijke zonde en schuld. Dat is, naast de momenten van schepsel-zijn
en in het teken der roeping leven, het derde moment van de Bijbelse waarheid omtrent
den mens - het moment waarin de Bijbel even realistisch als actueel is.
Tegen deze achtergrond krijgt dan het vierde en laatste moment zijn volle en diepe
betekenis: de volledige levensvernieuwing door de macht der Liefde. Uiteraard
naderen wij de waarheid daarvan het best langs de weg van het persoonlijk leven.
Zeker, al wat de mens in zijn handen neemt, kan hij ontadelen, ontgoddelijken, en
de demonische krachten in de geschiedenis, óók in het heden, nemen in mensenharten
hun oorsprong. Maar uit onrecht staat op een kreet om gerechtigheid; uit schuld een
begeerte naar vergeving, uit slavernij der hartstochten een brandend verlangen naar
bevrijding, uit alle bezoedeling een hunkering naar het reine en smetteloze. De
profundis, uit diepten van ellende kan een mens bidden om ontzondiging, om het
uitdelgen der eigen ongerechtigheden: ‘Schep mij een rein hart o God’ (ps 51). Juist
de smartelijke ervaringen van het leven kunnen onze ogen openen voor de innerlijke
orde des geestes, die in de schepping ligt. Er is mogelijk in mensen een herstel, een
vernieuwing van wil en gezindheid, die zich dan richten naar de goddelijke wil.
Afgezien van de vraag, wat wij zelf daarvan hebben dóórgemaakt, de levens van de
grote bekeerlingen, van de grote strijders en geroepenen spreken ervan: er is een
waarachtige levensvernieuwing mogelijk. En als zij iets moeten aanduiden van het
wezen dier kracht,
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die hen tot bevrijding, tot een nieuw geluk en een nieuw bestaan heeft gevoerd, dan
grijpen zij gewoonlijk naar het oude woord: Liefde - wat hen immers nù, in het van
binnen uit vernieuwde leven is toegestroomd, is het allerbeste en allerhoogste; en de
menselijke beeldspraak brengt den goeden verstaander niet op een dwaalspoor: als
een mens uit smartelijke neergebogen- en verlatenheid wordt opgeheven tot
levensvernieuwing, en hij spreekt van zijn tastende ‘hand’ die werd gegrepen door
de machtige ‘hand’ van God, dan verstaan wij wel wat hier wordt bedoeld: er is een
mens ‘opgestaan’ uit de zonde, er is een mens ‘wedergeboren’ uit den Geest, aan
een mens is geschonken de ‘vergeving’ der Liefde.
Maar dit moment van de volledige levensvernieuwing wil niet alleen verstaan
worden als persoonlijk: het doelt direct op àlle levensverhoudingen en levensterreinen,
waar de zonde een realiteit werd. Gezinsleven en arbeidsverhoudingen, politieke
strijd en volkerenverhoudingen, wetenschappelijke arbeid en techniek, zedelijk
streven en kunst, zij hebben alle hun plaats in het goddelijk scheppingsgeheel, en
waar het onrecht door onderdrukking of uitbuiting optreedt, waar machtswil of
rassenhaat het volk dat er zich aan overgeeft ontadelt, waar 's mensen waarde en
waardigheid wordt opgeofferd aan winstbegeerte of staatsmacht, daar spreekt een
levende religie zowel haar oordeel als haar belofte. Haar oordeel: heel de aarde is
des Heren, met al haar volheid, en in àlle levensverhoudingen heeft de mensheid de
ere Gods te dienen; wee haar, als zij in eigenwilligheid verhardt en zichzelf verscheurt.
Haar belofte: een nieuwe mensheid zal geboren worden, de levensvernieuwing door
de macht der Liefde gaat voort, onweerstandelijk, ook nù, tot een uiteindelijke
vervulling. Met wat zwaarwichtige woorden: religie is steeds het oordeel over de
cultuur, maar ook haar motor.
Zo leren wij misschien opnieuw verstaan, wat de Christenheid bedoelt met haar
bede om ‘heilige Geest’, de Geest der radicale levensvernieuwing, die tevens
zinvervulling is. Mensen maken dit niet uit eigen kracht, al kunnen zij zich wel
openstellen en leren inschakelen. Is dit misschien iets van de magische kracht die er,
- niet van het Christendom als leer of kerk of theologie, maar wel van de evangelische
Christusfiguur
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uitgaat: dat hij aan de hemel van het wereldleven schreef: God is liefde - en daarmee
aan mens en mensheid zowel haar laatste wet als haar diepste heil gaf?
De bovenstaande vier momenten zijn samen te vatten in éen kerngedachte: die der
God-menselijkheid (theo-andreia). God komt tot den mens, legt in hem een goddelijke
bestemming en roeping, die, hoe ook verloochend en verraden, nimmer kan sterven;
uit schuld en zonde verheft zich de mens tot God, en het is diens Liefde die de
waarachtige levensvernieuwing werkt in enkeling en gemeenschap. Dit is, tot de
eenvoudigste formule herleid, de kerngedachte van de Bijbel over den mens.
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Versomberde vreugde
door P. Minderaa
Bij het verschijnen van ons Septemberno. was het ‘Actueel’ van den redactievoorzitter,
voorzoover het de feiten aanging, reeds weer achterhaald. 30 Sept., den dag waarop
onze lezers die aflevering ontvingen, waren wij zonder twijfel allen vervuld van
warme vreugde, omdat de verschrikking van een wereldoorlog geweken was. Wij
hopen niet, dat de zedelijke verontrusting en de oproep, in dat ‘Actueel’ geuit, in den
roes der vreugde den lezers voorbijgingen. Thans zijn wij weer eenige weken verder.
Is de vreugde reeds vergaan? Volstrekt niet! Hoeveel vragen en bezwaren ook in ons
hart mogen leven en nadrukkelijker stem kregen, het ontkomen zijn aan de reeds
onvermijdelijk geachte wereldramp blijft ons met dankbaarheid en vreugde vervullen.
Wie maar het geringste besef heeft van wat een Europeesche oorlog niet slechts aan
physieke en psychische ellende, aan verwoesting van cultuurgoederen, maar vooral
aan zedelijke ontreddering, aan hoon van den godsdienst onweerstaanbaar mee moest
brengen, zal deze uitredding ter elfder ure op zich zelf als een geschenk van God
blijven loven. Dézen vrede behoeft hij daarom nog allerminst te loven. Wij zijn
verplicht de handelingen en gebeurtenissen op de weegschaal van goed en kwaad af
te meten en het resultaat van deze waardebepaling, ook bij onze zeer beperkte kennis
der achtergronden, moet onze vreugde wel aanmerkelijk versomberen.
Laat mij trachten enkele licht- en schaduwzijden tegenover elkander te plaatsen.
Eerst dan de lichtzijde. Het heeft mij ten eerste zeer getroffen, dat de volken van
Europa, ten spijt van alle opwindende propaganda, ten spijt van een herleefde
geweldsromantiek die het sterven op het veld van eer opnieuw leerde verheerlijken,
ten spijt van gevaarlijk groeiende psychosen, getoond hebben den oorlog te verfoeien.
Dat gold niet
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alleen voor het twintig jaar geleden gemartelde Vlaanderen, waar nu op den Ysertoren
de nooit-meer-oorlog-vlag geheschen werd en de groote Nele-klok zijn blijheid
uitbeierde over een herademend land, maar dat gold ook voor Nazi-Duitschland en
fascistisch Italië. De bloemen en juichkreten voor Chamberlain te München, de vele
brieven aan den vrede-redder ook uit Italië en Germanië waren welsprekender uitingen
van de volksziel dan het heesche gebrul der opgecommandeerde menigten voor de
geweldspaladijnen. En voorzoover de dictatoren inbonden en andere staatslieden hen
bleven zoeken, deden ze dat zeker niet het minst onder den druk van een trots alles
voelbaar geworden massa-angst en massa-weerzin onder hun volkeren.
Ten tweede en in onmiddellijk verband met het juist geconstateerde, wijs ik op
het groote verschil met 1914. Goddank, de wereldoorlog heeft dan toch nog voor
iets gediend; de duizenden die gestorven zijn in het geloof door hun lijden voor de
toekomst den oorlog te overwinnen, blijken niet geheel in illusies te hebben gehandeld.
Zonder Augustus 1914 was September 1938 anders verloopen. Men vraagt zich
alleen met angst af, of dit ook nog zal kunnen gelden voor een September 1958, als
de generatie die den oorlog niet in 't aangezicht zag, de leiding zal hebben.
Ten derde mag aan de lichtzijde worden geboekt, dat eindelijk algemeen schijnt
doorgedrongen de veroordeeling van het tractaat van Versailles, ook in Frankrijk.
De vloek van een constructie van Europa naar het (schijnbare) belang der
overwinnaars, het aankweeken van minderwaardigheidsgevoelens en verbitterd
ressentiment waar de kansen openlagen voor een grootscheepsche volkerenverzoening,
dit geheele systeem dat Europa tot dezen heksenketel van hartstochten heeft gemaakt,
is wel radicaal failliet nu. Ik wil daarmee geenszins beweren, dat wij door de
verscheuring van den Tsjechischen staat deze booze constructie achter den rug hebben,
evenals de niet minder booze reacties daarop. Voorloopig werd een zondebok geslacht.
Genève bleef in September wel smadelijk op den achtergrond. Maar laat ons niet
voorbijzien dat temidden der vrede- en oorlogsspanningen elke mogelijke volkenbond
eindelijk definitief los verklaard werd van het tractaat van Versailles. Waren
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de machtigen, was met name Frankrijk vroeger en zonder dwang der gebeurtenissen
daartoe bereid geweest, hoe geheel anders zou de situatie van 1938 dan hebben
kunnen zijn!
Er is ten vierde zonder twijfel aan de lichtzijde het optreden van
bewonderenswaardige persoonlijkheden. Men oordeele over concessies en resultaten
zooals men wil, de hardnekkige, alle prestige terzijde schuivende actie voor de vrede
van den Britschen premier is een daad geweest van grooten zedelijken moed en
verantwoordelijkheidsbesef en in de spheer der diplomatie van een verkwikkende
menschelijkheid. Men kan althans met eenige zekerheid zoo denken over de daden
van Chamberlain in de laatste dagen van September. Een algeheel oordeel over zijn
persoon en politiek - daar versombert reeds weer de vreugde - is voorloopig moeilijk
obiectief mogelijk. Wie zegt, dat hij opnieuw Albion, dat voor een oorlog niet klaar
was, diende door anderen te laten betalen, kan moeilijk weerlegd worden. Neemt
men anderzijds aan, dat hij reeds eerder overtuigd was, dat herstel van het onrecht
van 1918 noodzaak en zedelijke eisch was, dan blijkt zijn positie wel zeer moeilijk
te zijn geweest: een ware collisie van plichten. Nooit, denkt men, had hij dan de
Tsjechen mogen paaien met halve beloften, veel eerder had hij naar een rechtvaardige
revisie moeten streven. Maar was dan Frankrijk, met wie hij moest samenwerken,
zouden de democratieën niet ten doode zijn opgeschreven, niet door bindende
verdragen tot garantie van Tsjechoslowakije verplicht? In ieder geval blijft er in zijn
optreden, dat de wereld twee dagen lang tot tranen roerde, een pijnlijke onklaarheid.
Wie onzer zou echter op zijn plaats hebben willen of kunnen staan?
Een zelfde mengeling van gevoelens kan ons bevangen tegenover den Tsjechischen
president Edouard Benesj. Er is alle reden met eerbied naar hem op te zien om zijn
persoonlijke handelwijze. Bij de juichdemonstraties in de Europeesche hoofdsteden
werd deze figuur al te zeer vergeten, maar hij dwong een eeresaluut af door de wijze
waarop hij zich zwijgend bleef verheffen boven een stroom van laster, en voorzichtig
zijn verontwaardigd volk leerde aanvaarden het offer, dat in de huidige situatie de
prijs voor allen scheen te zijn. Maar ook dezen man kan men anders zien. Bij de
stichting van den
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Tsjechischen staat tegen de begeerte van groote volksgroepen in, was hij een der
voornaamste medewerkers. En trachtte hij niet schoorvoetend van concessie tot
concessie gaande, de historische fout zoolang en voorzoover mogelijk te bestendigen?
Doch keer nu opnieuw de medaille en vraag u af, of althans gedurende 1938 de
methoden van de overzij om hem te dwingen niet van zoo minderwaardig allooi
waren, dat een buigen daarvoor bijna een meedoen werd aan hun immoraliteit.
Weerzinwekkend echter is het de verheerlijking te zien als vrede-redder van een
Mussolini, die waarlijk in woord noch daad bewezen heeft een oorlog te schuwen,
welke winst of glorie brengen kon, maar wien de onwil van zijn vorst en volk en een
gemobiliseerde Engelsche vloot een tijdelijke en immers succesbelovende bekeering
bezorgde, zelfs tot apostel van het zelfbestemmingsrecht, n'en déplaise Zuid-Tirol
en Abessinië.
Voor vreugde is hier geen plaats. Hoe ongelooflijk het schijne, gelet op recente
historie, er heeft zich waarlijk hier en daar een romantische verbeelding gevormd
aangaande de pacifistische dictatoren. Wie de oogen er voor sluit dat deze
machthebbers alle waarden, ook die van vrede en oorlog, slechts wegen naar een
volkomen Macchiavellistische berekening, kan de gruwelijkste vergissingen tegemoet
gaan. Volgens de meening van scherpe koppen, zou zelfs de geheele conferentie te
München een door hen handig in elkaar gezette comedie zijn.
De schaduwen worden wel zeer donker, wanneer wij de methoden bezien, waarmee
de strijd der laatste maanden is gevoerd. In den grofsten vorm van de zijde der
eischers, maar in laatste instantie zedelijk niet veel fraaier van de overzij. Ik zwijg
van wat bij geruchte verluidt over het onwaarachtig gekonkel dat achter de schermen
der ministeries plaats vond. Het blijft een diep beschamend feit, dat de liquidatie van
Versailles door de groote geallieerden werd doorgevoerd ten koste van een kleinen,
door verdragen en verzekeringen gepaaiden staat. Zeker, er was een dynamiek der
feiten, die zich op deze zieke plek geconcentreerd richtte. Zij die zeggen ‘de prijs
voor deze vrede is te hoog’, en daarbij denken aan de verminking van
Tsjecho-Slowakije en de stijgende machtspositie van Duitschland in Midden-Europa,
willen of kunnen m.i. zich geen voorstelling maken van wat de prijs voor een
mogelijken
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anderen vrede, de oorlogsprijs, beteekent. Frankrijk en Engeland konden en mochten
misschien in de situatie van September '38 niet anders meer. Maar men had den
tenminste wat meer zedelijke verontwaardiging tegenover den eischer verwacht, wat
meer innerlijke beschaamdheid en slecht geweten, wat minder gemakkelijke
beschikking over den ander als de vanzelfsprekende prijs. Deze prijs is in ieder geval
schandelijk.
Wat zal er thans met den berooiden Tsjechischen staat geschieden? Het Engelsche
geld is beloofd! Wat zal er gebeuren met de duizenden, die het Duitsche bestuur niet
begeeren, met Joden en Tsjechische boeren, democratische Duitschers? Zal men de
vluchtelingen een huis bieden in de, dank zij hùn leed voor oorlogsellende gespaarde
landen? Zal men een hand uitsteken voor de achtergeblevenen?
Is de houding van West-Europa veelszins pijnlijk geweest, over die van het
officieele Duitschland kan men zich het oordeel sparen. Telkens dacht ik bij het
aanhooren van de propaganda in redevoering en radioverslag: Welk een pijn, welk
een schaamte moet bij dezen stroom van modder en leugen het hart vervullen van
velen tot zwijgen gedoemden daar over den Rijn! En hoe deed het ook ons pijn die
in studie en persoonlijke contacten de grootheid hadden leeren kennen van de ziel
van dit volk van Goethe en Kant! Het is een der benauwingen, die een mensch niet
loslaten, dat de moderne geweldstechniek een dergelijke verkrachting van een edel
volk, althans in zijn collectieve uiting naar buiten mogelijk maakt.
Donker ziet het tijdbeeld er ook op andere wijze uit. Ik denk aan de duisternis van
den waan. Reeds terstond tenopzichte van het kleine Sudetenland. Zeker, ze hebben
het tegen beter beloven in niet gelukkig gehad in den Tsjechischen staat, maar wie
is bij machte te schatten hoevelen verre verkozen hadden daar te leven in eindelijk
verkregen autonomie boven de aanhechting aan het derde Rijk? Ook van hen die nu
jubelen! Stelselmatig en listig is de scheur tusschen beide volken vergroot, is het gif
van haat ingedruppeld, is geprovoceerd, alle verzoening gesaboteerd. In heele
gebieden zal dan straks het zelfbestemmingsrecht worden uitgeoefend, door totalitaire
en democratische staten in koor geprezen. Men zal tenminste niet meer stemmen
onder de rustige orde der Duitsche troepen;
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maar is na alles wat voorafging en bij de vooruitzichten die deze menschen voor
oogen hebben, ook hun stemmen, door vreemde legionairs beschermd, géén waan
geworden?1) Men kan dit geval zien als symptoom en constateeren dat de
zuiverstafgewogen methoden der gerechtigheid een waan worden in de handen van
den sluwen mensch. Het is geen verlokkelijk beeld.
Maar een volkomen waanzinnig karakter vertoont onze huidige beschaving als
men de alom openbaar geworden wil tot vrede stelt naast de voortgaande bewapening.
De volken hebben den noodlottigen gang geremd omdat zij elkander niet waarachtig
haten en den oorlog niet wilden, de heerschers hebben tenslotte àllen geaarzeld een
machinerie in beweging te zetten, waarvan ze wederom àllen wisten, dat hij de
universeele ondergang beteekende. Slechts wie hoopte op een snel en te localiseeren
succesdorst, weifelend, te spelen met dit helsche vuur. En ondertusschen wapenen
we verder, allen tegen allen. Wat is dit anders te noemen dan collectieve waanzin?
De een hoopt zóó sterk te kunnen worden, dat hij overwinnen kan en bekent openlijk
dat ook de eventueele schijnbare overwinnaar vernietigd zal zijn. De ander pantsert
zich tot een afdoende verdediging en erkent even openlijk, dat zelfs zijn geslaagde
verdediging eventueel zijn ruïne zal zijn. In deze wereld, die het geweld tot een
apotheose opjaagt, gelooft niemand meer in redding door geweld! Inderdaad een
krankzinnige wereld! Zij gaat in eigen waanzin haar Götter-dämmerung tegemoet,
òf zij wordt door de consequenties zelve gedrongen tot een radicale en principieele
omkeer. Menschen van goeden wil zijn er genoeg, ook onder de leiders. Chamberlain
verklaart de rest van zijn mogelijken bewindstijd zich met al zijn kracht te zullen
inspannen voor ontwapening. Maar één ding is zeker, procenten helpen hier niet.
Slechts een volkomen andere orde, slechts het afzien van eigen recht door de
souvereine staten ten behoeve van een door allen gehoorzaamde gerechtigheid en
hare organen is de uitweg. Dit lijkt in het oogenblik van heden verder weg dan ooit;
het is tegelijk nog nooit nadrukkelijker door de feiten bewezen en het is het eenig
perspectief, waarbij de wereld nog leven kan.

1) Deze laatste zinnen zijn door de feiten achterhaald. De gegeven waardeering behoudt echter
haar geldigheid.
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Geen stap in deze richting is echter denkbaar zonder de vernieuwing en heradeling
der publieke moraal. Zoolang het mogelijk blijft zonder dwingend verzet van de
publieke opinie te strijden met verdonkeren en verdraaien van de waarheid, met
lasterlijke ficties en ongehoorde persoonlijke smaad, zoodra het den politieken vijand
geldt, zoolang is elke rechtvaardigheid uitgesloten. Zeg niet, dat de mensch in den
strijd altijd zoo is geweest, dat het in andere tijden alleen minder grof en openbaar
ging. Juist deze onbeschaamde openbaarheid, waarmee heele volkeren nillens willens
in medeplichtigheid worden betrokken, is een gruwlijke verergering van het kwaad.
Wat vroeger in dezen zin geschiedde werd misschien vergoelijkt, maar althans in
zijn immoreel karakter erkend. Thans dreigt de standaard voor zedelijke waarden in
het publieke leven volkomen vernield te worden. Gelukkig, overal staan mannen op
tot protest. Een oproep tot zedelijke herwapening ten onzent wordt door het
persoonlijke woord der koningin ondersteund. Maar het zal noodig zijn, dat men niet
bij algemeenheden blijft, dat de publieke moraal van nu als gegeven tijdsverschijnsel
in détails wordt geanalyseerd en onbeschroomd getuigd en gestreden wordt tegen
elk symptoon dezer moderne daemonie. Wij beginnen reeds af te stompen en aan
veel te gewennen. Anderen neigen tot de funeste meening, dat deze wapenen alleen
met gelijksoortige kunnen worden bestreden. Wie zoo doet, of wie geresigneerd of
desperaat zwijgt, verraadt den geest, den geest eener waarachtige cultuur, den geest
der gerechtigheid zonder welke geen Europeesche noch eenige andere cultuur waarde
zal hebben.
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12 September 1938
Door L.
Door den aether bralt een stem vol haat:
‘Ik sla terstond al wie mij slaat!’
Uit d'eeuwen klinkt met zachten drang:
‘Wie u slaat, keer hem ook uw andere wang.’
't Kwadaardig woord van roofdierdwang
Nijpt mij de ziel als stalen tang:
Heer Jezus zwerft weer langs de straat,
Een Jood, - verbannen uit den staat! Mijn kind waakt op met betraand gelaat.
Gevoelde het reeds der menschheid smaad?
Zij kijkt mij recht in d' oogen, lang;
Dan vraagt zij om 't vertrouwd gezang,
Dat Jezus haar behoed' voor kwaad,
Den nacht lang, tot den dageraad. En 't hart vol dreigenden ondergang
Kuste ik stil haar natte wang.
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Gesprek met Orion
Door Dr. J.D. Bierens de Haan
Hier sta ik op den allerhoogsten trans
na dagenlang bestijgen van den Toren.
Wie heeft in dit vereenzaamd land verkoren
dees stijgerenden bouw? Ik sta verloren
in den nabijen sterrenglans.
Oerwouden duiken duister aan zijn voet
en heel het aardewezen is vergeten
in de' afgrond ginds waarvan geen sterren weten.
Mij zijn dees machtige uren toegemeten,
waarvan ik huivrend heil vermoed.
Nu zullen slechts de sterren met mij zijn;
geen stemmen hier die van beneden zingen
om opwaarts in dit hoog bereik te dringen,
verzonken zijn al mijn herinneringen,
en in mijn oogen is geen wederschijn
van 't geen in de aardsche ronden mint en dreigt;
hier kan geen echo vreeze of lust vertolken,
in diepen slaap liggen de wereldvolken;
gestegen ben ik boven wind en wolken,
waar ademloos de stilte zwijgt - Daar rijst Orion voor mijn aangezicht!
Zijn diamanten luister wil ik prijzen,
die in deze ijle hoogte op hemelwijze
zich tot mij wendt, en in mijn hartsgepeizen
het wonder zijner grootheid sticht.
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Ik ben tot hier gegaan om U te zien,
machtige Heerscher van de hemelsterren;
in deze hoogten zijt Gij mij niet verre;
geen donder kan den weg tot U versperren.
Geef antwoord, zoo 'k uw gunst verdien.
Zijt gij Orion, held en hemelvorst
en stedehouder Godes op de banen
van 't firmament, gij schoonste der Titanen,
wiens majesteit voor niemands Zon kan tanen,
daar geen ooit U gelijken dorst?
Ik spreek tot U. Ik sta, schoon aardsche geest
in deze hoogte als een aan U verwante;
doorheen Gevaar, dat grijnst van alle kanten,
en door de dreiging van Gewelds trabanten
steeg ik tot hiertoe, onbevreesd.
Trouw mij dan toe, o Machtige onder God
het groot geheim, dat leeft bij U verborgen:
zal eeuwig 't heden zinken in het morgen?
zal oude teelt steeds nieuwe teelt verzorgen?
Verkondig mij het wereldlot.
Zijt ge einde-loos, en is van eeuwgen duur
Uw wandelreis door 't firmament der tijden?
Zullen de lichtplaneten altijd glijden
hun voorgeschreven wegen door het wijde?
Genaakt dan nimmer 't laatste uur?
En wij, die menschen zijn in 't aardsche dal,
waarover Gij verheft uw trotsche lichten,
zullen wij altijd voor Uw Godsgerichten,
en voor den dood in machtloos weenen zwichten,
daar niets ooit anders wezen zal?
En zal altoos de wereld in den kamp
verscheurd zijn van de rijzende geslachten?
en liefde en haat elkanders werk verachten?
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en staat ons nooit het groot Geluk te wachten?
en zal steeds nieuwe hoop vergaan in damp En toen ik antwoord wachtte, werd het mij
als klonk een stem die van de sterren daalde,
en als een sferenzang door de eeuwen dwaalde,
in duizend refereinen zich herhaalde,
een stem van ginds - maar 'k weet niet wat ze zei.
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Hedendaagsch Vlaamsch proza
Door P. Minderaa
I
De bedoeling van dit artikel is allerminst volledigheid of alzijdigheid. Slechts wil ik
voor eenige belangwekkende Vlaamsche prozaschrijvers aandacht vragen door hen
voor te stellen naar aanleiding van een hunner laatste boeken. Niet alleen het
buitenland, ook het groote publiek in Nederland kent van Vlaamsche romanschrijvers
nauwlijks meer dan Streuvels en Timmermans. Van een jonge generatie is de naam
Walschap wel algemeen doorgedrongen. Of men ook het werk kent...? Met den
cynicus Elsschot te schwärmen werd zelfs bon ton. Met terzijdelating van de ouderen,
zou ik ditmaal, voorzoover de korte bespreking van een enkel boek dat mogelijk
maakt, de kennismaking óók willen aanbevelen met Maurice Roelants, Filip de
Pillecijn, Lode Zielens, N.E. Fonteyne (†), Maurice Gilliams, Marcel Matthijs en G.
Engelberg. Het zwijgen over anderen beteekent niet, dat zij m.i. alle belang missen.
Het moderne Vlaamsche proza is een speciaal terrein van het moderne proza als
geheel en vertoont dus de typische trekken dezer moderniteit, als daar zijn een
romantiek die zich manifesteert in zakelijkheid, een scherp-indringende psychologie
die meer demonstreert met felle symbolen dan met uitvoerige analyses, een streven
naar aandachtsspanning vooral door de korte snelle sprongen van het verhaal enz.
Maar dit proza heeft ook eigen geaardheid door de bijzondere karaktertrekken van
Vlaamschen geest en gemoed en door de sterke invloed van groote voorbeelden in
eigen kring. Tot die bijzondere karaktertrekken behoort bijv. een neiging tot
schildering en bewondering van primitief, oer-krachtig leven, een kleurvolle soms
barsche sensualiteit, een natuurlijk gevoel voor
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spheer en humor, een mengeling vol onverwachte overgangen van bruusk dadenleven
en innig-peinzende mystiek. Zoekt men de groote voorbeelden, dan moet men steeds
weer en allereerst Breughel noemen, aan wiens greep geen enkel Vlaamsch kunstenaar
ontkomt. Maar blijft men dichter bij huis, dan zijn voornamelijk twee invloeden
zichtbaar: die van den epischen, ruigen, op groote hartstochten geconcentreerden
boerenroman van Streuvels en die van het subtiele, ironische, naar alle zijden
fabulierend tastende, mystiek verankerde werk van Van de Woestijne. Er zijn
natuurlijk velerlei overgangen en verbindingen. Wijdere Europeesche invloeden
waren vanzelfsprekend in Vlaanderen sterk; maar er blijft in de eigen geaardheid der
genoemde voorbeelden en in de velerlei persoonlijke uitwerking der jongeren een
merkwaardige totaliteit, een smaak en een geur die de eenigszins geoefende
onmiddellijk als Vlaamsch herkent.
Daar is ten eerste dan Gerard Walschap. Twee zijner laatste boeken, ‘Een mensch
van goeden wil’ en ‘Sibylle’ zijn wel zeer uiteenloopend; in 't eerste komt alles aan
op de directe daad, uit een allesbeheerschende maar weinig beredeneerde idee
ontsprongen; in het tweede zijn de uiterlijke gebeurtenissen slechts de zichtbare
begeleiding van een verwikkelden gedachtenstrijd. De mensch van goeden wil, Thijs
Glorieus, is van kleinen jongen aan bezeten van de idee der rechtvaardigheid. Hij
volgt haar eischen zonder eenige reserve met de brute kracht van zijn Vlaamsche
vuisten, evenzeer als met de oneindige, niet te schenden goedheid van een zuiver
hart. Men vindt in hem belichaamd de primitieve rechtlijnigheid die geen complicaties
erkent en geen compromis. Ze is van een prachtige en eenvoudige heroïek en dan
soms ineens op den rand van het onnoozel-romantische. In het hoofdthema, de jonge
boerin Rosa die om Thijs haar man vermoordt, maar juist haar oordeel vindt in zijn
onwankelbaar gerechtigheidsbesef, en de onverwoestbaar zekere maar stroeve liefde
tusschen die twee, wisselt een uitbarsten van primitieve instincten met zeldzame
stille teederheid. Een enkele maal stijgt het verhaal tot een brandende grootsche
pathetiek, bijv. als Thijs' vader, de overigens sterk geromantiseerde Dolf met het
doodgewaande door de dorpelingen verslagen lichaam van zijn zoon naar huis
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keert (pag. 216 enz.) of op geheel ander en stiller plan het eindelijk milde samenzijn
van Rosa en Thijs in hun huwelijksnacht. Walschap geeft ons dit verhaal met de
driftige snelheid, die hem bijzonder eigen is, als achteloos voortschietend maar met
verbeten veerkracht. Ieder die hem las, kent de wijze waarop hij de snelheid-brekende
dialoog samendrukt of in de handeling oplost, door de directe en indirecte rede te
vermengen. Bijv. aldus: (de kapitein bij wien Thijs ordonnans is geweest, komt hem
gelukwenschen bij zijn bruiloft, maar wil niet blijven). ‘Neen, geen kwestie van, hij
gaat niet mee, een feest moet intiem blijven en hij is een oud man, die sober moet
leven, want hij wil er nog wat van genieten, haha! Gij ook zeker, haha! Schrijf hem
villa ‘Mon Repos’ (pag. 323).
In vorige boeken, speciaal in de trilogie ‘Adelaïde’, ‘Eric’ en ‘Carla’, had Walschap
zich doen kennen als een niets ontziend ontleder van sexueele pathologie. Sommigen
veronderstellen, dat de aanstoot die deze boeken in katholieken kring wekten, den
schrijver drong het over een anderen boeg te gooien. Zeker is zijn eigen katholicisme
boordevol vragen en kritiek. Van een verloochening van zijn levensopvatting, een
welbewust naar den smaak zijner critici schrijven, mag men geenszins hem
beschuldigen. Daarvoor is dit boek veel te echt van toon. En bij alle onbarmhartige
ontleding der conflicten was er ook vroeger steeds de diepe compassie met zijn als
tragisch-doorvoelde figuren; het is of hij ze in stilte en met een glimlach van begrijpen
meet aan een ideaalbeeld. Nu hij dit in 't genoemde boek naar de hoofdlijn geeft,
werd het allerminst een koude en schimmige moreele braafheid, maar een
hartstochtelijk levende fierheid, welks ruige kracht zelfs te gauw in bruutheid
overslaat. Toch valt niet te ontkennen - en dit is wel de zwakke zijde van het boek dat vooral in het laatste deel, als Thijs de door allen geëerde orde- en welstand
brengende heereboer is geworden, zijn figuur wat al te romantisch-mooi,
primitief-volmaakt als uit een volksboekje werd. Bij deze romantiek past als een
ietwat drakerig slot de dood van Thijs door de redding van een oude vrouw uit een
brandend huis.
Zooals reeds werd aangestipt, is ‘Sybille’ een boek van geheel anderen aard. Het
beschrijft het leven van Sybille de
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Lansere, dochter van den strakken moralist, meester de Lansere, wiens kostschool
zij als afgestudeerde vrouw verder leidt. Het zeer intellectueele meisje, met een haag
van moreele paedagogie door haar vader omringd sinds zijn vrouw in een kort
avontuur de orde had verbroken, gaat straks studeeren en promoveert in de
Thomistische philosophie. Eenerzijds wordt dit dan de roman van het rationalistisch
eenzijdige zieleleven (en nog wel bij een vrouw!), waar zich straks de lang verdrongen
emoties in tragische verwarringen doen gelden, een echt thema voor Walschap. Maar
nog belangrijker en centraler is het thema van de door een intellectueele
waarheidshonger bezetene, die in pijnlijk onderzoek van rede en geweten haar
katholiek geloof moet prijsgeven. Als hoofd van de kostschool met traditioneel
katholieke vormen staat ze daardoor in een scheeve positie, te pijnlijker als zij twijfel
en wanhoop, willend of niet, ook oproept in het hart van een geestelijke. In de
ontwikkeling der conflicten van Sibylle zelf en in de teekening der katholieke
geestelijkheid, die tenslotte haar school als gevaarlijk in den grond boort, treedt een
deels directe, deels luchtig omhulde en menigmaal zeer scherpe kritiek op het
katholicisme aan den dag. Men kan hoofdstukken lang in de meening zijn met een
schrijver te doen te hebben, die bewust antikatholiek is. Hij schijnt zich met de
wijsgeerige weerleggingen van Sibylle en met het luchtiger ironische raisonneeren
van haar vriend Harry vrijwel te identificeeren. En als niettegenstaande dat de tendenz
van het boek schijnt te zijn de ontreddering en ondergang te teekenen van wie het
geloof prijs gaf, dan voel ik het aan alsof Walschap hier eer een aanvaarden plicht
volgt dan een levende overtuiging. De gedachte is overigens duidelijk genoeg
uitgewerkt. In het laatste hoofdstuk vinden we Sibylle eindelijk met Harry vereenigd,
los van de onzuivere schoolverhouding, en dus naar te verwachten viel, gezonder
naar de ziel en bevredigd in de rede. Maar juist nu is ze onevenwichtig, verontrust
door twijfel. Een verslag van wonderen te Lourdes maakt - wel wat héél gemakkelijk
na dit leven van wijsgeerig denken, dat zich dit probleem toch wel eens eerder zal
hebben gesteld! - ineens het heele intellectueele bouwsel wankel. Kort daarna
verdrinkt zij in den vijver bij een ongeluk, dat de schrijver al te duidelijk als symbool
beschrijft. ‘Zij hurkte in
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gedachten op den rand van het brugje. Aan de vischlijnen dacht zij niet. Zij zag haar
hoofd, een zacht weemoedig gelaat in een krans van zwarte haren in het stille water.
Daarrond weerspiegelde zich de hemel, de oneindigheid, het peillooze geheim. Er
was een drang in haar lichaam, haar wezen smeekte: ontvouw mij uw geheim. Haar
gelaat naderde het water te dicht, waar het volgens de beschrijving van Dr. Alex de
Lansere gevaarlijk diep is en zij verloor het evenwicht. Een half uur later haalde
Harry haar boven.’ Het schijnt mij moeilijk te ontkennen, dat de katholiek Walschap
hier ten opzichte van den fundamenteelen twijfel en zijn weerlegging toch met een
vraagteeken eindigt. Merkwaardig is in dit verband ook de figuur van Sibylle's
broeder, pater ‘Cest’, een warm Franciskaansch hart, vol humorvolle levenswijsheid,
verreweg de sympathiekste der geestelijken uit het boek. Men krijgt echter sterk het
besef dat hij de kritiek en de intellectueele twijfel van Sibylle niet weerlegt, dat hij
ze eenvoudig laat overbloeien door een geloof, dat zijn ziel niet missen kan, maar
dat gefundeerd is in het ‘quia absurdum’.
Zou Walschap zelf niet het dichtst bij dezen pater staan? En moet hij daarom
Sibylle, die volgens het oordeel der kerksche dorpsgenooten haar straf niet ontging,
een martelares noemen? Dit boek beteekent een stuk obiectiveeren van eigen strijd
voor den auteur en geeft den lezer vele vragen te overdenken. Meen echter niet, dat
het een dor intellectualistisch betoog is. Om te beginnen wordt dit verhoed door de
katachtige lenigheid van den verhaaltrant. Dan zijn er de vele nevenfiguren, het
grillige, springlevende vriendinnetje ‘Kwikstaartje’ en haar sentimenteele avonturen,
de gezonde humor van Harry, de kostelijke dorpsschandaaltjes, de pijnlijk-felle
erotische ontwrichting van ‘meneer Noël’, die het hoofdthema niet overheerschen
maar medewerkten tot het groeien van een kleurrijk, levenswarm boek.
Van Walschap spring ik even over naar een nog weinig bekende, maar dien men
goed zal doen in zijn komend werk te volgen, Marcel Matthijs. Er zijn meerdere
trekken, die hem aan Walschap verbinden, al groeit hij toch tot een geheel eigen
type. Duidelijk merkbaar is in zijn stoere zakelijke stijl, dat voor zijn vakmanschap
Walschap niet zonder beteekenis was.
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Sterker overeenkomst viel mij echter op in hun gemeenschappelijke kritiek op het
katholicisme. Toch is ook deze Matthijs zelf en zonder het te verdinken, katholiek.
Het is merkwaardig (en misschien bewijs van gezondheid) dat van geen andere zijde
zoo onbarmhartig velerlei practijk der kerk wordt gevonnisd in Vlaanderen als door
deze twee van haar zonen. Ik denk bij Matthijs nu aan zijn korte roman ‘De
Ruitentikker’, de geschiedenis, door den hoofdpersoon zelf verteld, van een door de
hartelooze en huichelachtige maatschappij tot uiterste verbittering gedreven jongen
arbeider, die tenslotte in razernij een straat lang de ruiten inslaat en daarvoor nu
gevangen zit. Men zal terstond begrijpen, dat hier de kritiek toch uit een anderen
hoek komt, het is de verontwaardiging om een zoogen. christelijke gemeenschap,
die alle sociale rechtvaardigheid en liefde verloochent en onverdraaglijk is in haar
pharizeïsme en neerbuigende weldadigheid. Deze opstandige ruitentikker stelt de
onwaarachtigheid van dit christendom in de praktijk op een onmeedoogende wijze
aan de kaak. En een zelfde hoonende kritiek richt zich tot het officieele socialisme,
dat een fel-gepredikt oproer van het proletariaat, als de kans gekomen schijnt, sust
en welks hooge functionarissen tot zijn verbijstering blijken te leven als bourgeois
van het slechte soort. In deze Matthijs toont zich het primitieve-volksche van den
Vlaamschen aard op zijn felst. Hij is van type geboren revolutionnair, een verheerlijker
van de poëzie van het geweld. In al zijn boeken (hij schreef o.m. een pakkende roman
der werkloosheid ‘Doppen’) flitsen de messen, worden de steenen gegrepen, woeden
alcohol en sexueele drift. Hij heeft een uitgesproken voorkeur voor de uitbeelding
van fanatici als deze ruitentikker, figuren die de halfheid en huichelachtigheid van
menschen en maatschappij eenvoudig niet kunnen slikken, die liever de vernieling
kiezen dan het compromis. Het is ook typeerend dat de schrijver zelf arbeider is en
blijven wil, bedankt voor een tammer journalistenbaantje of iets dergelijks.
De Ruitentikker verscheen in 1937 in een tweede uitgave bij de Sikkel te
Antwerpen. Eerder maar beknopter was de novelle gepubliceerd in een schrift der
Vrije Bladen. Het is opvallend te zien hoe de schrijver ondertusschen aan het omen bijwerken is getogen. Merkwaardig is daarbij dat eenerzijds
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eenige passages zijn toegevoegd vol cynischen hoon over salonsocialisten en
geestelijken (als zijn vader de gevangenis in moet, wordt de jongen door den priester
zalvend als koorknaap afgedankt), maar dat anderzijds de humor eenige mildheid
aan het felle requisitoir kwam schenken en in de teekening der ouders het katholieke
element grooter werd. In een opstel over zijn werk en speciaal over dezen roman in
‘Kunst en Cultuur’ van Jan. '38 kan Jan Schepens constateeren dat Matthys, hoe
barbaarsch en revolutionnair zijn aard zij, katholiek en Vlaamsch is in de behandeling
der zielsproblemen. Hij is een radicale van wien men om zijn zeldzame eerlijkheid
en zijn verbeten kracht, gepaard met een rijk-bewogen hart zeker wat te verwachten
heeft. Laat het eenzijdig zijn, onbillijk desnoods en barbaarsch, er is iets in deze
geheele figuur van den mensch van goeden wil die Walschap in het genoemde boek
schildert. Dat hij deze schijnheilige wereld geeselt, best! Moge slechts de verbittering
het niet winnen van zijn hart. En laat hij oppassen - het gebeurt in ‘de Ruitentikker’
beslist te weinig - de litteratuur niet te vermengen met een verhandeling of requisitoir
over de maatschappij.
Drie belangwekkende Vlaamsche romans van de laatste jaren vertoonen een gelijk
stijlprocedé, dat reeds op zichzelf opvallend genoeg is. Dit procedé varieert den
gewonen dagboekvorm door de gebeurtenissen van den roman, deels dezelfde, deels
opvolgende perioden, door twee verschillend-geaarde personen te boek te doen
stellen. Ik bedoel ‘Schaduwen’ van de Pillecyn, ‘Elias of het gevecht met de
nachtegalen’ van Gilliams en ‘Alles komt terecht’ van Roelants. Het is moeilijk uit
te maken in hoeverre deze drie bij de keuze van dezen verhaaltrant elkander
beïnvloedden; de verschijningstijd maakt aannemelijk - aangenomen de noodige tijd
van opzet en uitwerking - dat zij min of meer gelijktijdig op zoo verwante manier
aan den slag waren. Het genoemde procedé levert prachtige kansen voor een
veelzijdige doordringing van karakters en conflicten zonder dat de schrijver schijnbaar
zelf, doceerend, tusschenbeide komt. Het ligt toch voor de hand, wanneer twee
hoofdfiguren uit een verwikkeld stuk levenswerkelijkheid, figuren die op die
werkelijkheid een dikwijls contrasteerende
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visie hebben, beide in de confidentieele openheid van het dagboek hun denken en
voelen uiten, dat dan een verrassende objectiviteit groeit, veel levender en intenser
dan wanneer de auteur van zijn personnages voor ons betoogt ‘hij was eenerzijds
wel zóó, maar niettemin ook zus’. In deze opzet zelve schuilt tevens reeds een brok
levensphilosophie. Zij gaat uit van de gedachte en demonstreert de geldigheid daarvan,
dat de mensch eigen en anderer leven slechts van een zeer bepaalden hoek uit ziet
en waardeert, dat voor den a n d e r dit alles a n d e r s wordt en dat wij met
verbijsterend verschuivende realiteiten allen in de eenzaamheid van eigen visie
opgesloten blijven. Een thema voor Pirandello en dat deze in menig stuk tot zijn
absurde consequenties leidde. Nu kan het - en gebeurt het hier - nog geheel op
verschillende wijze. Het genoemde contrast kan als tragisch gevoeld worden, maar
ook als vol humor, humor ook in dien rijksten zin, die ernst en smart niet uitsluit.
Bij Gilliams blijven de twee verhalen over den wonderlijken Elias nog het meest
verwant of parallel, geven ze meer nuanceverschillen; Pillecijn belicht het leven van
een man en vrouw in deze ‘Schaduwen’ tragisch; Roelants ziet de botsing met al
haar dreigingen tenslotte met humor aan.
Pillecijn's boek geeft ons het leven van twee naast de praktijk der burgers staande
eenzamen, droomers in de natuur en in hun boeken, peinzende beschouwers van hun
medemenschen, maar in wie het leven plotseling zijn volheid zoekt met de
volstrektheid van den droom, in de liefde voor dezelfde vrouw. Een van hen is de
dagboekschrijver van het eerste deel; het laatste stuk is, terugziend, van de hand der
vrouw. Er is hier tot tweemalen en daardoor als in de tweede macht de tragiek
geteekend van de uit eigen verlangens en verbeeldingen opgebouwden liefdedroom,
waartoe de geliefde slechts aanleiding, cristalliseeringspunt is, maar die een eigen
boven de werkelijkheid zwevende gestalte krijgt. De verteller in den ik-stijl beschrijft
zoo den droom van den schuchteren jongen boekhandelaar wiens liefde voor deze
oudere, min of meer meelijdende, hem naar de ziel inferieure vrouw vol huiveringen
is van kuische geestelijkheid en ideale romantiseering en wien de eenmaal geuite
hartstochtelijke bekentenis van een natuurlijken eros straks op zijn tering-bed een
martelende wroeging
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bleef. Maar dan is ook de droom in den toeschouwer en beschrijver wakker geworden
als een ongekende ontbloeiing uit zijn eenzaamheid van ouder wordenden man, een
zalig begoocheld worden aan het eeuwig-vrouwelijke, waarvan deze bepaalde vrouw
slechts het concreet symbool is. De vervoering en mislukking van hun huwelijk
beschrijft zij zelve; er zijn daarin nevenoorzaken, als zijn verlangen naar een kind,
de hoofdoorzaak blijft, dat zij beiden schaduwen bleven voor elkaar, waarachter
ieder zijn eigen droom projecteerde, dien hij in het reëele leven niet vinden kon. Dit
werd een boek van diepe tragiek; dat het toch niet bitter werd is te danken aan de
bijna fluweelen zachtheid van toets, waardoor alles glanst van een elegisch licht.
Terecht is door velen geroemd de allesoverheerschende sfeer-teekening of beter het
suggereeren van de sfeer in dit boek. Het leven wordt tot een wonderlijke eenheid,
het leven in de landschappen, in de seizoenen, in de menschen rondom, in het hart
van den schrijver. Van binnenuit geproefd en getast is dit leven en het past geheel
in dezen werktrant dat alles gehouden blijft in zwevende aanduidingen, in omfloerste
contouren, maar die veelzeggender zijn dan een scherp naturalistisch détailportret.
‘Zij was blond, zij was 40 jaar oud.’ Het werd een boek van vervoerende bekoring,
dat beslag op u legt, waarvan gij opziet aan 't einde, onweerstaanbaar onder den ban
van deze tragische elegie des levens. Natuurlijk zijn ook tegen dit boek bezwaren in
te brengen. Men kan betreuren, dat de emoties in het werk van dezen schrijver bijna
uitsluitend erotisch zijn. Anderzijds is dit erotische als het ware het bekken waarin
alle zielewateren uitstroomen en voortleven en juist dit erotische geeft aan de
sfeerteekening zijn donkeren gloed. Wat bij een zoo fijn-voelend psycholoog wel
als onbevredigend treft, is de stijl en strekking der mémoires van de vrouw. Zij passen
niet bij haar wezen, zij zijn veel te sterk aangepast aan den trant van het eerste dagboek
en... aan den geest van de Pillecijn. Hier stuitte zijn prachtig procedé op een
tegenstrijdigheid; de vrouw van dit type zou misschien überhaupt geen dagboek
schrijven en zeker niet een waarin, zij 't nuchterder en wranger dan in het eerste, de
elegische tragiek van het leven zich uit. Dit zijn echter bezwaren, die mij niet beletten
dit boek tot een der zuiverste en schoonste te rekenen van onze contemporaine letteren.
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‘Elias of het gevecht met de nachtegalen’, wonderlijke titel van een wonderlijk boek!
De titel zal wel, zooals Joris Eeckhout in ‘Litteraire Profielen VII’ aanwijst, ontleend
zijn aan een vers van Gilliams' bewonderden meester Rilke
‘und Männer salben
sich zu dem Kampfe mit der Nachtigall...’

en schijnt in vage omschrijving te duiden op den strijd van den in het reëele leven
gestelden mensch met de bekoring van magisch lokkende verbeeldingen. Ook hier
twee mémoires, die van Elias Lasalle en in het tweede deel die van zijn vriend Olivier
Bloem, waarmee de schrijver zichzelf identificeert. Bloem staat kritisch tegenover
het wonderlijke bestaan van Elias, maar niet zonder een verstaan en waardeeren van
deze vreemdheid. Het maakt zelfs den indruk of de schrijver met bewust gewilde
hardheid in Bloem's inleiding zichzelf analyseert (want zonder twijfel is juist deze
Elias de naar de ziel aan Gilliams meest verwante) door zijn kindertijd te noemen
‘zwoel en woelig van graag aangekweekte zelfpijniging, ontstaan uit de emotie van
overschatte teleurstellingen’. Dit is de strenge en nuchtere terugblik van den
ouder-gewordene op een door vervoerende fantasieën magisch behekste jeugd.
Gilliams mag door Bloems bemiddeling met Elias en met zichzelve afrekening
houden, hij mag het tot ziekelijke abnormaliteit vergroeide hoofdschuddend bezien,
naar de kern blijft hij het wezen van dezen Elias beminnen en erkennen. Daarom
spreken de beide stemmen hier ook maar zeer ten deele in contrast, hetgeen ook uit
den verwanten stijl blijkt.
Ik denk niet, dat het velen zijn, die dit boek bewonderen. Men moet althans iets
zelf kennen van het leven in meesleepende fantasieën of liever van het vermoeden
van onuitrekenbare geheimen overal achter de zoogen. gewone werkelijkheid, om
de bekoring van deze poëtische verwarringen te ondergaan. Maar ook zonder dat zal
ieder getroffen zijn door de melodie dezer verbeeldingen, door de met den inhoud
prachtig harmonieerende fluisterende of ijlende taal, en die nochtans beelden en
landschappen oproept van een overtuigende scherpte.
Elias wordt opgevoerd op een eenzaam liggend landgoed, temidden van zijn
moeder, grootmoeder en eenige ooms en
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tantes, die allen door een eigen vervreemding van het reëele gekenmerkt zijn.
Tenminste zoo ziet hij ze in jeugdherinneringen. Er leeft in hem een onbewuste
hunkering naar- en een mystisch doorvoelen van de levenspotenties die zich overal
in de natuur doen vermoeden, in de planten, struiken en boomen, in wind of regen,
in het water van een naar gedroomde verten ijlende beek, in het vuur, in de dieren,
in vreemde menschen.
Het zijn de vermoedens die velen kennen van een enkel peinzend uur, die
overwoekerd worden door het nuchtere dadenleven, maar die hier tegelijk een uiterste
verfijning als een verwildering bereiken. In 't verkeer met spelende vriendjes, meer
straks op de kostschool wordt deze Elias een abnormale tegenover een geijkte
omgeving, een ziel met uiterst verscherpte tastzin en teerheid, tegelijk ook van een
krampachtige vervreemding. Straks als architect en na een romantisch pogen naar
een nooit verwerkelijkte kapel in het bosch, waarin de natuurcommunie vorm zocht,
wijdt hij zich aan den dienst der gemeenschap in den bouw van een complex van
woningen voor een arbeidersgroep. Maar hij blijft er vreemd naast staan, het kan
hem niet anders dan cerebraal bevredigen. Door den mond van Bloem zegt de
schrijver, zelf scherp-oordeelend van zijn Elias-figuur: ‘In den loop der jaren is hij
een valschspeler geworden’. Dit is de tragiek van zijn figuur. Maar al werd deze een
exces, een verwildering, iedere eenigszins verwante ziel kan er zich aan ‘berauschen’
als aan een verrukkende droom, omdat in dezen verwilderden vorm een bestaan ons
wordt voorgevoerd van trillende openheid en hunkerende verbondenheid met de
levensgeheimen achter den harden wand der genormaliseerde verschijnselen, waarheen
het heimwee van een daar veilig geborgen civilisatiemensch soms uitgaat. Het is
zeker Rilke, die in dezen dichter voortleeft, het meest de ook in verwilderingen
verdwalende van Malte Laurids Brigge. En voor Vlaanderen de in diepe communie
met alle levenstrillingen van den cosmos zingende stem van Karel van de Woestijne.
Is het wonder dat Gilliams eens moet hebben gezegd in zijn leven maar één groote
liefde te hebben gekend en te behouden: Van de Woestijne? Hij geeft ons in dezen
Elias tweestemmig, in onstuimige lyrische uitstrooming èn in kritische bezinning
het beeld van een mysticus der verbeelding. Hij geeft daarmee
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tevens een der verfijndste litteratuurproducten van deze jaren. Vermeylen zegt terecht
in zijn zoo gelukkig om- en bijgewerkte ‘Van Gezelle tot heden’: ‘Ik houd dit voor
het meest sensitieve en muzikale proza, dat de jongere litteratuur heeft voortgebracht
(pag. 161).
Het lijkt eerst een wonderlijke overgang van dezen Elias naar Roelants' laatsten
roman ‘Alles komt terecht’! Speciaal als men naast de taal der vervoering van het
eerste boek, de nuchter-technische uiteenzetting van allerlei geldhandel-manipulaties
in Roelants' eerste hoofdstuk te verwerken krijgt, moet men zich even de oogen
uitwrijven. Doch dat verandert spoedig, de Roelants die reeds in ‘Komen en Gaan’
de sfeer der natuur zoo prachtig als een symbolische achtergrond, als een voortdurende
dragende en zich nergens naar voren dringende begeleiding wist te geven van subtiele
zielsbewegingen, komt verderop op volle kracht. En ook hier twee mémoires, twee
kanten, twee visies op het leven.
Bert de Corte, de kunsthandelaar, was een tijdlang verstrikt in de netten van den
demonischen oplichter in 't groot, Rapallo. Hij heeft zich met groote opoffering
vrijgekocht en tracht met vrouw en kinderen een nieuw leven op te bouwen in een
eenvoudig buitenhuis. Hij weet bij de schijnbaar rustige ontwikkeling daarvan
nauwlijks zelf, hoezeer zijn leven ondermijnd is door een knagende, onbevredigde
wraaklust. Op zeer knappe wijze laat de schrijver ons dat raden in de wijze waarop
Bert zelf zijn jachtavonturen en vooral het slachten van een haan beschrijft: een
schitterend brokje beschrijving en psychologie in éénen! Hoezeer de conflicten nog
in hem woelen - ook een sluipende jaloezie tegenover zijn vriend Willem, die de
jeugdliefde is geweest van zijn vrouw -, blijkt uit de wijze waarop hij moeizaam om
zich zelf heendraait, zijn zwaarwichtige theorieën van levensherstel bouwt, waarin
Helène, zijn vrouw, tot haar ergernis steeds het middelpunt is. Het conflict in hun
bestaan komt met de terugkeer van Willem, ook het slachtoffer geworden van Rapallo.
Deze is een geheel tegenovergesteld type; naast de donkere zwaartillendheid van
Bert, die geneigd is alles om eigen ik als middelpunt te dramatiseeren, bij Willem
een zonnig geloof in een kracht tot herstel, inhaerent aan alle leven. Zijn causeeren

Het Kouter. Jaargang 3

353
en handelen heeft soms den schijn van een dartele oppervlakkigheid. Maar het gaat
toch dieper, het is ook een dapper de overwinning weigeren aan de donkere krachten,
een sterke strijd voor te herwinnen harmonie die zijn kracht vindt in een visie van
humor, welke met een lach gelooft: alles komt terecht. Deze Willem schrijft het
tweede dagboek; wèl een andere toon! Meer nog dan bij Bert wordt hier middelpunt
de figuur van Helène. Roelants heeft het gewaagd in deze vrouw een grillige figuur
te scheppen, die in de wijze waarop haar felle levensinstincten, eenmaal uit sluimer
wakker geschud, drijven naar absolute vervullingen, aan personages van Dostojewsky
herinnert. Hoe meer men haar analyseert, hoe gecompliceerder zij blijkt te zijn; ik
kan dit hier slechts aanstippen. Haar voorkeur voor Willem's levensvisie, gepaard
met een heimwee naar haar jeugdliefde, haar gedrukt-worden onder de juist haar
bewierookende levensconstructies van Bert, en nog allerlei meer brengt haar ineens
tot verbeten opstand. De verwarring na de scherpe conflicten met Bert, die dezen
nog te dieper deprimeeren, is het laatste wat ons aan het slot van diens mémoires
bekend is. Wanneer Willem aanvangt, zijn ondertusschen tragische gebeurtenissen
gevolgd. Rapallo is door Helène in eigen huis met revolverschoten zwaar gewond
en houdt zich schuil, zinnend op wraak. Met al de listen van den voorzichtigen
optimist weet Willem de gevaren vooral voor Helène te keeren. Maar ook hem martelt
de vraag wat zich eigenlijk tusschen Helène en Rapallo heeft afgespeeld. Het is een
bijzonder knap staaltje van den boeienden verteller, die Roelants is, dat wij lezers
het antwoord wel vermoeden, maar dat dit eerst in de laatste pagina's in de definitieve
biecht van Helène blijkt. In haar algeheele verbittering om een gekneusd leven, om
de ‘eeuwig hangende lip van Bert’ en ‘de eeuwige glimlach’ van Willem, zooals zij
het zelf typeert, heeft ze zich razend, uit verzet en angst tegelijk in de armen geworpen
van den man met de slechtste reputatie, Rapallo. De biecht dezer razernij heeft een
waarlijk grootsche allure; het einde is het schot, de daad van wanhoop en walg, maar
vooral van een onzegbare weemoed.
‘Bert zal tevreden zijn, was mijn eerste gedachte’, vertelt zij. En Bert blijkt
tevreden, al is het op geheel andere gronden.
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Hij ziet en beleeft het niet anders dan dat Helène, deze reeds verloren gewaande
Helène, hem definitief heeft willen wreken en bevrijden. Helène laat hem in dien
waan, ze voegt zich bij hem in het herstel, haar biecht is voor den alles vergevenden
toeschouwer, voor Willem.
Men zal toegeven, dat de schrijver hier een situatie aangedurfd heeft vol
fijn-verweven psychische complicaties. Dat er bij ons vragen blijven leven ook ten
opzichte van de psychologie is begrijpelijk, maar nauwlijks billijk, waar de
onberekenbaarheid van het menschelijk hart een hoofdthema was. Toch dringt een
enkele vraag zich op. Kan deze vrouw, ook na de bevrijdende biecht aan den vriend,
naast haar man voortleven als de redster; is zulk een fictie, ook zelfs in humor, dóór
te leven? Opgemerkt mag in dit verband ook wel, dat de schrijver, dank zij zijn
memoire-procédé, twee uiterst-moeilijk psychologisch te verwerken episodes dezer
levens vrijwel vermeed: de teekening van wat er in de ziel van Helène groeide na
het schot en de verzoening tusschen haar en Bert.
Een geheel andere zaak is de geestelijke achtergrond van waaruit dit boek is
geschreven. Roelants zelf staat ongetwijfeld meer aan de zijde van Willem dan van
Bert, hij kiest voor den meedoogenden glimlach, gegrond in een liefdevol begrijpen
van den grilligen mensch en in een afkeer van de toespitsing tot drama's. In den brief
aan Helène aan 't slot geeft hij wel zoo ongeveer eigen credo ‘Laat mij den verrukten
staat van den toeschouwer, den knaap, die tusschen allen staat, van den kwajongen,
die niet uitgelachen raakt, al houdt hij zijn hart soms bleek van aandoening vast,
omdat het lam en de beer, de os en de ezel, de hyena en de tijger, om van de visschen
en de vogels te zwijgen, in denzelfden optocht meestappen, als zij niet om enkele
luttele beenderen elkaar slag leveren’ (pag. 242). In de inleiding (het eenig stuk direct
‘Roelants’ geteekend) begint hij met een verwijzing naar Pascal ‘Mais quand l'univers
l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue; parce qu'il sait, qu'il
meurt; et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien’. Het bewuste
kennen van den mensch, van zichzelf en den ander is dus de grond der menschelijke
waardigheid. Ik moet echter eerlijk bekennen, dat de naam Pascal als uitgangspunt
in dit verband mij wat
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vreemd aandoet. Is het begrijpend, humorvol toeschouwer, hier bepleit,
Pascalliaansch? Is het niet eer de zachtzinnige ironie der heidensche Goden? Ik mis
voor de zonnige herstelkracht door gevoelvol verstaan een religieuze fundeering.
Het dreigt een zonnige voorloopigheid te worden, geen genezing, geen wedergeboorte.
Opvallend is ook het gebruik van een citaat uit die andere, religieuze wereld in
volkomen profane toepassing. Als Willem over Rapallo's bedreigingen mijmert en
bereid is al diens zetten krachtig te beantwoorden, komt hem een Bijbelwoord voor
den geest: ‘“Snijd af wat u hindert”. De deugdelijkheid van dat Bijbelsch woord
stond mij frisch voor oogen’ (pag. 213). Is het niet overbodig inteen te zetten, waarom
deze aanhaling in dit verband van zet en tegenzet, haast profaneeren wordt? Bij alle
fijnzinnige en humaan-begrijpende doorgronding zijner menschen treft ons in dit
boek telkens het afwezig zijn van eenige religieus-christelijke maatstaf. De ommekeer
van Bert is tenslotte een volmaakt heidensche wraakbevrediging. Alles speelt zich
af op het plan eener in zich afgeronde menschelijke natuur. En daarom maakt de
dappere humor van Willem en Roelants den indruk in de lucht te hangen. Een enkele
aanhaling van Pascal laat hoogstens vermoeden, dat ook de schrijver diepere
achtergronden kent. Waarom daarvan geheel gezwegen?
Een typeering als hier slechts geschieden kon, is niet in staat de groote schoonheden
van een boek recht te doen. Ik hoop, dat naast mijn vraagteekens de bewondering
duidelijk genoeg sprak. Vele passages blijven onvergetelijk. Ik noem slechts: de
desperate nachtelijke dwaaltocht van Bert door de herfstbosschen aan 't slot zijner
mémoires, het definitieve gesprek tusschen Willem en Rapallo, de biecht van Helène,
ook het navrante relaas, maar ook dat in medelijden verzacht, van de tot hysterische
verwildering gebrachte minnares van Rapallo. Van de ditmaal behandelde boeken
is ‘Alles komt terecht’ zeker de stoutste greep; dat het bezwaren nalaat, is reeds
daarom begrijpelijk.
Een volgend maal moge ik aandacht vragen voor Elsschot, Fonteyne, Zielens en
Engelberg.
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Dwalingen in de natuurwetenschap
Door Prof. H.A. Kramers
Dat er in de natuurwetenschap dwalingen voorkomen, wie zal er zich over
verwonderen! Soms ziet het er echter naar uit, dat dwalingen een noodzakelijke
voorwaarde vormen voor de ontwikkeling van nieuwe inzichten. Ter staving van
zulk een opvatting zij het mij geoorloofd een mijns inziens typisch voorbeeld te
bespreken.
Gedurende het laatste tiental jaren der vorige eeuw hield Max Planck, de in het
afgeloopen voorjaar 80 jaar geworden nestor der theoretische natuurkunde, zich op
hartstochtelijke wijze bezig met het vraagstuk der temperatuurstraling. Het ging er
om theoretisch de samenstelling van de straling te begrijpen, welke een voorwerp,
dat op bepaalde temperatuur gehouden wordt, in de ruimte uitzendt. Is het voorwerp
voldoende sterk verhit, dan gaat het zelfs gloeien, d.i. het zendt behalve warmtestralen
ook lichtstralen uit; de bedoelde samenstelling hangt dus van de temperatuur af. Ze
kan door het experiment bepaald worden en men kan trachten het resultaat der
metingen met behulp van een wiskundige formule te beschrijven.
Zulk een formule had in 1893 Willy Wien opgesteld; zij beschreef de toen ter tijde
nog vrij onnauwkeurige metingen niet slecht. Planck vermoedde, dat de formule juist
was en meende in 1899 haar te kunnen bewijzen op grondslag van zijn uitgebreide
berekeningen over emissie en absorptie van straling. Ongeveer terzelfdertijd bewezen
echter de metingen van zijn Berlijnsche collega's dat Wiens formule onmogelijk de
juiste kon zijn; hierdoor aangewakkerd ontdekte Planck een fout in zijn
beschouwingen en wel in dien zin, dat een vaste leidraad, die hij meende gegrepen
te hebben, geen houvast bleek te waarborgen. Hij ving nu aan eenigszins in het ronde
te dansen met het materiaal aan begrippen en formules, dat
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hij zich verworven had en ziet: in 1900 brengt een eenigszins veranderde theoretische
afleiding hem tot een nieuwe stralingsformule, die zeer wel bij het experiment paste
en die wij ook heden ten dage als de juiste mogen beschouwen.
In die afleiding treedt een ‘grootheid’ op, die Planck vroeger al eens was
tegengekomen en die hij in 1899 met de letter h had aangeduid. Die grootheid wordt
het ‘elementaire quantum van werking’ genoemd, ook wel de ‘constante van Planck’.
Wij weten thans, dat zij een der meest fundamenteele constanten der ‘natuur’ is.
Inderdaad, Planck schiep met zijn ontdekking de zgn. quantumtheorie, die heden ten
dage de grondslag vormt van een grootsche en schier onoverzichtelijke theorie van
de scheikundige en natuurkundige eigenschappen van stof en straling; een theorie,
die haar bestaansrecht, haar ‘juistheid’, zelfs voor de bloote minnaar van het
‘practische’, reeds op dezelfde wijze heeft bewezen, als de klassieke mechanica en
electriciteitsleer in vroeger jaren.
Plancks verwoede en zegenrijke werkzaamheid berustte op een grootsch inzicht
in zijn probleem, maar tevens... op een grootsche dwaling. Dat inzicht nader te
analyseeren zou mij dwingen al te zeer op vakkwesties in te gaan; het is trouwens
de dwaling, die ons hier vooral interesseert. Deze was hierin gelegen, dat Planck
ervan overtuigd was, dat het mogelijk m o e s t wezen, om met behulp van de toen
ter tijde aanwezige begrippen en inzichten der natuurkunde het vraagstuk der
temperatuurstraling op te lossen. En in 1900 meende hij die oplossing zoo eenigszins
gevonden te hebben.
Ja, hij had een eerste schets van een oplossing gevonden, maar die oplossing was
revolutionnair; haar waarheidsgehalte berustte - zoo kunnen wij het thans zien - op
de omstandigheid, dat er gebroken was met traditioneele inzichten, dat het oude
verbond was opgezegd. Weinigen hebben dit zoo duidelijk ingezien als Lorentz en
Einstein; bij de oudere Lorentz uitte dit zich in louterende kritiek, bij de jongere
Einstein in bewust revolutionnaire constructies op de door Planck geschapen basis;
terwijl Planck in de eerste jaren na zijn ontdekking met weinig succes de zoo vaak
ondankbare rol van middelaar trachtte te spelen. Vooral voor de ingewijden vertoonen
de eerste tien jaren dezer eeuw een dramatische spanning; het
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verslag van het eerste Solvay-congres, dat in 1911 onder het onvergelijkelijke
voorzitterschap van Lorentz te Brussel gehouden werd, legt hier schriftelijke
getuigenis van af.
Hoe de roman verder verliep doet thans niet ter zake. Volstaan zij met de
mededeeling, dat zij zoo mogelijk steeds spannender werd en dat het laatste hoofdstuk
ook thans nog niet geschreven is. Waarmede ook samenhangt, dat de vakman nog
niet in staat is overal te beoordeelen, waar er in die latere ontwikkeling der theorie
wel gedwaald zou zijn en waar niet.
Dwalingen hebben ook vaak haar nut en beteekenis, zonder dat men ze daarom
juist noodzakelijk zou willen noemen. Menigvuldig zijn de voorbeelden in de
natuurwetenschap, waar er op grond van een of andere voorstelling geëxperimenteerd
of gerekend werd en waar ten slotte een heel onverwacht resultaat de onderzoeker
in de schoot viel. Dat zijn van die voorbeelden, waar zoo te zeggen ‘bij ongeluk’ een
nieuw verschijnsel of een nieuwe wet ontdekt werd. Dit behoort echter tot de gewone
gang van zaken. Of nu dat nieuwe verschijnsel, die nieuwe wet, het oorspronkelijk
inzicht omverwierp of niet, doet niet ter zake. Ons menschelijk kunnen en denken
is zoo beperkt, dat we al dankbaar zijn, wanneer we een inzicht, een houvast hebben,
dat tot nader onderzoek inspireert; in de wetenschap is men er zich gewoonlijk zeer
wel van bewust, dat dat inzicht verkeerd kan wezen of althans slechts een beperkt
waarheidsgehalte zal hebben, zonder dat we de aard dier beperking kunnen
omschrijven.
Henri Becquerel meende in 1896, dat uranylzouten onder invloed van het zonlicht
wel eens Röntgenstralen zouden kunnen uitzenden; zijn proeven leerden hem, dat
genoemde zouten uit zichzelf reeds stralen van tot dusver onbekende aard uitzenden.
Het verschijnsel der radioactiviteit was gevonden. Becquerels verdienste was, dat
hij het als een nieuw, onverwacht verschijnsel erkende. Mag men echter zeggen, dat
hij het krachtens zijn dwalen gevonden had? Toch alleen maar inzooverre als alle
werkzaamheid van de menschelijke geest een partieel dwalen is.
De zoo beroemde ontdekking van de planeet Neptunus naar aanleiding van
Leverriers berekeningen, geliefd voorbeeld van de triomf der natuurwetenschappelijke
methode, toont aan,
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dat het ook wel zonder dwalen kan. Leverrier voorspelde: daar en daar moet de
onbekende planeet staan; Galle vond een nieuwe planeet ongeveer op de voorspelde
plaats. En wat bleek gelukkig? Het nieuwe hemelkindje, zoo triomfantelijk
binnengehaald, had juist de massa, die vereischt was om de eigenaardigheden van
de baan van Uranus, waarop Leverrier gesteund had, te verklaren. Ook in de
sterrenkunde zijn er echter voorbeelden te over, waar de waarneming niet
overeenkwam met wat men vermoedde en zoo tot iets nieuws leidde. Klassiek is het
geval van Bradley: hij zocht van 1725 tot 1728 de parallax van een ster en vond de
aberratie.
Waar ligt nu wel het verschil tusschen zulke partieele dwalingen en de ontdekking
van de quantumtheorie, waarvan ik in de aanvang gewaagde? Dat verschil precies
te willen bepalen heeft nauwelijks zin, maar ik zou het zoo willen omschrijven: in
de normale gevallen van dwalen had zelfs de knapste, de wijste mensch dat dwalen
niet kunnen verhinderen; het hoorde bij het peil, waarop het menschelijk inzicht en
kunnen stond. In een geval als dat van de stralingswet echter - ik zou hier van een
radicale dwaling willen spreken - had een wijzere kunnen weten, dat de ingeslagen
weg onmogelijk was. In zekere zin is er, in het geval der stralingswet, ook zoo een
wijzere aan het woord geweest. Lord Rayleigh publiceerde in 1900, nog voor Plancks
wet bekend was, een artikel, waarin hij aangaf, welke stralingswet de traditioneele
physica ons wel zou doen verwachten. Deze wet, later ook nog door Lorentz op
andere wijzen afgeleid, was niet alleen in flagrante tegenspraak met de ervaring,
maar was bovendien geheel niet aan Planck bekend, toen deze de juiste wet opstelde.
Gezien het onvermoede, revolutionnaire karakter der quantumtheorie kan het ons nu
ook niet verwonderen, dat een man als Bohr, die zelf zooveel tot de latere
ontwikkeling en vertolking dezer theorie heeft bijgedragen, bij een of andere
gelegenheid eens zeide: het was bijkans een noodzakelijkheid, dat het bij de
ontdekking van het quantum toeging zooals het toegegaan is.
De these, dat radicale dwalingen een noodzakelijkheid zijn in het proces van de
ontwikkeling van de menschelijke geest, is natuurlijk gevaarlijk. Wellicht doen we
voorzichtig zulk een noodzakelijkheid althans als een historische te betitelen; waar-
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mee dan in ieder geval tot uitdrukking gebracht is, dat we hier niet die enge vorm
van noodzakelijkheid voor oogen hebben, die in de natuurwetenschap zulk hoog
aanzien geniet. Hoe het ook zij, het lijkt mij de overdenking waard of genoemde
these ook op specifiek niet wetenschappelijk terrein geldigheid mocht bezitten. Ik
ben er mij wel van bewust, dat een nadere bepaling van wat onder dwaling te verstaan
ware dan nog veel moeilijker wordt dan in de wetenschap; het is al bezwaarlijk
genoeg, dat reeds hier die bepaling grootendeels een historische is. Toch kan ik mij
niet geheel onttrekken aan de opvatting, dat op een gebied als het religieuze eeuwige
waarden bereikt zijn en bereikt worden juist krachtens radicale dwalingen.
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God en kosmos
Door Prof. M.C. van Mourik Broekman
Zoodra men aan de Godsgedachte voorstellingen verbindt van het Alomvattende
Wezen der dingen, hetgeen toch in een vergeestelijkt geloofsleven geschiedt, omdat
men God niet alleen ziet als een macht op een bepaald terrein, gelijk plaats vindt in
antieke godsdiensten - den god van den storm of van den krijg -, of als machthebbende
over een bepaald volk - den God Israels - dan valt niets wat de mensch waarneemt
of zich denken kan buiten God. God is dikwijls het Al genoemd. Het bezwaar
hiertegen is, dat dit een kwantitatieve bepaling wordt, een som van verschillende
gegevens. Liever spreke men van God in het Al, het kernpunt in het Al. Een ander
woord voor dat Al is Kosmos, dat, eigenlijk ordening beteekenende, de naam is
geworden voor de geheele ons bekende zichtbare wereld. Alle wetenschap dringt tot
het besef, dat alles met alles samenhangende een Geheel vormt. Niet
honderdduizenden afzonderlijkheden, maar één Geheel. Wereld- en
levensbeschouwing hebben altijd naar de eenheids-voorstelling gestuwd. In dat
Geheel functionneeren de onderdeelen. Er is een natuurwetenschappelijk beaamde
uitspraak: Het Geheel gaat aan de deelen vooraf. Het is geen optelsom, maar het
Geheel is het oorspronkelijke scheppings- en ordeningsbeginsel, dat de verklaring
wordt van wat waar te nemen valt.
Zoo moet men den Kosmos in zijn duizendvormige verscheidenheid samenvatten.
Hetgeen ons niet moeilijk valt, als wij geleerd hebben een onderdeel in dien Kosmos
aldus te leeren zien, n.l. den Mensch. Hij is ook een Geheel. Dit is het onzichtbare
bestand in zijn leven, het Beginsel dat de oorsprong en de stuwkracht is van zijn
bestaan.
Welke indrukken krijgt men van den Kosmos, het Heelal? Dat het een
krachten-geheel is. De natuurwetenschap is al sinds tientallen van jaren bezig om
deze voorstelling op te bouwen. Opvallend is daarbij, dat men met het kracht-begrip
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een geestelijke richting is ingeslagen. De krachten haar bekend werken wel in een
stoffelijke wereld, zijn stof-gebonden, maar zij zijn niet zoo eenvoudig tot stof en
eigenschappen van stof te herleiden als het Materialisme een tijdlang heeft gedaan.
Het door haar ontworpen wereldbeeld heeft iets subtielers gekregen, wordt
ontastbaarder, onzichtbaarder, daardoor geheimzinniger. Tal van uitlatingen van
deskundigen op dit gebied wekken dien indruk. Het ligt voor de hand, dat een
wereldbeschouwing van geestelijk-godsdienstigen aard geneigd is om hiervan gebruik
te maken en uit te roepen: Ziet ge wel, een godsdienstige kijk op wereld en leven
krijgt gelijk. Toch moet men in deze dingen zeer voorzichtig zijn. Juist het
Materialisme, dat van een wetenschappelijke waarneming in een wereldbeschouwing
werd omgezet, heeft de les geleerd dat men niet te gauw theorieën, gewoonlijk in
zeer populairen vorm alleen verstaan en vaker nog misverstaan, triomfantelijk in een
bepaald verband van gedachten ga inpassen. Daar heeft men al heel wat
verdrietelijkheid mee beleefd. Men mag het geloofsbesef der vorige eeuw een
eeresaluut brengen, dat het zich niet heeft laten wegzuigen in een vervlakkend
Materialisme, men zal dat van deze eeuw moeten prijzen, wanneer het de
natuurwetenschappen niet tracht te forceeren tot een Spiritualisme als stelsel.
Met dat al wijst wel allerlei in het kosmische leven in de richting van de visie van
een geestelijk gefundeerd krachten-Geheel. Dien indruk krijgen we ook sterk, wanneer
wij een gedeelte van dat kosmische, het menschelijke, nader leeren kennen. Dat is
in den loop der jaren ook steeds geheimzinniger en subtieler bevonden. In de
geesteswerking des menschen werd zooveel meer opgemerkt dan in zijn bewustzijn
voorkwam; men kwam er toe den onbewusten grondslag der bewustzijnsverschijnselen
steeds dieper te peilen. Een bepaalde tak der psychologie, de para-psychologie, dat
is die zijde der zielkunde welke zich methodisch wetenschappelijk ging bezighouden
met de verschijnselen, die verder lagen dan in het bewuste leven direct zichtbaar
waren, is ernstig bezig velerlei kenbaar te maken niet alleen - meer of min bekend
wàs velerlei - maar om het te doen begrijpen. Een nieuw terrein van krachtwerkingen
werd blootgelegd. Wat is de grondslag
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van wat iemand denkt, gevoelt en wil? Hoe komt hij er toe zich te uiten gelijk hij
doet, naar diens zeggen vaak: zijns ondanks? Welk een merkwaardige invloed gaat
er van mensch op mensch uit, soms alleen reeds door zijn aanwezigheid, een die zich
zelfs bestendigen kan bij afwezigheid? Suggestie, telepathie zijn curieuze
verschijnselen van gedachte-kracht. Welk een spontane en zelfstandige werkingen
doen zich niet gelden in sommige daartoe aangelegde naturen, sensitief van aard,
óvergevoelig naar anderer indrukken; ànders-gevoelig zullen wij ze zeker mogen
noemen. De geniale, de mediumieke mensch, in merkwaardigsten vorm de
helderziende. Wonderbaarlijk, en toch werkelijk. Men heeft altijd wel weet gehad
van het een en ander, en gesproken van wonder, maar dat dan als het bovennatuurlijke,
als mirakel verstaan, terwijl het nu veeleer begrepen zal moeten worden als het
mysterieuze, het ongewoon-menschelijke, het occult-natuurlijke. Het krachten-geheel,
dat menschelijk zijnde, zijn vertakkingen ook heeft in het kosmische - men denke
aan krachtwerkingen als uittredingen, verschijningen, wekken van geluiden,
verplaatsingen van voorwerpen - versterken het wereldbeeld van een krachten-Geheel,
waarin het menschelijke en het kosmische elkander ten nauwste verbonden blijken.
Dit dringt om in dit alles een eenheidsgrond te peilen, van geloofsstandpunt gezien
God.
Nu zal van geloofsstandpunt dikwijls worden gezegd: Deze God is echter niet de
God des geloofs, der religie. Dit zijn beschouwingen over wereld en leven; het geloof
heeft alleen te doen met het beleven van een persoonlijke relatie. Wij kunnen ons
heel wel voorstellen, dat er menschen zijn die persoonlijk geen behoefte hebben zich
in beschouwingen te begeven en heel wel uitkomen voor hun eigen besef met enkele
geloofsovertuigingen, maar bij een verruiming en verdieping van geest leert men
toch wel eens wat verder te zien dan het strikt eigene. En dat dit noodig is om niet
bekrompen te worden, behoeft er nauwelijks aan toegevoegd te worden. Al dat zweren
bij het eigene, op geloofsgebied zoo inheemsch een neiging, doet veel kwaad jegens
anders-denkenden, -voelenden, -willenden. En zeker zal een geloofsbezinning aan
dit kosmische element in het religieuze leven niet voorbij mogen gaan. Er zijn in den
godsdienst heenwijzingen naar het niet-nabije, God hoog boven
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den mensch verheven; maar dit doet toch niet teniet het God in ons, waarvan de
vroomheid getuigt, en het God rondom ons. Er zijn strekkingen van wat het diesseitige
en het jenseitige pleegt genoemd te worden; het eene geldt de werkelijkheid van het
nu en het aardsche, het andere die van het andere, aan gene zijde - is God niet hier
èn ginds? Men mag er wel eens voor waarschuwen, dat het geloof hetwelk alleen of
overmatig leeft in het vèr weg, dreigt wereld-ontvluchtend te worden, terwijl toch
de mensch van dag tot dag zijn taak van leven te vervullen heeft in dit ondermaansche.
Wij kunnen begrijpen, wat Bernard Shaw bedoelt met zijn roep: Beware of the man,
whose God is in the skies, terwijl wij ook verstaan wat een arbeider aan Rainer Maria
Rilke, den dichter, zou geschreven hebben: geeft ons leeraren, die het huidige roemen.
Dat wij voor deze visie zoo sterk opkomen, ligt ook hieraan dat in de laatste
tientallen van jaren een theologie van uit den vreemde in ons land is doorgedrongen,
waarin het ons voorkomt dat het zien van 't leven om ons heen en het daaraan in God
verbonden zijn in het gedrang is gekomen. Dat zij sterk de geesten bewogen heeft
en diep de harten geroerd, is getuigend. De godsdienstige waarde kan hoog worden
aangeslagen, maar van een vrijzinnig standpunt zullen toch ernstige principieele
bezwaren moeten worden ingebracht. Zij komen in het meest wezenlijke hierop neer,
dat het Barthianisme in een streng dualisme God en mensch ver van elkander
verwijderd houdt. In dezen zin, dat er wel een weg van God naar den mensch is: God
in Zijn genade kan den mensch redden, maar de mensch kan niet in geloovigheid tot
God komen. Het toch wel bijbelsche woord: ‘Nadert tot God en Hij zal tot u naderen’
(Jacobus 4:8) is in deze theologie niet opgenomen. Al wat als natuurlijke en redelijke
religie is beschreven, het juist uit de geaardheid van den mensch voortkomende en
het God-zoekende - wordt geschrapt. Wij meenen, dat daarmede niet alleen gedaan
wordt wat niet kan, maar dat men het religieuze leven bloedarm maakt, het berooft
van zuivere, spontane, levenskrachtige elementen. Wij kunnen wel het grootsche
bewonderen in een zeggen: De mensch niets, God alles; de mensch hier, God daar,
de mensch mensch, God het gansch Andere -, maar hoe willen wij op den duur ons
be-
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vredigd gevoelen in deze tendens van isoleering van het menschelijke, alleen
betrokken in de verhouding van den genadigen God tegenover den nietszijnden
mensch? Ligt dit niet beneden de waardigheid van God? Voor veler besef bouwt
Barth na Calvijn een gereformeerde theologie in monumentalen stijl; hoevele
geloovigen zullen toch dezen tempel niet kunnen betreden, omdat zij hem te leeg
vinden. Er ontbreekt ons de volheid des levens, welke de glorie Gods uitmaakt.
Wij mogen dankbaar zijn, dat het Christendom dit besef uit het Jodendom heeft
overgenomen en bewaard. Bij een Paulus, den eersten grooten Christentheoloog,
vindt men het niet, wat begrijpelijk is in een tijd, dat slechts één geweldig gebeuren:
de openbaring van God in Christus hem vervulde. Maar na dien zijn de natuurpsalmen
en de profeten, die de kosmische grandeur van God verheerlijken toch wel gelezen
geworden en medegeleefd. Dit brengt in het religieuze leven de poëzie, welke men
daarin niet ontberen kan, zal het niet in allerlei dogmatisch prozaïsme verstarren.
Dogmatiek vertegenwoordigt het doordachte proza - zij is dan ook nooit in dichtvorm
geboden; kosmische Godsverheerlijking de opwellende poëzie in het geloofsleven.
Pleiten wij hiermee voor een aesthetische religie, welke vooral van de zijde van
ethische religie wordt geducht en afgewezen? Wij komen alleen op voor het recht
van aesthetische bestanddeelen in het godsdienstige levensbesef. Als Protestanten
hebben wij waarlijk wel eenige meerdere behoefte aan schoonheid in onze
geloofsuitingen, ten overstaan van God. De eeredienst en de Kerk zijn er te arm aan,
en hoeveel recht men moge hebben om op zijn hoede te zijn voor een liturgie, die
louter het oog zou streelen en het gehoor van den kunstzinnige bevredigen, het is
jammer dat zoo weinig beeldend vermogen het Calvinistisch gestempeld
Protestantisme verfijnt.
Meer dan voor de schoonheidsgedachte gevoelen wij voor de eenheidsgedachte:
het één zijn van alle leven in den kosmos, het ééne leven dat uit het hart van God
welt en naar dat hart stuwt. Mensch, natuur, plant, dier. De ‘Natur Gottes lebendiges
Kleid’, stamt deze uitdrukking van Goethe uit een periode der Romantiek, welke
voorgoed voorbij is? Al wat verschijnt is toch verschijning Gods. En alles hangt
samen en toont ver-
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wantschappen. Men kan niet zeggen, dat de Natuur er is voor den mensch, hetgeen
dikwijls een zienswijze is geweest als men in oud-testamentisch voetspoor de wereld
zich voorstelde als voor den mensch geschapen. Dan werd de Adam gedacht als het
doel dier wilsdaad Gods, wien al wat hem omgaf ten dienste werd gesteld. Welk een
foutieve anthropocentrische wereldbeschouwing kon op deze gedachte tieren. Men
heeft een verkeerd spoor gevolgd, wanneer men alle gebeuren trachtte van uit
menschelijk belang te zien en dan krampachtige pogingen deed om daarin God te
rechtvaardigen. Alle zoogenaamde theodicee, Godsrechtvaardiging, is mislukt omdat
men een verkeerd uitgangspunt koos. Wij kunnen niet constateeren, dat alles ‘ten
beste strekt in de best mogelijke wereld’, hoogstens kan dit een overtuiging worden,
wanneer men zich van den mensch losmaakt en alleen aan God denkt, en zeker kan
men niet waar maken dat alle lotsgebeuren de strekking heeft om ‘het grootst mogelijk
geluk van het grootst mogelijke aantal’ te bevorderen. Daar ziet het waarlijk niet
naar uit. Het eenig mogelijke is, dat de mensch, gesteld in het geheel der dingen,
moeizaam leert om het een en ander zoo te verwerken, dat het hem innerlijk vormt
en dat hij daarmede gewaar wordt, dat een geestelijk te bepalen geluk hem ten deel
kan vallen. In ieder geval dient de mensch den kosmos als meer en veelzijdiger dan
zichzelf te beschouwen.
Wat daarbij kan gebeuren is, dat een groeiend eenheidsbesef van alle leven hem
bindt aan zijn omgeving, zóó dat hij haar gaat liefhebben. Liefhebben toch is zich in
gebondenheid verwant gevoelen. Dit is zeker religieus te achten. Wij kunnen namen
noemen van geloovigen, die dit hebben gekend. In de eerste plaats Jezus. Diens
natuur-gebondenheid, het liefdevolle waarnemen en waardeeren der schepping blijkt
uit de vele beelden en vergelijkingen aan de natuur ontleend. Het is misschien hieraan
te danken, dat hij het voorrecht had geen stadspredikant te zijn, maar een rondreizend
prediker die in Gods vrije natuur mocht rondzwerven. Een ander voorbeeld:
Franciscus, de monnik die op het kinderlijke af zich de levende wezens, de dieren
der aarde en het heir des hemels tot broeders en zusters koos, en die in ontroering
zijn prachtige Zonnelied dichtte. Een derde voorbeeld: Leo Tolstoi, de aristocraat-
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wereldling, die zich op zijn landgoed terugtrok en met de boeren meeleefde, niet tot
een idyllisch spel voor een ontgoochelde, maar als een geest die de natuur beleefde
en zijn eenheid met haar ervoer als een weldadigheid. Zijn werken ademen een sfeer
van nobele natuurgebondenheid.
Wij denken er niet over om een soort Natuurreligie op te bouwen op moderne
grondslagen, maar we voelen ons geroepen om verzet aan te teekenen tegen het
verwaarloozen en verdringen van een element in het geloofsleven, dat in klassieken
stijl immer een groote plaats heeft ingenomen. Wanneer een man als Rudolf Otto
zijn studies geeft over het Heilige, en met een vreemd woord het Numineuze aan de
orde stelt, dan is een van de gewaarwordingen door hem naar voren gebracht die van
te staan tegenover de Majestas. Dat is een der gevoelens, die men in allerlei
godsdiensten heeft gevonden, en een der factoren die dit gevoel samenstellen in het
kosmische levensbesef. De Majesteit Gods geeft weer het Groote en Verhevene. Wie
geen besef heeft van het Verhevene, dat in de wereld der menschen ook zich gelden
doet en van uit de wereld der verschijningen tot den mensch getuigt, mist een van
de zuiverste en adellijkste gevoelens, die ons leven kunnen doortrekken. Alle
aanbidding - het hoogtepunt van godsdienstige nadering tot God - hetzij liturgisch
tezamen, hetzij persoonlijk afzonderlijk gekend, veronderstelt zin voor het Verhevene.
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Crisis van den mensch1)
Door R.F. Beerling
Men behoeft geen profeet te zijn om vast te stellen, dat, wanneer de
wereldgeschiedenis later weer eens opnieuw wordt ingedeeld, de scheiding tusschen
twee onderling wezenlijk verschillende tijdperken in de eerste helft van de twintigste
eeuw zal komen te liggen. Wij, die het hebben verleerd uit een aantal voorhanden,
maar nooit geheel exact kenbare historische gegevens de toekomst af te leiden, voelen
en weten met een stelligheid, die door geen wetenschappelijke nauwkeurigheid kan
worden benaderd of geschokt, dat er iets nieuws op komst is. Verknochtheid aan het
vroegere leidt tot pessimisme ten aanzien van het lot der cultuur, die haar ondergang
heet tegemoet te gaan; afkeer van het oude tot het daadkrachtige geloof, dat zij op
nieuwen grondslag kan worden hersteld en in haar vroegeren staat de kiemen van
haar eigen ontbinding grootbracht. Een tusschenpositie van twijfel, afwachten en
afzijdigheid nemen zij in, die beseffen, dat het oude niet geheel houdbaar en het
nieuwe, dat zich als integrale vernieuwing aandient, niet aanvaardbaar is. Zij, die
zich zoo eenigszins terzijde stellen van wat zich in de werkelijkheid voltrekt, missen
het enthousiasme der partijgangers, maar zijn in staat tot een zuiverder scheiding en
onderscheiding te komen van de krachten en elementen, die voor den huidigen strijd
om wereldbeschouwing en gemeenschapsvorming beslissend zijn. Het zijn de
intellectueelen, die het ‘vrij zwevende’ denken hebben leeren wantrouwen, maar die
teveel intellectueel geweten overhielden om zich onder de curateele van een krachtig,
maar barbaarsch irrationalisme te stellen, z o n d e r nochtans tot een vaste overtuiging
te zijn gekomen omtrent de rol, de macht en de taak van de rede binnen het geheel
der werkelijkheid.

1) Den hoofdinhoud van dit artikel vindt men, uitvoeriger, terug in de slotbeschouwing van
mijn binnenkort bij H.D. Tjeenk Willink & Zn. te Haarlem verschijnende gelijknamige boek.
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Duidelijk is, dat het om beslissingen van ongewone draagwijdte gaat. Het heeft geen
zin van een ‘nieuw tijdperk’ te spreken, indien daarbij het t o t a a l der werkelijkheid
niet in oogenschouw genomen wordt. Het gaat niet om de herziening van een of
ander afzonderlijk gebied - de economie of de politiek b.v. - maar om de
herwaardeering en den samenhang van alle levenssferen tezamen. Niet de deelen,
maar het verband is verstoord. Dat geldt ook voor den mensch. De fundamenteele
onzekerheid, waarin hij verkeert, komt niet voort uit de relaties, die hij met de
buitenwereld onderhoudt, al slaat ze erop terug, maar hangt ten diepste samen met
een crisis van zijn zelfbewustzijn. De voorgeschiedenis van deze crisis is nog niet
geschreven en onttrekt zich wellicht nog ten deele aan onzen blik. We maken er in
dit artikel alleen een paar opmerkingen over, die van belang kunnen zijn voor de
kennis van de tegenwoordige situatie.
Er is zooiets als een, tusschen de middeleeuwen en de twintigste eeuw tot
ontwikkeling, vastheid en verval komende ‘moderne wereldbeschouwing’,
voortkomend uit een bepaalde wijze, waarop de mensch zich van zichzelf en zijn
plaats temidden van het Zijn bewust is. Daargelaten of het mogelijk is, deze
wereldbeschouwing als een innerlijk samenhangend, harmonisch geheel te
karakteriseeren - hetgeen Troeltsch b.v. ontkende - moet het als uiterst hachelijk
worden beschouwd, aan één tendenz binnen dit geheel boven alle andere een
beslissende waarde toe te kennen. Toch kunnen we, ons bij het wijsgeerige denken
bepalend, zonder vrees voor tegenspraak als één der overheerschende kenmerken
van dit denken in zijn ‘moderne’ bewegingen aanwijzen het streven, den m e n s c h
zichtbaar te maken en te bevestigen als het ‘constitutiecentrum’ van alle, eertijds
o n a fhankelijk van hem gedachte werkelijkheids- en zinssferen. Wat er in de wereld,
ideëel en reëel, wordt gedacht en gedaan, vindt in het autonome menschelijke denken
een zelfstandig oorsprongsgebied van zoodanig scheppende kracht, dat de vraag naar
den zin der werkelijkheid met behulp van de door dit denken zèlf geactiveerde
gezichtspunten even afdoende kan worden gesteld als beantwoord. Het eigenlijk
‘faustische’ karakter van den modernen mensch en zijn cultuur mag men misschien
hierin zien, dat hij,
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na de wereld zooals zij zich aan den naïeven, alledaagschen blik voordoet, in twijfel
getrokken en ‘geledigd’ te hebben, krachtens het tot zelfbewustzijn gekomen denken
deze wereld als het ware opnieuw schept, vormt en vult, niet alleen met ‘dingen’,
werktuigen, instellingen, maar met zin, waarde, beteekenis. Het cardinale probleem,
dat de philosofie sinds Descartes bezig houdt, is de relatie tusschen mensch en wereld,
ik en werkelijkheid, subject en object - een relatie, die niet zonder meer is gegeven,
maar die moet worden gezocht en wel b e g i n n e n d b i j d e n m e n s c h , die, alles
weglatend ‘wat ook maar het geringste vermoeden van onzekerheid toelaat’
(Descartes) in zichzelf het ontwijfelbare aanvangspunt van zinvol gesteld en
methodisch beantwoord vragen ontdekt. Het moderne denken gaat niet van de wereld
uit om haar zin in een boven die wereld in onvergankelijkheid tronend substantieel
wezensrijk te ontwaren, het zoekt den grondslag der wereld niet in eenige
transcendent-objectieve, maar in de transcendentaal-subjectieve werkelijkheid, geen
werkelijkheid van ‘dingen’, maar van ‘vormen’, ‘vermogens’, ‘functies’.
De mensch als denkend wezen is in zekeren zin het draagvlak van alle
werkelijkheid. Zoolang hij zich als innerlijke eenheid weet te handhaven, blijft de
eenheid der werkelijkheid bewaard. Zien wij heden ten dage om ons heen, dan blijkt
de in den grond religieuze behoefte aan nieuwe idealen, ideeën en zekerheden in
botsing te komen met een tot nihilisme gescherpte critische gezindheid van den
modernen mensch. Dit conflict zou zich minder ernstig laten aanzien, indien deze
moderne mensch niet zoo ver was gegaan in zijn neiging, alles van z i c h afhankelijk
te stellen. Deze neiging lag als aanleg in het na-middeleeuwsche cultuurbeginsel
besloten. De geschiedenis, zooals zij zich ‘in de wereld’ voltrekt en de samenleving,
zooals zij zich ‘in de wereld’ vertoont, maken nog niet het geheel uit van de
middeleeuwsche cultuur. Zij zijn fragment en zondig menschenwerk. Een centraal,
samenbindend, zin-verleenend beginsel is daaruit niet af te lezen. Het wordt er door
een, in een andere dimensie van het Zijn zetelende macht, aan toegevoegd. De wereld
is het uitvloeisel van een bovenzinnelijke bron, niet op en uit zichzelf, maar slechts
in verband met wat haar te boven gaat verstaanbaar.
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Er is geen sprake van een geschiedenis als ‘open’, door den menschelijken wil
zelfstandig op bepaalde doeleinden richtbaar proces; de geschiedenis is, als goddelijk
heilsplan, van den aanvang af ‘gereed’. Evenmin als zij, mag de mensch worden
beschouwd als ‘Zijn op zichzelf’; hij heeft deel aan het Zijn, voor zoover God hem
er in betrekt. Dit heilsfeit wordt niet bewerkt door een rechtstreeksche, onmiddellijke
boodschap van God aan den enkelen mensch, maar is gebonden aan de bemiddeling
van de met de objectieve genademiddelen toegeruste kerk. Het subjectieve geloof
ligt hier, de goddelijke genade ginds; deze afstand kan de alleenstaande mensch niet
overwinnen. De kerk is de brug - en de sacramenten zijn haar pijlers - die den eenen
oever met den anderen verbindt.
Het cardinale onderscheid tusschen Katholicisme en Protestantisme ligt nu
allerminst hierin, dat hier de geloofszekerheid ontstaat uit een vrije menschelijke
daad. Het zonden-pessimisme drukt met onverminderde, zelfs versterkte kracht op
Luthers irrationeele menschbeeld. De relatie God-mensch is een spanningsverhouding
tusschen alles en niets, die in het geloof openbaar wordt en dit geloof komt d o o r
de goddelijke genade o v e r den mensch. Luther maakt den mensch niet vrij tegenover
God, maar wel van het overgeleverde kerkelijke apparaat. Het geloof plaatst den
enkelen mensch echter niet op zichzelf maar in de gemeenschap der geloovigen, die
door de Schrift een wel normatief-objectieve, maar geen tastbaar-zinnelijke gestalte
aanneemt. Toch is de individualistische inslag van de protestantsche geloofsleer
onmiskenbaar. God werkt onmiddellijk in den mensch. Het uitverkoren zijn is een
persoonlijk deelachtig worden van de genade. Al is in de relatie God-mensch God
de eenige determinant, door het aangesproken worden komt de menschelijke
persoonlijkheid voor een opgave te staan, waartegenover al het andere onbelangrijk
wordt. De praedestinatieleer van Calvijn brengt in dit religieuze individualisme een
ongehoorde radicaliseering teweeg, door de activeerende uitwerking van de souvereine
wilsdaad Gods in den enkelen mensch.
Er is in het Protestantisme veel dat niet vereenigbaar is met de hier gesignaleerde
‘moderne’ neiging om alles van den mensch afhankelijk te stellen. Integendeel: de
mensch
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wordt in even volstrekte als directe afhankelijkheid van God gedacht. Er huist in
Luther een onuitroeibaar wantrouwen tegen de menschelijke rede, die volgens
Thomas, al kan zij zonder genade niets uitrichten, toch in staat is de natuurwet te
herkennen. Al volgt Calvijn Luthers strenge afwijzing van de lex naturae-gedachte
niet, ook bij hem is het uitvloeisel van de persoonlijke verhouding tusschen God en
mensch geen individualisme der vrijheid, maar een individualisme der
verantwoordelijkheid. En waar het voor de kennis van het namiddeleeuwsche
cultuurbewustzijn op aan komt is, dat deze door en in het geloof gegeven
verantwoordelijkheid de wereld kiest als het veld van haar getuigenis. Het Calvinisme
wekt in den geloovige een mate van practische energie en sociaal-economisch elan,
die het conservatieve Lutheranisme geheel vreemd is; het ontplooit de wereld voor
den Christen als een onafzienbaar terrein, waarop nog alles ter meerdere eere Gods
te verrichten en te verbeteren valt.
De Hervorming brengt een gezuiverd en vereenvoudigd, maar tegelijk radicaler
Christendom, in wezen veel minder ‘modern’ en ‘anti-middeleeuwsch’ dan men
vroeger wel heeft gemeend. Het accent komt weliswaar zwaarder op de wereld te
liggen, maar die wereld zelf zwaarder onder den nadruk Gods. De aanvaarding der
wereld als het natuurlijke arbeidsveld der geloovigen, sluit een verdiepte
wereldonthouding niet uit. De wereld en het menschenleven daarin beteekenen op
zichzelf niets, maar oneindig veel onder het gezichtspunt van het ‘andere’. Noch van
zichzelf, noch van de wereld uit is de mensch wezenlijk te verstaan. Dit neemt niet
weg, dat het gereinigde geloof den mensch i n de wereld voor een nieuwe
verantwoordelijkheid plaatst en dat h a a r uit zijn religieuze gezindheid nieuwe
energieën toevloeien, waaruit de ingrijpende gedaanteveranderingen, die de
na-middeleeuwsche maatschappij ondergaat, mede verklaarbaar zijn.
Wanneer er aldus van ‘Weltbejahung’ door het Protestantisme sprake is, dan geldt
hier een innerlijk voorbehoud, dat geheel vreemd is aan de mentaliteit van die andere
groote cultuurbeweging, waaruit de ‘moderne wereld’ geboren is, de Renaissance.
Wanneer men de saeculariseering als een der hoofdkenmerken der moderne cultuur
beschouwt, dan kan men
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beter tot de Renaissance dan tot de Hervorming teruggaan. In de renaissancistische
litteratuur, anthropologie en natuurphilosofie krijgen de wereld, het leven, de mensch,
de natuur waarde en beteekenis in zichzelf. Is voor de middeleeuwsche opvatting
het tot-zichzelf-komen van den mensch een proces, dat zich als het ware buiten de
natuurlijke wereld om afspeelt in het bovenzinnelijke drama van ziel en God,
typeerend voor de Renaissance is, dat de mensch tot het verstaan van zichzelf tracht
te komen op grond van individueele levenservaring of door zich als mikrokosmos
te confronteeren met de omringende natuurorde als makrokosmos. Er ontstaat een
metaphysisch gefundeerde anthropologie, die het zelfbewustzijn van den mensch,
door de overtuiging van zijn innerlijken voorrang, oneindig verhoogt. In de
Renaissance breekt de voor de verdere cultuurontwikkeling zoo belangrijke gedachte
zich baan, dat de kennis van de wereld op zelfkennis van den mensch berust. De
mensch is in zekeren zin de quintessens van het heelal en de quintessens van den
mensch is de ziel, voor de renaissancistische beschouwing bij uitstek het orgaan, dat
de ‘resonantie’ tusschen mensch en kosmos bemiddelt. De gedachte, dat de natuur
iets is, dat afgescheiden van het psychische Ik kan worden beschouwd, komt slechts
langzaam op. De Renaissance wordt voortgedreven door een onleschbaren dorst naar
concrete, empirische, zinnelijk-aanschouwbare werkelijkheid. Maar hoe is, behalve
aanraking en ervaring, ook kennis der verschijnselen mogelijk? De naar werkelijkheid
hakende mensch dreigt door de veelheid van het ervaringsmateriaal te worden
overstelpt en ziet in, dat ware algemeene begrippen niet op grond van die, in zichzelf
eindelooze ervaring, kunnen worden gewonnen. De vraag naar den samenhang der
natuur spitst zich geleidelijk toe tot de vraag naar den samenhang der menschelijke
kennis. De vragen, wat de natuur naar haar ‘wezen’ is en wat de afzonderlijke dingen
‘op zichzelf’ zijn, treden op den achtergrond, evenals het concrete subject, dat de
verschijnselen zinnelijk ervaart. Zoo wijkt de aesthetische natuurervaring voor de
mathematische natuurbeschrijving, die in empirische aanschouwelijkheid een gevaar
ziet voor de ware objectiviteit.
Zooals de mathematische natuur de overhand begint te
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krijgen over de concrete natuur, zoo begint voor het moderne besef de wereld te
domineeren boven God. Hoezeer voor de middeleeuwsche beschouwingswijze de
wereld ook van raadsel, toeval, zonde doortrokken moge zijn, zij is alleen verklaarbaar
uit God. Van God is de wereld afgevallen, maar dank zij de genade niet onherstelbaar.
Door de ontdekkingen en theorieën der wetenschap daarentegen krijgt de (natuur-)
wereld een zóó dwingend, innerlijk gesloten en voldragen aanzien, dat niet zij, maar
God min of meer probleem gaat worden. Voorop staat de onaantastbaarheid van de
geldigheid der natuurwetten, die chaos, wonder en toeval onmogelijk maken. Die
geldigheid is zoo evident, dat zelfs God er niets aan zou kunnen veranderen en zij
wordt door de in den mensch van nature aanwezige kenkrachten zoo duidelijk
begrepen, dat het beroep op een ‘bovennatuurlijk licht’ wel een bevestiging-achteraf
van ware kennis, maar geen voorwaarde-daartoe onthult. De natuurkennis en het
natuurrecht zouden gelden ook wanneer God er niet was en de mensch onderneemt
een grootsche en in haar soort ongeëvenaarde poging om van het volwaardige verstand
uit het universum te reconstrueeren. Het abstracte naturalisme komt in de leer van
de gesloten natuurcausaliteit aan zijn hoogtepunt. Na het universalisme der
middeleeuwen is de wetenschappelijke wetsgedachte het voornaamste, ja eenige
algemeene ordeningsbeginsel, waaraan geldigheid over alle werkelijkheidsgebieden
wordt toegekend. Haar ontwikkeling, aanvankelijk strekkende tot bevestiging van
de souvereiniteit Gods en tot verhooging van het menschelijke zelfbewustzijn, keert
zich ten slotte tegen God en mensch beide. De transcendentie Gods is met de
monistische strekkingen van het negentiende eeuwsche naturalisme geheel
onvereenigbaar; God staat niet ‘boven de wet’, maar fungeert als ‘eerste wetsdienaar’.
Hij gaat in de onverbreekbare natuurcausaliteit zelf op en daarmee ten onder. Zoo
vergaat het ook den mensch; het wapen van de natuurwet krijgt het karakter van een
gevaarlijk tweesnijdend zwaard. Wanneer het heelal een toevallig, doelloos, door
ijzeren wetten beheerscht mechanisme is, dan is ook de mensch niets dan een zinledig
atoom. Het naturalisme schakelt het wonder uit en het wonder, naar de ‘binnenzijde’
beschouwd, is de menschelijke vrijheid en spon-
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taneïteit, die voor de typisch-negentiende eeuwsche opvatting met den godsdienst
in strijd, voor de zedelijkheid onnoodig en met de wetenschap onvereenigbaar is
(Opzoomer).
Het Christendom leert een bovennatuurlijken oorsprong, een door de zonde aan
het natuurrijk gebonden, maar naar bestemming daar weer boven uitrijzend verloop
der geschiedenis. De openbaring verbindt niet alleen de feiten, maar heft ze boven
zichzelf uit; ze staat er, om in de terminologie van Karl Jaspers te spreken ‘dwars
op’. De na-middeleeuwsche wereldbeschouwing kenmerkt zich door een geleidelijke
ondergraving en verzwakking van dit geopenbaarde bovenzinnelijke verband en een
toenemenden nadruk op de beteekenis der feiten zelf. De aanvankelijk metaphysische
oorsprong en gerichtheid van het historische proces worden door het proceskarakter
van de historie ‘opgezogen’ en verliezen hun absolute beteekenis. De verdringing
van het theologische door het wetenschappelijke wereldbeeld brengt de menschelijke
transcendentie als een geheel nieuwe basis van werkelijkheidsverband en
wereldeenheid aan het licht. Deze menschelijke ‘Grundschicht’ is echter zèlf het
object van onophoudelijk critisch onderzoek. Haar aanvankelijk geponeerde
volstrektheid - m.a.w. het verbindingskarakter van de in haar gefundeerde oordeelen
- staat aan voortdurenden en toenemenden twijfel bloot. Deze twijfel plaatst den
mensch steeds opnieuw voor de noodzakelijkheid, de grondslagen van zijn zekerheden
te toetsen en voor de mogelijkheid, dat vroeger voor toereikend en onaantastbaar
gehouden grondslagen moeten worden herzien. De moderne mensch onderwerpt zijn
zelfbewustzijn en daarmee de fundamenten van zijn werkelijkheidskennis aan een
permanente revisie. Daarbij worden de ‘laatste grondslagen’ in toenemende mate
niet b o v e n , maar i n de wereld gezocht en is de baan voor een grenzenlooze
relativeering vrij gemaakt.
Wanneer na de critische verwerping der bovenwereldlijke autoriteiten de ervaring
de overhand dreigt te nemen, wordt de logisch en feitelijk onafhankelijk daarvan
gedachte transcendentale subjectiviteit ontdekt als het aan de tijdelijkheid van natuur
en geschiedenis onttrokken ‘oorsprongsveld’ van objectieve kennis. De kennis richt
zich niet naar de dingen,
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maar omgekeerd: deze worden opgenomen en geordend in zekere
algemeen-menschelijke denkvormen. Deze ‘Copernicaansche draaiing’ is dè
fundamenteele bewustzijnsdaad van den ‘modernen mensch’ en zijn n a t u u r -denken.
Het h i s t o r i s c h e denken echter tracht ook dezen laatsten, voor het Europeesche
bewustzijn nog geldenden zekerheidsgrondslag te vernietigen. Gelukt dit, dan is de
specifiek-moderne zelfbewustzijnsvorm van den mensch doorbroken en het geloof
aan zijn transcendentaal wezensbestanddeel als ‘ideologie’ onthuld. Dit ware het
natuurlijke eindpunt van een eeuwenlang proces, dat, de eertijds
transcendent-objectieve maatstaven tot de transcendentale subjectiviteit herleidend,
deze subjectiviteit zelve en haar vormen als toevalligheid aan het licht brengt. De
mensch, na zich van God op zichzelf teruggetrokken te hebben, valt, zichzelf
verliezende, terug op het ‘Zijn zonder meer’ als determinant van het bewustzijn. Niet
alleen de verschijnselen, ook de denkvormen worden gerelativeerd. Volgens Scheler
is de categorieëntafel van Kant slechts die van het Europeesche denken. Zoo kunnen
alle voor absoluut gehouden normen en maatstaven als ideologie worden ontmaskerd,
een arbeid, waaraan de geschiedenis, de sociologie, de ethnologie, de psycho-analyse
en de biologie het voornaamste bijgedragen hebben. Zij worden, zooals een modern
onderzoeker het formuleert, ‘zu entlarvenden Wissenschaften, weil sie trotz dem
formalen Zug nach Unabhängigkeit und Selbstverständlichkeit in jedem menschlichen
Wert- und Weltbewusstsein bei allen Kultursystemen bestimmte Entsprechungen
inhaltlicher Art zwischen ihnen und der jeweils dazu gehörigen Existenzbasis
aufdecken, die sich dem Bewusstsein selber verbergen’1).
De tegenwoordige cultuurconstellatie wordt eenerzijds gekenmerkt door het feit,
dat alle universeele normen, ontleend aan de religie of een in wezen nog religieuze
menschbeschouwing, hun verbindend karakter verloren hebben en de mensch in het
besef van zijn geestelijken voorrang is gestoord. Anderzijds neemt men waar, hoe
de verzwakking van de aanvankelijk objectief-transcendente, vervolgens
subjectief-transcendentaal verankerde normen gepaard gaat met een toenemend
streven,

1) Hellmuth Plessner: ‘Das Schicksal deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche’
(1935).
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waarden en maatstaven te ontleenen aan het immanente, onpersoonlijke Zijn: de
sferen van het historische, het sociologische, het economische en ten slotte het
biologische. Met dit laatste is het natuurlijke eindpunt bereikt van een geestelijk
‘afdalingsproces’, dat den nadruk achtereenvolgens van de hemelsche naar de
wereldsche en van de wereldsche naar de aardsche krachten verplaatst en den mensch
ten slotte terugvoert naar den donkeren moederschoot van de bewustelooze natuur,
waaruit hij zich in ondenkbaar-verre tijden losmaakte. Het menschelijke
zelfbewustzijn, in al zijn overgeleverde vormen essentieel gebonden aan een zeker
dualisme van ziel of geest en natuur, steunt thans niet langer op den voorrang van
bepaalde specifiek-menschelijke functies of vermogens, maar op een dom biologisch
f e i t . De verdachtmaking van het bewustzijn en zijn objectief-bovenpersoonlijke
aanspraken houdt ten slotte halt op het niveau van de biologische specificatie. Verder
kan niet worden teruggegaan. Vrijheid en redelijkheid als wezenskenmerken van
den mensch zijn van hier uit echter geheel onverstaanbaar geworden; het bestaan
wordt geheel en al neergedrukt in het ééndimensionale vlak van de naakte vitaliteit,
waarin het norm-stichtende denken het veld ruimt voor de normlooze daad.
De aantasting van de oude, bovenwereldlijke normen geschiedde in naam van de
menschelijke vrijheid. Deze moet zich nu opnieuw verdedigen en wel tegen het
streven, de voor het wezen van den mensch beslissende factoren steeds verder
‘benedenwaarts’, in de aan zijn beïnvloeding onttrokken werkelijkheidslagen te
localiseeren. In de plaats van de openbaring ‘uit den hemel’ treedt de openbaring
‘uit de aarde’, de ‘bovenmenschelijke’ vrijheidsbedreiging wordt door een
‘ondermenschelijke’ vervangen. De mensch is op dezen grondslag niet meer als
eenheid te verstaan. Dat aan de w e r e l d een ‘zin’ eigen is, die boven haar eindigheid
uitwijst, vormt een gedachte, die den na-middeleeuwschen mensch wel een eindweegs
begeleidt, maar die daarna haar kracht gaat verliezen. Dat aan den m e n s c h een
‘zin’ toekomt, die onafhankelijk van zijn bestaan en vergaan in den tijd moet worden
gedacht, komt hem in den aanvang evenmin als een ongerijmdheid voor, als later de
overtuiging, dat zijn wezen zonder
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meer kan blijken uit het totaal van de eindige relaties, die hem met de wereld
verbinden. Door dit opgaan-in-de-wereld, opgevat als een wereld van verschijnselen,
heeft de mensch het verband met de innerlijkheid van zijn wezen zoo goed als met
de oneindigheid van het Zijn verloren. Die wereld vormde zijn ‘tehuis’, zoolang hij
van haar immanente redelijkheid doordrongen was. De overtuiging, dat de natuur en
de geschiedenis aan bepaalde regelende, ordenende krachten gehoorzamen, gaf tot
in de twintigste eeuw nog een zekere vastheid aan het algemeene bewustzijn. Zinkt
ook dit vertrouwen in de continuïteit der werkelijkheid weg, dan krijgt het bestaan
een catastrophalen inslag. Het nihilisme bedreigt den mensch, die niet meer in staat
is ergens in vrijheid een bindend gezag te erkennen. In deze situatie wordt hij a a n
z i c h z e l f h e r i n n e r d , niet als ‘verschijnsel’, maar als wezen, niet als individu,
maar als persoon.
Het probleem van den mensch in dezen tijd is het probleem van zijn innerlijkheid.
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Duitsland's koloniale eisen
Door Mr. A.H. Heering
Wanneer Chamberlain na de dramatische bespreking te Godesberg van den Führer
afscheid neemt, voegt de laatste hem nog eenige woorden toe, welker gewicht in de
nu aanbrekende periode wel eens zwaar gevoeld zouden kunnen worden. Sudetenland,
verklaart Hitler plechtig, is werkelijk de laatste van mijn territoriale ambities; er rest
weliswaar nog een onaangename kwestie, die van de koloniën, maar die zal nooit
tot een oorlog leiden.
De wereld toont al dra te begrijpen, waar het om gaat. Terstond na de beslissing
van München komen berichten over ongerustheid binnen uit diverse delen van het
Britse imperium, die vroeger onder Duits bewind stonden. De Engelse kolonisten in
Nairobi en Dar es Salaam protesteren bij voorbaat tegen afstand van het door hen
bewoonde gebied, die in Omaroeroe zijn zelfs zo door de plebiscitis bezeten, dat zij
een volksstemming in Zuid-West Afrika voorstellen om ‘definitief en onherroepelijk’
vast te stellen, of het aan de Unie van Zuid Afrika of aan Duitsland gehecht moet
worden. De Duitsers, van wie er nog veel in Z.W. Afrika zitten, laten zich evenmin
onbetuigd; in Swakopmund versieren zij de stad, seinen onverwijld ‘Führer, wij
Duitsers uit Swakopmund danken U in trouwe,’ en denken erbij: en vergeet ons nu
ook niet. Iedereen weet, dat zeer spoedig het koloniale probleem aangesneden moet
worden.
Van welke kant zal dit gebeuren? En zal Hitler opnieuw de voorsnijder moeten
zijn? Zullen daarbij inderdaad de geruststellende woorden, op het allerlaatst in
Godesberg gesproken, bewaarheid worden, zal er geen bloed voor hoeven te vloeien?
En kan Europa deze gang van zaken nu maar toestaan en Hitler voor de zoveelste
maal zijn zin geven? Deze en ontelbare andere vragen bestormen op het ogenblik de
gemoederen, nauwelijks nog van de recente zenuwspanning bekomen.
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Laat mij beginnen mogen met een aanval te ondernemen op het van Duitse zijde
meest aangedragen argument: het misverstand, als zou er een direct oorzakelijk
verband bestaan tussen het verlies van zijn koloniën, dat Duitsland in Versailles
moest dulden, en de economische nood in dat land. Men spreke gerust van een
grondstoffenvraagstuk, van een deviezenprobleem, van de moeilijkheid van emigratie
en van alle narigheid, die daaruit voortvloeit, maar laat men n i e t denken, dat deze
de oorzaken van de koloniale eis vormen. Tenzij dan in die zin, dat een dictator tegen
binnenlandse zwarigheden en onrust altijd een tegenwicht zoekt in agitatie en streven
naar successen op internationaal terrein.
Neen, niet de koloniale paragraaf van Versailles kan een verklaring leveren van
de permanente economische spanning in het naoorlogse Duitsland. De ware schuldigen
zijn de oorlog zelf en de overwinnende mogendheden, met hun tariefmuren en
contingenteringen; en daarbij komt natuurlijk de onoverzienbare invloed van de
wereldcrisis. - En de mogelijkheid om grondstoffen te betrekken uit eigen overzeese
gebieden, in ruil voor industrieproducten, de emigratie die daarheen gericht is, zal
men vragen, spelen die dan geen rol?
Een paar nuchtere cijfers moeten in dit opzicht zelfs den stoutsten illusionist uit
de droom helpen. Hoe groot was vóór de oorlog het aandeel, dat de koloniën voor
Duitsland's invoer leverden? Antwoord: 0,5%. En hoeveel van de export namen zij
op? Antwoord: 0,6%. Hoeveel percent van de jaarlijkse bevolkingsaanwas vond een
bestaan in de Duitse ‘Schutzgebiete’? Antwoord: 0,004%; met het gevolg, dat er in
Parijs meer Duitsers de kost verdienden dan in alle Duitse koloniën bij elkaar. Te
verwonderen valt dit laatste niet: behalve de in het algemeen weinig productieve
bodem en het klimaat speelt de levensstandaard een grote rol; blanke arbeiders kunnen
slechts met de grootste moeite concurreren met de goedkope inheemse
arbeidskrachten. Dit heeft o.a. ook Italië na zijn verovering van Abessynië aan den
lijve ondervonden1). De

1) In de N.R. Ct. van 22 Oct. (Av.) kwam een belangwekkend artikel voor van een
Times-correspondent, waarin werd geschreven over grootscheepse pogingen van het
fascistische regiem om in enige jaren tijds 35.000 kolonisten in Lybië over te planten. Hoewel
van niet te onderschatten belang, omdat de methode voor bepaalde koloniale gebieden met
een schaarse inheemse bevolking nieuwe perspectieven opent, kan ook dit nooit een oplossing
vormen voor een bevolkingsvraagstuk in het moederland.
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resultaten, die wij in de laatste jaren met Nieuw-Guinea behalen, spreken in dit
opzicht ook duidelijke taal. Slechts daar, waar een dichte en hoog ontwikkelde
bevolking op vruchtbare bodem leeft, zoals in andere delen van Indonesië, is tot nu
toe immigratie van een enigszins belangrijk contingent Europeanen
(bestuursambtenaren, technici, handelslui, militairen, ondernemers, zendelingen,
doktoren) mogelijk gebleken.
Duidelijker dan enig betoog kunnen de boven weergegeven cijfers leren, dat men
bij een beoordeling van de gegrondheid van Duitsland's koloniale verlangens de
economische argumenten volledig moet uitschakelen. Waarmee allerminst gezegd
wil zijn, dat Duitsland de kwaal van een belemmerde grondstoffenvoorziening slechts
simuleert; integendeel. Alleen wil ik aantonen, dat herstel van Duitsland als koloniale
mogendheid hier ten enenmale geen remedie voor kan zijn. Daar moet andere
medicijn, allereerst stuiting van de krankzinnige bewapening, verlichting brengen.
Wat drijft Hitler dan wèl tot het formuleren van zijn eisen, nota bene met
verloochening van zijn standpunt in ‘Mein Kampf?’ In dit boek immers bestempelde
hij het protest tegen de diefstal van de Duitse koloniën en het streven naar teruggave
zelfs als een j o o d s complot om Engeland tegen Duitsland in het harnas te jagen!
Naar mijn mening moeten wij de drijfveren voornamelijk in psychologische
factoren zoeken. Drie aspecten springen dan in het oog:
1. de natuurlijke expansiedrang van een volk en het streven naar macht,
2. het gevoel in 1919 een onverdiende vernedering ondergaan te hebben,
3. mystische motieven, gericht op het verschaffen van een Duits home aan alle
emigrerende stamgenoten.

Over het laatste kan ik kort zijn en dus begin ik daarmee. Wil de daarin vervatte wens
werkelijk enige zin hebben, dan
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is hij, gezien de geringe geneigdheid van het Duitse volk om ‘ausgerechnet’ naar
weinig kansen biedende koloniale gebieden te trekken, onmogelijk te verwezenlijken.
Overigens is de toelichting, die er van Duitse zijde op gegeven wordt, soms niet
onvermakelijk voor nuchtere Hollandse oren. Zo zegt iemand:
‘Diese Auswanderer, nicht die schlechtesten Deutschen, verlieren dort ihre
Nationalität, dienen der Blutauffrischung fremdartiger, womöglich feindlich gesinnter
Völker und werden sogar zu Konkurrenten der eigenen Heimat. Sie gehen auf jeden
Fall dem Deutschem Volkstum verloren’1).
Het streven naar expansie is veel belangrijker. Kunnen wij Nederlanders daar tenslotte
ook niet iets van meevoelen? Als wij onszelf eens op de korrel nemen, vinden we
dan ook niet die gehechtheid aan het Nederlandse rijk overzee, dikwijls zich uitend
in een plat verlangen om te heersen en te profiteren, soms echter ook in een drang
om een grote roeping te vervullen? Natuurlijk moeten wij in rekening brengen, dat
deze gehechtheid in belangrijke mate steunt op de directe betrekkingen, die d e
g r o e p d e r i n t e l l e c t u e l e n e n h a n d e l d r i j v e n d e n met de Indiën
verbinden: persoonlijke kennismaking met die gewesten, familie- en
vriendschapsbanden. Voor het overgrote deel van ons volk bestaan deze dingen niet.
Maar niettemin vraag ik mij af: vertoont een volk niet hetzelfde streven naar
ontplooiïng en uitbreiding van zijn invloed over de omringende wereld als een
individu, dezelfde scheppingsdrang, dezelfde zucht naar aanraking met het nieuwe
en onbekende, waaraan het zijn krachten kan meten? Dat kan volkomen materialistisch
blijven en in vestiging van macht en overheersing zijn bevrediging zoeken - als in
den enkelen mens -, ook een zuiver geestelijke uitingsvorm van dit instinct is echter
mogelijk. Waar vindt een volk betere uitdrukkingsmogelijkheden daarvoor dan in
de exploratie, de arbeid, de leiding in een vreemd en grotendeels nog onontgonnen
gebied? Men mag ook niet de bevruchtende invloed verwaarlozen, die op een cultuur
uitgaat van het leven van een deel van het volk

1) Schnoeckel, ‘Die Weltpolitische Lage unter Kolonialen Gesichtspunkten’, 1935, blz. 15.
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in omstandigheden, die geheel van die in het moederland afwijken, van het contact
met vreemde volken en culturen.
Geenszins wil ik hiermee de koloniale verhouding als instituut rechtvaardigen; dit
punt laat ik hier in het midden. Ik weet, dat de geschiedenis veelal een zeer droevig
beeld van het doen en laten van den westerling in zijn koloniën te zien heeft gegeven,
en ik ben mij bewust, dat o n z e stoffelijke en geestelijke belangen nooit boven de
rechten der inheemse volken mogen prevaleren - allebei factoren, die het koloniale
vraagstuk zo uitermate gecompliceerd maken. Ik tracht slechts te c o n s t a t e r e n ,
te wijzen op de verborgen krachten, die de volken, ook het Duitse, prikkelen tot
kolonievorming. Deze kracht is een f e i t , waarmee we rekening hebben te houden
bij ons plannen maken voor de toekomst.
Dan zijn daar nog de kwetsende bepalingen van Versailles. Art. 119 en art. 260 van
dit welhaast beruchte verdrag stipuleren Duitsland's afstand van al zijn overzeese
rechten en bezittingen, inclusief alle particuliere eigendommen. En dat nog wel,
terwijl Wilson's vijfde punt uitdrukkelijk een vrije, ruimhartige en onpartijdige
regeling van de kwestie had toegezegd!
Zo mogelijk nog grievender was de motivering van deze machtsdaad. In een
toelichtende nota wordt de - zij het niet volledige - gebiedstoeëigening voorgesteld
als een daad van wijze voorzorg terwille van de vrede en van de inheemsche volken,
die er zelfs om zouden gevraagd hebben:
‘Enfin les puissances alliées et associées ont pu se convaincre que les populations
indigènes des colonies allemandes s'opposaient à etre placées de nouveau sous la
domination allemande, et l'histoire de cette domination, les traditions du gouvernement
allemand et la manière dont ces colonies furent exploitées comme point d'appui dans
des buts de conquêtes, interdisent aux puissances alliées ou associées de rendre ses
colonies à l'Allemagne, et de confier à l'Empire allemand la responsabilité de
l'éducation et de l'instruction des populations indigènes.’
Wil ik dan soms ontkennen, dat de gesignaleerde misbruiken voorkwamen? Wat
de behandeling der inboorlingen be-
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treft: neen, wat het andere misbruik betreft: ja, voor minstens 75% is die beschuldiging
ongegrond. Duitsland heeft zijn koloniën (waarvan het zich de eerste pas in 1884
verwierf) niet vermilitariseerd, althans in veel mindere mate dan de meeste andere
mogendheden. Alleen het ‘pachtgebied’ Kiautsjau in China was een vesting; de
grootste kolonie, Oost Afrika, 2 keer zo groot als het moederland, bezat een militie
van 2500 inboorlingen, en de meeste andere gebieden hadden niet meer dan een
beperkte politiemacht. Hoe kon Duitsland daarmee nu de wereld bespringen?
Tegen de inheemsen zijn verschillende malen gruwelen voorgevallen; herendiensten
en bloedige onderdrukkingen van opstanden behoorden, naast kerkelijke en medische
zending, tot de Duitse koloniale praktijk. Maar, zoals zo dikwijls in deze wereld,
verweet de pot de ketel dat hij zwart zag; aan niemand kwam het recht tot het werpen
van de eerste steen minder toe dan aan landen als Engeland en Frankrijk, wier
koloniale lei toch ook allerminst brandschoon mag heten. De zaak lag dan ook
eenvoudig zo, dat men het ‘beginsel’ van geen-teruggave der Duitse koloniën reeds
tijdens de oorlog van officiele zijde met kracht van argumenten en schijnargumenten
had gepropageerd, en dat men in het daarbij verzamelde materiaal een voor de hand
liggende stok vond om de hond te slaan.
Het Duitsland van ná '33 is minder dan ooit geneigd de ondergane vernedering te
vergeten en te vergeven. Na het afschudden van de bepalingen op het stuk van
ontwapening en van het internationale statuut van de grote rivieren, en sinds de
remilitarisatie van het Rijnland dringt het ook steeds luider aan op koloniale
‘Gleichberechtigung’ en op intrekking van de ‘Kolonialschuldlüge’. Kortom, het wil
onvoorwaardelijke en rechtstreekse teruggave van zijn vroegere koloniën.
Het vergeet daarbij echter, dat in 1919 één heel belangrijke stap is gedaan, die het
volgens redelijke en zedelijke maatstaven volkomen onaannemelijk maken om aan
deze eis te voldoen. Het verwaarloost het feit - en w i l het ook niet zien - dat dank
zij een sprankje gezond verstand, dat den Geallieerden nog restte, Wilson's voorstel
om de Duitse bezittingen: onder m a n d a a t te stellen, aangenomen werd. Niet dan
na harde
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strijd trouwens - vooral tegen de vertegenwoordigers der Britse dominions - slaagde
Wilson erin zijn voorstel te doen zegevieren. Het resultaat was tenslotte, dat het
leeuwendeel van het voormalige Duits Oost Afrika (thans Tanganyika geheten) aan
Engeland werd toebedeeld, waarmee eindelijk de droom van Cecil Rhodes: een
Cape-to-Cairo spoorweg door Brits gebied, voor verwezenlijking vatbaar scheen.
België nam het Noordwestelijke deel ervan, Ruanda-Urundi, voor zijn rekening.
Togo en Kameroen, aan de Golf van Guinea, werden tussen Frankrijk en Engeland
gedeeld. Smuts zag zijn onvermoeide aandringen beloond door toewijzing van de
Duitse Zuid-West aan de Unie van Zuid Afrika. - Dan had Duitsland nog gebieden
in de Pacific. Hiervan kwam Nieuw Guinea aan Australië, evenals Nauru (bekend
om zijn fosfor), de strategisch belangrijke Samoa-eilanden aan het Britse dominion
Nieuw Zeeland, terwijl Japan de boven de evenaar gelegen Carolinen, Marianen en
Marshall-eilanden in de wacht wist te slepen. (Men weet uit de kranten, hoe het sedert
de laatste jaren dit mandaat opvat; de enorme vlootbases op de aan zijn goede zorgen
toevertrouwde eilanden vormen er het uiterlijke bewijs van). Tenslotte verdient het
lot van Kiautsjau nog vermelding: nadat Japan een tijd lang gepoogd had het voor
zich bezet te houden, werd het onder invloed van Amerikaanse druk en van een
Chinese boycott in 1922 gedwongen dit terrein weer ten gunste van China zelf prijs
te geven - om het nog geen twintig jaar later opnieuw te veroveren.
Met dit stelsel van mandaten deed een geheel n i e u w b e g i n s e l zijn intree in
de verhouding van het Westen tot de koloniale volkeren: het beginsel, dat deze
verhouding niet slechts het koloniserende land aangaat, maar dat een internationaal
toezicht noodzakelijk is ter waarborging van de belangen der inheemse bevolking
in de eerste plaats, en tevens van het belang van de rest van de wereld bij een
geregelde ontwikkeling en vrije toegankelijkheid van de economische hulpbronnen.
(In verband met het laatste is ook de z.g. ‘Open-Deurpolitiek’ voorgeschreven).
Een Permanente Mandatencommissie werd in het leven geroepen, die ervoor
diende te waken, dat bepaalde misbruiken: handel in slaven, alcohol of wapenen, ja
zelfs de gehele mili-
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taire training, die sinds de aanvang van het koloniale tijdperk zo'n verwoestende
werking op de inheemse bewoners van koloniale gebieden hebben uitgeoefend,
zouden worden uitgeroeid, en dat vrijheid van godsdienst en geweten zou bestaan.
Deze commissie functionneert nog geregeld; ook een Nederlander, Prof. van Asbeck,
heeft er zitting in, en door de vrije en onpartijdige besprekingen, die er naar aanleiding
van de rapporten der mandataris-staten plaats vinden, doet zij zeer nuttig werk. Zelfs
buiten haar directe arbeidsveld; want de gedachte van neutraal toezicht en van het
recht van kritiek oefent ongemerkt invloed uit op het beleid ten opzichte van andere
koloniale gebieden.
Het allesbeheersende punt inzake het probleem der Duitse koloniale eisen is nu,
of de staatslieden erin zullen slagen dit kostbare beginsel van i n t e r n a t i o n a l e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor de niet-zelfstandige gekleurde volken te handhaven
en zo mogelijk verder te vervolmaken. Het is hier niet de plaats om de leemten te
bespreken, die van den beginne af in het uitgedachte systeem bestaan hebben, of de
fouten, die in de uitvoering zijn opgetreden. Vast staat, dat het voor de vrede tussen
de volkeren, voor de ontwikkeling van het recht, voor de toekomst van de
betrekkingen tussen Oost en West een onherstelbare ramp zou zijn, indien op dit
punt een stap terug werd gedaan, als aan de begerige handen van Duitsland zijn
vroegere gebieden opnieuw werden toevertrouwd zonder dat van dit land de
waarborgen voor rechtvaardig beheer werden verlangd, welke thans krachtens het
mandaatstelsel bestaan. Of wil iemand soms beweren, dat deze garantie ten aanzien
van Duitsland overbodig is? Blind vertrouwen in een of andere verklaring van goede
wil is zinloos, erger nog: is misdadig. Veeleer is het dringende noodzaak het reeds
bestaande verbod van militaire versterking der mandaten kracht bij te zetten door
geregelde contrôle vanwege de Mandatencommissie, en door sanctiemaatregelen.
De voorafgaande vraag echter: is het gewenst aan Duitsland's verlangen naar
herkrijging van zijn koloniën tegemoet te komen? zou ik met ja willen beantwoorden.
Terwille van de expansiebehoefte enerzijds, die toch niemand kan stoppen, laat staan
negéren. Anderzijds om een reëel onrecht te her-
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stellen, vóórdat het nieuw en nog groter onrecht oproept. - Ja maar, protesteert ten
slotte nog iemand, die altijd voor het zelfbeschikkingsrecht der volken gevoeld heeft
(wellicht iemand uit Omaroeroe), zo iets moeten we toch eerst aan de bevolking zelf
vragen!
Wie vormen die bevolking? Sommige Afrikaanse gebieden (Kameroen,
Oost-Afrika) herbergen millioenen inboorlingen; daartegenover staan slechts enige
tienduizenden Europeanen, onder wie, vooral in Z.W. Afrika, ettelijke duizenden
Duitsers. Wanneer men echter in de kranten van acties leest tegen het denkbeeld van
teruggave, dan is het zo goed als altijd juist dit (relatief gesproken) handjevol
kolonisten, dat daar een mond opzet. Heel begrijpelijk trouwens, van hun standpunt
bekeken, maar als direct belanghebbenden vermogen zij toch maar weinig gewicht
in de schaal te leggen. De inheemse bevolking zelf is in 1919 niet gehoord, kòn ook
nauwelijks gehoord worden, - stel dat men het gewild had - omdat hun de instrumenten
der openbare mening grotendeels ontbraken en hun geringe ontwikkeling hun niet
toestond zich een oordeel over de verschillende mogelijkheden te vormen. En zo is
het nog. Hoe cynisch het ook klinkt, een restitutie van de mandaten zal grotendeels
zónder hen - hoewel niet t e n k o s t e van hen - beklonken moeten worden.
Komt men eenmaal hieraan toe, en wordt het mandaatregiem als voorwaarde
gesteld, wordt de zaak breed aangepakt, dan moeten er tegelijk méér dingen gebeuren.
Een resoluut eind moet gemaakt worden aan de waanzinnige tolmuren, die inderdaad
- in tegenstelling met het gemis van koloniën - voor een belangrijk deel schuld zijn
aan de economische dwangpositie, waarin Duitsland al sinds de oorlog permanent
verkeert. Laten de mogendheden eindelijk eens luisteren naar de stemmen, die zeggen,
dat ‘Imperial Preference’ onsociaal is (Lionard Barnes), dat er geen enkele reden is
om overeenkomsten als die van Ottawa tot één bepaalde politieke statengroepering,
het Britse Gemenebest, te beperken (Norman Angell), dat ‘la seule solution générale
et permanente du problème de l'accès commercial aux matières premières est le
rétablissement le plus large des échanges internationaux’ (Grondstoffencommissie
van de Volkenbond). Laten zij ook
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niet schromen om, wanneer Duitsland zijn koloniën in mandaat terug zou krijgen,
z e l f enige of alle koloniale gebieden onder mandaatregiem te stellen - of zelfstandig
te maken, b.v. in de trant van de dominion-status. Het is trouwens alleszins te
verwachten, dat Duitsland zonder deze concessie onder geen voorwaarde bereid zal
zijn een mandatarispositie te accepteren, welke het natuurlijk als ‘vernederend’ tracht
dood te verven. - Of het mèt die tegemoetkoming daartoe wèl de bereidheid zal
hebben? En of zijn diplomatieke tegenspelers überhaupt tot het offer der teruggave
te bewegen zullen zijn? Het is riskant zich aan politieke voorspellingen te wagen,
zeker waar het internationale belangen- en prestigekwesties betreft. De wijze, waarop
het Tsjecho-Slowaakse probleem tot een ontknoping is gebracht, doet eens te meer
zien, hoe binnen een tijdsbestek van nog geen maand elke berekening volkomen
omvergegooid kan worden. Zonder twijfel zal de totstandkoming van een vergelijk
een harde dobber zijn, vooral omdat aanvaarding van het mandaat automatisch
samenwerking van Duitsland veronderstelt met de andere staten in een
volkeren-organisatie, een soort Volkenbond dus, waarvan het zo'n hartgrondige
afkeer zegt te hebben.
Doorstaan de volken echter deze krachtproef voor de wederzijdse goede wil, dan
zijn daarmee ook de grondslagen gelegd voor de hernieuwde opbouw van een
volkerengemeenschap, waarin, als kroon op het werk, ook tussen de staten het beginsel
zal heersen van de souvereiniteit van het recht.
Zal het ‘systeem’ van (zeer labiel) evenwicht tussen gigantische geweldsapparaten
voor privé-nationaal gebruik deze oplossing aankunnen, zal het aan alle kanten
georganiseerde geweld, met zijn satellieten heerszucht en angst, deze o r d e n i n g
gedogen?
Sodom werd door Jahwe verdelgd, omdat er zelfs geen tien rechtschapen mensen
te vinden waren. Zal de mensheid van thàns zoveel rechtschapenheid, en wijsheid,
vermogen op te brengen ten overstaan van de grote problemen, die om een
rechtvaardige oplossing schreeuwen, dat God de wereld voor ondergang zal kunnen
behoeden?
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Rede bij den cursusaanvang der oudste school voor maatschappelijk
werk1)
Door E.C. Knappert
Vrienden,
Op het traditioneele en juist dáárom des te beteekenisvoller w e l k o m , dat mijn
eerste woord behoort te zijn, volgt een hartgrondige gelukwensch voor u allen, hoofd
voor hoofd, leerlingen van onze School voor Maatschappelijk Werk. Een gelukwensch
omdat gij u een opleiding gekozen hebt die het u mogelijk kan maken daadwerkelijk,
d.i. actief, deel te hebben aan de groote en bezielende taak van het heden: Om- en
opbouw van een maatschappij, die meer recht zal hebben dan de tegenwoordige om
zich ‘gemeenschap’ te noemen, een maatschappij, die niet zooals deze, draait om
geld en macht, maar eene, waarin het welzijn van den mensch, zoo geestelijk als
stoffelijk, in het middelpunt staat, ééne waarin een ieder, hoog en laag, begrijpen zal
en naar dit inzicht handelen, dat allen deel moeten kunnen hebben aan het cultuurbezit
der menschheid. Op dit laatste kom ik nog terug.
Maatschappelijk werk begeert gij, werk in en voor de maatschappij. Wat is die
maatschappij en waarom heeft zij de eeuwen door, in klimmende mate een beroep
te doen op alle begrijpende wel-gezinden in haar midden, opdat zij het heil in stede
van het onheil bewerke van hare samenstellende deelen? Dat zij meer en iets anders
is dan de som dezer deelen, zal u in den loop uwer studiejaren duidelijk worden. En
het zal tot u doordringen wat het zegt, zoo ten goede als ten kwade, dat zij weldra
de gansche menschheid omvatten zal.
Ruim een kwarteeuw geleden kon een Leidsche fabrieksarbeidster vol
verontwaardiging vragen of dat nu eerlijk was? Omdat de havenwerkers in Rotterdam
staakten, waardoor de

1) Op verzoek van den tegenwoordigen directeur werd ditmaal door de voormalige directrice
de openingsrede gehouden.
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grondstoffen voor haar fabriek niet waren uitgeladen en er dus maar enkele dagen
in de week kon gewerkt worden, zoodat zij minder loon thuisbracht, had moeder
geen nieuwe klompen voor haar broertje kunnen koopen, die dáárom niet naar het
Volkshuis kon gaan.
Deze samenhang van wereldgebeuren en individueelen nood wordt ons op dit
oogenblik nog wel op heviger wijze duidelijk gemaakt.
Waarom ik u er hier en nu over spreek? Om u in te prenten dat de maatschappij
geen abstractie is; zij zou niet zijn zonder de menschen, die haar samenstellen en in
stand houden of... ten ondergang brengen. Het zij ieder mensch gegeven dat hij èn
de boomen èn het bosch zie, maar voor u die maatschappelijke werkers worden wilt,
is dit dure plicht. Wèl kunnen wij niet buiten de abstractie, maar zij blijft een
gevaarlijke o n m i s b a a r h e i d . Waar las ik onlangs dat er in ons land jaarlijks, is
het niet 734 mm water valt, maar dat dit niets zegt over wat met der menschen lot te
maken heeft; niets over Maartsche buien, Meiregens, onweersbuien, sneeuw- en
hageljachten, overstrooming en doorbraken.
Weet het goed, de kiezer, de staatsburger, de werklooze, de ongehuwde moeder,
de gereclasseerde, het schoolkind, de wees, de slaaf, het zijn alle abstracties die wij
niet missen kunnen, maar dier menschen levenslot kunnen wij niet zuiveren tenzij
wij de abstractie concretiseeren, in gewoon Hollandsch, tenzij wij in die allen dèn,
neen één mensch, het individu zien. En hier raak ik iets van ingrijpende beteekenis
voor een ieder, maar wel allermeest voor den maatschappelijken werker, vóóral
wanneer deze tot het vrouwelijk geslacht behoort. Want meer dan de man, staan wij
bloot aan het gevaar, ter wille van den afzonderlijken boom het bosch te vergeten,
den onvolgroeiden eik te aanvaarden zooals hij is, en over het hoofd te zien dat hij,
bij hem passenden grond, wellicht tot den koning van het woud zou zijn uitgegroeid.
Zonder beeldspraak: den verkommerde, den hulpbehoevende te helpen voldoet
zoo zeer aan den vrouwelijken aard, dat wij o zoo licht vergeten, hoe, waar
wegneembare oorzaken van deze verkommering, deze hulpbehoevendheid de schuld
zijn, de maatschappelijke werker ook deze oorzaken heeft te bestrijden.
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Wat dan den maatschappelijken werker van den philanthroop onderscheidt is juist
dit, dat hij zich verantwoordelijk gevoelt voor de armoede, die den arme schept, voor
de machtswellust, de hebzucht, die bescherming eischt voor den zwakke, voor een
concurrentie-systeem dat inderdaad den mensch tot een wolf voor zijn medemensch
maakt, voor een economisch stelsel, dat dwingt tot vernietiging van levensmiddelen
in een wereld waar, om van acuten hongersnood te zwijgen, ondervoeding schering
en inslag is.
Waar ik opkom tegen barmhartigheid, want deze komt hier in het geding, en
oogenschijnlijk in het gedrang, is dit waarlijk niet omdat ik haar als uiting van actief
medelijden onderschat. Maar zij blijve op haar plaats. Hoe ruim die plaats is, kunt
gij nog onlangs in Zürich op de internationale conferentie onzer scholen gehoord en
gezien hebben. Het zal u echter niet moeilijk vallen in te zien hoe barmhartigheid
ligt op de lijn van weldoener en beweldadigde, wat in abstracto geen wet is van
Perzen en Meden, maar in de praktijk onzer maatschappij wel degelijk. Wij verheugen
ons er immers hartgrondig in dat, nadat philanthropie in armenzorg was omgedoopt,
deze, als maatschappelijk hulpbetoon, de maatschappij verantwoordelijk maakt voor
de zorg der misdeelden.
Bovendien is het juist het doel van uwen toekomstigen arbeid den mensch zijn
zelfbeschikkingsrecht te hergeven als een aan de hoogst denkbare normen
gehoorzamend, verantwoordelijk deel der menschengemeenschap. Het zou mij niet
moeilijk vallen het begrip: ontwikkeling in den zin van groei, o.a. toe te lichten met
de steeds kleiner wordende plaats, die de middeleeuwsche zeven daden der
barmhartigheid in den verderen gang van de menschheid door den tijd innemen.
Grootmoedigheid vervange haar in de onderhavige verhouding van normale
menschen, van menschen die voor hun levensonderhoud, hun stoffelijk bestaan, niet
van een ander medemensch afhangen. Wie b.v. meent dat slavernij is afgeschaft, wij
stellen nu maar dat dit zoo is, dank zij menschelijke barmhartigheid, gelijk nog dezer
dagen beweerd werd, is wel zeer irreëel. Om te zwijgen van zeer krachtige politieke
en economische drijfveeren, zou zonder den drang naar gerechtigheid in dezen niets
blijvends bereikt zijn. ‘Kom eerst
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uit de goot; dan krijg je een pop,’ zegt Ruskin ergens. Leeft in u alleen de drang om
de pop te geven, dan moogt gij een philanthroop zijn, wilt gij, een barmhartig mensch,
een maatschappelijke werker zijt gij niet. Dat zijt gij pas als gij niet rust vóór dat die
goot weg is als verblijfplaats voor een menschenkind, vóórdat er geen
menschenkinderen meer zijn om zich daar behagelijk in te kunnen voelen. Niet
geringer, maar sterker menschenliefde is hiertoe noodig. - ‘Maar het eene kan ik, het
andere niet,’ zegt gij mistroostig. Inderdaad en juist daarom moet u dit als uw dure
plicht worden ingehamerd. Want gij kunt het wèl - maar - met anderen, schouder
aan schouder staande, indien gij althans weet wat dienen beteekent. Van zelf gaat
het niet i k te doen opgaan in w i j .
En wat misschien nog moeilijker is, waar het gaat om een geestelijken groei, die
alleen w a a r a c h t i g e n vooruitgang mogelijk maakt; wij moeten afleeren bij dagen
en jaren in plaats van bij veelvouden van jaren, ja misschien bij eeuwen te rekenen.
Omdat wij zoo gebrand zijn op het zien van resultaten is dit wel heel moeilijk. Mij
is het nog nooit geheel gelukt.
‘En peu d'heure
Dieu labeure’,

zegt een middeleeuwsch spreekwoord. En er is waarheid in. Maar gìj hebt u in te
prenten dat Gods molens langzaam malen, en dat aan ieder resultaat een geleidelijke,
langzame voorbereiding voorafgaat. In een brief aan Emerson betreurt Carlyle dat
hij in zijn geschriften met donder en bliksem werkt, terwijl Emerson over helder
daglicht beschikt. Hij voegt eraan toe: ‘Alleen het daglicht schept groei en bloei.’
Nuchter gezegd: dag aan dag moet gestadig, ononderbroken gewild en gewerkt
worden, zal eenmaal het groote doel bereikt worden. Ik had den man willen kennen
die, à propos van Franciscus' zich-naakt-uitkleeden ten bate van den haveloozen
bedelaar, de opmerking maakt: ‘ja, maar dat kan je maar eens doen.’ Het is wel niet
overbodig u hieraan te herinneren, die gehouden zijt te leven en te werken in een
tijd, waarin het avontuur wordt verheerlijkt en het uitzonderlijke voor het groote
doorgaat. Gelukkig gij, indien gij uw volhardingskracht
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ten volle inzet voor een ander doel dan om al zwemmende een halve seconde eer aan
te komen dan uwe concurrent of om de aarde om te vliegen met als eenig doel er eer
te zijn dan een ander. Ook gij zult er van geschrokken zijn, dat de eerste burger van
de hoofdstad als hij ex officio tot kinderen spreekt, op geen ander verschil wijst
tusschen voorheen en thans dan op technischen vooruitgang - vliegtuigen en
duizendmaal meer automobielen. En dat op een moment van sterke ontvankelijkheid,
dat een kind zijn leven lang bij blijft. Het loont de moeite dit te overdenken en door
te denken.
Minstens even joviaal had kunnen gesproken worden over leerplicht,
kinderleeszalen en kinderbibliotheken, over speelterreinen, over vacanties buiten,
over vaders die tijd hebben tot spelen, voorlezen, wandelen, over woonvertrekken
groot genoeg om niet ná maar met elkaar aan tafel te zitten. Welk een uitzonderlijk
kostelijke gelegenheid tot waardeering van opbouwende cultuur is hier verloren
gegaan. Gij zijt u toch immers ervan bewust, dat voor het ombuigen van den tijdgeest
tot begrip van andere en hoogere waarden ook op u wordt gerekend?
Gelukkig heb ik u geprezen omdat gij tot maatschappelijken arbeid wenscht te
worden bekwaam gemaakt. Voor de toekomstige woningopzichteres beteekent dit
dan, dat het vraagstuk der volkshuisvesting haar evenzeer ter harte gaat, dus een zaak
is die haar hart raakt, als het persoonlijk geluk harer bewoners. In de armenverzorgster,
wier maatschappelijk hulpbetoon de paria geldt, leve de wensch zich zelve overbodig
te maken, wat haar, indien al, alleen gelukken zal wanneer economische ombouw
haar voor oogen staat, aldoor, als een hooge, zedelijke eisch. Zoo alleen kunnen zij
die na haar komen, iets meer bereiken dan zij zelve. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis,
van elken vorm van maatschappelijken arbeid. Van wat mij persoonlijk het meest
ter harte gaat, volksopvoeding en volksontwikkeling, zeker niet het minst. Wie wordt
het niet bang te moede wanneer hij bedenkt dat de eeuwen door het gansche
cultuurbezit der menschheid, op een enkele uitzondering na, aan de massa is
onthouden? Waarom, terwijl men toch weet dat intellect en kunstzin,
wetenschappelijke en wijsgeerige aanleg zoo goed als botheid
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en onverstand evenzeer in de bezitlooze als in de bezittende klasse voorkomen? Het
antwoord? Zooals in de middeleeuwen dat van den armen monnik in wien een
scholastisch denker zat, moet het stoffelijk bestaan van een ieder verzekerd zijn, wil
de geest zich kunnen richten op wat niet stoffelijk rendeert. Behoeft het betoog
hoezeer dit klemt in dezen tijd, nu na eeuwen eindelijk alle menschen meetellen in
het maatschappelijk bestel en hoe nu het onrecht aan de massa zich wreekt? En wij
durven zoo waar prat gaan op onze democratie, terwijl in het eigen land 71% der
bewoners na het 14e jaar geen onderricht meer krijgen, en dit terwijl de democratie
met de volksontwikkeling staat of valt?
Werpt gij mij voor dat hierin toch zeker verandering is gekomen, dan geef ik u dit
toe. Men bekommert zich heden ten dage inderdaad niet meer alleen om den Giotto
onder de schaapherders, want er wordt uitgegaan van de onderstelling, dat iets van
een Giotto in iederen schaapherder schuilen kan. Maar gij denkt aan klassen zoo
talrijk, dat weer opnieuw het individu ondergaat in de massa. En gij scheldt mij een
utopist. Doch ook hier zelfs en ook wel juist door gewilde onderwijsverslechtering,
dringt het besef door welk een bedreiging van de grootste cultuurwaarden de
onopgevoede massa biedt. Oók dank zij uwe houding moet en zal dit anders worden.
Uw ideaal van volksopvoeding is immers, dat over het gansche terrein het potentieele
actueel worde, dat een ieder de kans krijge een volwaardig mensch te worden, naar
lichaam, geest en ziel, wiens hart klopt in zijn hersenen, en wiens hersenen denken
in zijn hart. Heb dit ideaal zóó lief, dat gij als maatschappelijke werkster niet alleen
in gloeiend verzet komt tegen wat volksontwikkeling tegenhoudt, maar ook met al
uw macht ter wille van het gemeene best nieuwe mogelijkheden helpt scheppen tot
geestelijke verrijking van Jan en Alleman. Want ook dit worde u op het hart gebonden
- laat het u zeggen door Hendrik de Man en zijns gelijken - dat ook de beste
instellingen, de gezondste en meest oordeelkundige organisaties, ja de gaafste
maatschappij-inrichting gedreven worden door menschen. En wie mensch zegt, zegt:
gebrekkig maaksel, met goede en kwade neigingen, tot wiens wezen intusschen
vatbaarheid voor veredeling behoort.
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Dat ik u gelukkig prijs om uwe keuze, heeft nog een andere reden dan de reeds
genoemde. Met honderden anderen hebt gij gemeen dat een diploma, een bul, een
acte in dezen overgangs- en dus chaotischen tijd geen waarborg meer is voor
bezoldigden arbeid. Dit is in zekeren zin erg, maar niet het allerergste in een land,
waar geestelijke vrijheid nog mogelijk is bij financieele afhankelijkheid van ouders
of verwanten, ja van de gemeenschap. Wat gìj vóór hebt op een alleen technische
vakopleiding, is dat uw gezichts- en daardoor uw arbeidsveld veel ruimer is, zoodat
gij u thuis voelt daar waar een ander geen voet zou durven zetten. Voor u behoeft
onder welke omstandigheden ook, het schrikbeeld der werkloosheid niet te bestaan;
die moordende vloek behoeft u niet te treffen. En nu mij eenmaal het woord gegeven
is, houdt gij mij ten goede dat ik ook een paar dingen zeg, die ik in mìjn tijd in geen
enkele openingsspeech ongezegd liet. Velen uwer komen uit een andere denk- en
gevoelswereld dan de onze. En dit kan voor u een onontwarbare puzzle worden. Ik
herinner mij uit den nu naar ik hoop hierin inderdaad volmaakt verleden tijd, hoe
twee eerste-jaars-leerlingen in groote opgewondenheid mijn kamer binnenstoven,
na een les van den zoo uiterst bezadigden docent in economische geschiedenis. Beide
meisjes waren dochters van groot-industrieelen. Zij konden hier niet langer blijven,
want zij hoorden hier dingen verkondigen in lijnrechten strijd met wat thuis voor
waar en goed doorging. Het ging - gij begrijpt dit - om het kapitalisme en deszelfs
veroordeeling als economisch systeem. Toegegeven werd dat voor den docent en
voor degene die u dit vertelt, deze veroordeeling gemakkelijker was dan voor wie
door het nog immer vigeerende stelsel rijkdom en daardoor macht en invloed hadden
verkregen en van geslacht op geslacht deze hadden zien toenemen. Mijn laatste woord
tot haar drukte de vurige hoop uit dat - ware ik in háár plaats - mijn liefde voor
gerechtigheid echt en sterk genoeg mocht zijn om te veroordeelen wat gerechtigheid
tot een bespotting maakt en, waar noodig, offers te brengen. Daargelaten wat dit
gesprek verder moge hebben uitgewerkt, van gegriefdheid, dit moordende gifgas,
kon geen sprake meer zijn. Wil dit bedenken in uwen onderlingen omgang.
Tot slot moge ik in dit verband u eraan herinneren hoe
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Israëls heilige boeken vol zijn van den eisch der Gerechtigheid, hoe Israël's grootste
zoon zalig spreekt wie naar gerechtigheid dorst. En hoe - het oogenblik dringt ertoe
ook dit in herinnering te brengen, hoe het schoonste van alle mij bekende volksliederen
van ons vraagt: God te obediëren in der gerechtigheid.
Van harte hopen wij, dat gij de studie en het werk die u wachten, of nòg wachten,
ernstig nemen zult. Niet alleen zult gij dan uitgroeien in de breedte en in de diepte,
maar gij zult, begrijpend en aanvaardend, den grondslag versterken waarop uw
verdere leven rusten zal. Niet gìj zult dan in arren moede of in wanhoop vragen naar
den zin van het en van uw leven.
In jeugdigen overmoed hebben velen uwer eenmaal, ja vele malen, gezongen: ‘Wij
zijn de werkers.’ Gij wilt het ons wel mogelijk maken u eenmaal uit volle overtuiging
te kunnen toeroepen: ‘Gij zijt de werkers. Ja, gij, als een goed instrument.’

Boekbesprekingen
J. Huizinga, De wetenschap der geschiedenis. H.D. Tjeenk Willink & Zoon
N.V., Haarlem.
De vraag, die bij de lezing dezer opstellen zich aan den lezer opdringt is deze: is
geschiedschrijving een wetenschap of is zij een kunst? Deze vraag houdt de
vooronderstelling in dat de begrippen ‘wetenschap’ en ‘kunst’ welomschreven
begrippen zijn, wat niet heelemaal het geval is; maar al zijn wij van meening dat ook
deze begrippen door overgangsvormen aan elkaar grenzen, dan toch bestaat de
mogelijkheid van heenwijzing in de eene of in de andere richting, en in het onderhavig
geval zouden wij de geschiedschrijving bij de kunsten en niet bij de wetenschappen
willen indeelen, hoewel zij met een wetenschappelijk apparaat werkt, wat de vie
romancée eveneens, ofschoon met grootere vrijheid, behoort te doen. Kunst met
wetenschappelijke middelen uitgevoerd; maar toch kunst wegens de zeer groote mate
van individueele en sociale subjektiviteit zonder welke geen geschiedschrijving
mogelijk is. Geschiedenis immers wordt geschreven uit zeker oogpunt en volgens
zekere visie, en waar deze ontbreken ontstaat kroniek, verslag, berichtgeving, maar
geen geschiedschrijving. De ‘algemeenheid’, die het alleen-beoogde is bij de
geschiedschrijving, lijkt niet op de algemeenheid in de natuurwetenschap, de
algemeenheid van het soortelijke en wetmatige; er bestaat op het genoemd terrein
noch het een noch het ander, omdat hier geen herhaling plaats heeft, slechts een in
ruimeren zin genomen
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analogie, die echter niet tot wetmatigheid kan verheven worden, omdat zij niet de
mogelijkheid van voorspelling inhoudt, wat bij wetmatigheid wel het geval is.
De algemeenheid in het wereldgeschieden is algemeenheid niet voor het verstand,
maar voor de verbeelding en beteekent wereldorde: opgaan blinken en verzinken,
strijd en overwinning of nederlaag, kamp van leven en dood, lijden en geluk, wil tot
macht, gelukslot en noodlot, en dit eeuwig-durende in zijn tijdelijke uitbeeldingen.
Daarom is de geschiedschrijving met haar wetenschappelijke onderzoeksmethoden
toch een kunst, en dient Klio aan de zijde te staan van Kalliope, Melpomene en
Thalia. Er is dan ook niet een geschiedschrijving denkbaar van algemeengeldigen
aard, als voor allen en voor altijd deugdelijk, maar er zijn geschiedschrijvingen van
een zeer bepaald kachet en karakter, die in ‘wetenschappelijkheid’ elkaar niets te
verwijten hebben en die als verschillende uitvoeringen van hetzelfde thema naast
elkaar kunnen bestaan, zooals kunst van verschillende romanschrijvers elkaar geen
schade doet. Dit verschil echter (behalve dan dat der wetenschappelijke middelen)
blijft bestaan tusschen romankunst en geschiedschrijving, dat het gezichtspunt vanwaar
uit het verleden gezien wordt, niet vooral is individueel-subjektief, doch
groepmatig-subjektief; de geschiedschrijver vindt weerklank in een groep; hij is
vertegenwoordiger van een kultureelen kring van grooter of kleiner omvang, hij is
dichter en denker met anderen en wijst aan wat voor hen gelden zal; hij verdicht het
verleden zóódat zoowel zijn wetenschappelijk geweten alsook de ideologie, door
hem vertegenwoordigd, gerespekteerd wordt. Hij is de deskundige kunstenaar als
representant zijner geestverwanten.
Voor deze opvatting van de kunst der geschiedschrijving bieden de opstellen in
Huizinga's boek een overvloed van bewijsmateriaal, waarom het dan ook ten zeerste
ter lezing zij aanbevolen aan eens- en niet-eensgezinden.
J.D. BIERENS DE HAAN

Dr. J.D. Bierens de Haan, Het Rijk van den Geest. J. Ploegsma, Zeist 1938.
Van een philosoof, die bij zijn Amsterdamsche eere-promotie opmerkte, dat hij ‘naar
de jarentelling’ den avondstond zijn levens heeft bereikt, kan men na zijn zevende
decennium bezwaarlijk revolutionnaire gedachtenzwenkingen verwachten. Het
wijsgeerige werk van dr. J.D. Bierens de Haan toont trouwens van den aanvang af
een opvallende innerlijke continuïteit door de vastheid van eenige vroeg gewonnen,
vooral bij Plato en Spinoza aansluitende grondideeën. ‘Het Rijk van den Geest’ is
een nieuwe - betrekkelijk nieuwe - variant van het idealistische hoofdthema ‘dat de
kennis der waarheid op een inkeer des denkens tot zichzelf berust’
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en laat zien, hoe de Idee, na zich tot natuur te hebben verkeerd, via het uiterlijke
civilisatierijk en het innerlijke cultuurrijk in het Geestesrijk zichzelf hervindt. De
vraag, waar het bij zulk idealisme voornamelijk om gaat is, hoe de eenheid en de
verscheidenheid, de voleindiging en de eindigheid, de stilstand en de beweging
moeten worden ‘samen gedacht’. Bierens de Haan kiest partij voor Spinoza tegen
Hegel, wanneer hij de Idee voorop stelt in plaats van haar in en uit het proces te
voorschijn te laten komen. Het dynamische moet van het statische, het tijdelijke van
het eeuwige uit begrijpelijk worden gemaakt en niet omgekeerd. De logische ‘crux’
van een dergelijke metaphysische conceptie steekt in de vraag, waarom God (Idee),
die in zichzelf ‘Oneindige Essentie’, ‘boven-werkelijke Wezenheid’ is, zich tot wereld
zou verkeeren teneinde daar ‘zijn existentie uit te oefenen’ en ‘zichzelven op te
bouwen’ (bl. 111). De verschijnselenwereld tot en met het cultuurrijk dreigt te worden
neergedrukt tot een soort zondeval van de Idee en het tijdelijke loopt gevaar in het
licht van de Eeuwigheid te verbleeken. Het is vooral de geschiedenis, die naar mijn
gevoel ernstig tekort komt. Tusschen haar als ‘terrein voor de stichting van een
civilisatierijk, maar niet voor meerder dan dit’ en de cultuur als innerlijk waarderijk
wordt een scheidingslijn getrokken, die voor een werkelijk synthetische beschouwing
niet bevorderlijk is. Er is tusschen civilisatie en cultuur meer continuïteit en innerlijk
verband dan in het betoog van dr. B. de H. tot uiting komt. Geheel overtuigend kan
ik ook de argumentatie niet vinden, waarmee ten slotte het cultuurrijk ten gunste van
het Geestesrijk wordt gerelativeerd. Terwijl op bl. 173 het wezenlijk verband tusschen
het ware, het goede en het schoone wordt aangetoond en op bl. 179 nog wordt erkend,
dat zij tezamen in één struktuur verbonden zijn, laat bl. 180 daar abrupt op volgen,
dat de ‘betrekkelijke zelfstandigheid der drie geledingen en hun eigen innerlijke
autonomie’ de ‘mogelijkheid’ tot conflict open laat. Het ‘struktuurverband sluit niet
een zoodanige harmonie in, dat daardoor het kultuurrijk het karakter van een openlijke
(? B.) eenheid bezit, welker ideeën in één idee als opgeheven tezamen zijn.’ En
daarom wijst ook het cultuurrijk boven zich uit naar de voleinding, waarin alle
‘verkeerdheid’ van natuur, civilisatie en cultuur opgeheven is.
Deze opmerkingen bedoelen niet meer, dan eenige kleine onzuiverheden aan te
wijzen in de klassiek-harmonische symphonie van Bierens de Haan's denken. Daaraan
nog toe te voegen een opsomming van taalkundige oneffenheden (‘gebeuringen’,
‘gebeurlijkheden’ ‘ten bate der Idee’, ‘zijn zielsche woning’, ‘enkelgestalten en
enkelgebeurtenissen’, ‘behoorendheid’, ‘veelmaals’) zou de gedachte aan
moedwilligheid wekken, ware het niet, dat in Bierens de Haan de ‘philosophos’ en
de ‘poietes’ elkaar zoeken en zijn goede naam toch ook steunt op de voorname
zorgvuldigheid en zuiverheid van zijn woordgebruik.
R.F. BEERLING
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Het Gemeenebest. Maandblad voor het Nederlands Volksgeheel en tot
bevordering van de Volksgemeenschap, 1ste Jrg., afl. 1. H.D. Tjeenk
Willink & Zoon N.V., Haarlem, f 3, - per halfjaar.
Een prijzenswaardige onderneming van jongeren, waaraan veel succes worde
toegewenscht! Reeds de samenstelling der redactie, welke Katholieken, rechtzinnige
en vrijzinnige Protestanten, sociaal-democraten en liberalen, Hollanders en
Brabanders, plattelanders en stedelingen omvat, is een unicum in ons land, waar
diepe en vaak ongemotiveerde scheidingslijnen het onderling verstaan en den
gezamenlijken strijd onmogelijk plegen te maken. In de inleidende ‘Verantwoording’
wordt verklaard: ‘“Het Gemeenebest” zal dus plaats bieden aan al die beschouwingen,
welke op de basis der gerechtigheid het Nederlandse volk en de groepen waaruit het
bestaat, willen dienen. Een zekere evenredigheid tussen principiële en practische
vraagstukken, benevens die welke de volksopvoeding raken, zal daarbij worden
betracht.’ Merkwaardig, dat het eerste artikel dan is een - goedgeschreven en
belangwekkend - typisch R o o m s c h artikel over ‘De crisis in de cultuur’ van Geert
Ruygers. Niet alle werkers aan onze volksgemeenschap weten zich ‘gedoopten in
het mystieke Lichaam van Christus’. Doch het stemt reeds tot dankbaarheid dat
Roomschen zich in dit gemengde milieu zoo zonder voorbehoud uitspreken. - Bepaald
voortreffelijk is W. Verkade's artikel ‘Scheidslijnen in het Nederlandse volk’, waarin
de schr. achtereenvolgens de tegenstelling arbeidersklasse - burgerij, de antithese,
de tegenstellingen Noord - Zuid, stad - platteland, bestaans-onzekeren en
‘gevestigden’, behandelt. Hoeveel goed zulk een begrijpende, bovenpartijdige
uiteenzetting werkt, bleek mij onlangs, toen ik een vooraanstaande figuur uit
‘Landbouw en Maatschappij’ zijn voldoening hoorde uiten over het feit, dat in dit
artikel de cultureele achterstelling van het platteland bijv. door den
standplaatsenaftrek, door den s t e d e l i n g Verkade wordt ingezien! - Wat
journalistiek-opsommend en vluchtig (Prof. Menniche's ‘Sociale paedagogie’ wordt
op zéér losse gronden voor ‘verkapt-totalitair uitgemaakt) is het derde artikel dezer
eerste aflevering, n.l. ‘Volksopvoeding’ van Anton M. Brouwer. Het is een overzicht
van wat er op het gebied der ‘overkoepelende’ volksopvoeding thans bestaat, waarbij,
terecht, veel aandacht wordt besteed aan de Volkshoogeschool te Bakkeveen. Men
had hier m.i. wel een principiëler en minder gehaast betoog mogen verwachten. Enkele goede boekbesprekingen vormen het besluit.
K.B.

Het Filter. Uitgave van de Stichting ‘Ned. Jongeren Pers-Commissie’. 1ste
Jrg., No. 1. f 3,25 per jaar.
‘Het is haar te doen om de feiten,’ zegt de redactie. ‘En zij weet, dat de Nederlandsche
opvoeders en jeugdleiders zelf het beste kunnen beoordeelen, op welke wijze van de
geboden gegevens ge-
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bruik moet worden gemaakt.’ Deze gegevens zullen zijn allerlei mededeelingen
omtrent de extremistische jeugdpropaganda van links en van rechts. Wij vinden dan
ook een artikel over ‘De communistische actie onder de Nederlandsche jeugd’, over
‘Deutsche Schule en H.J. in dienst der Auslands-Organisation’, ‘Enkele gegevens
over den Nationalen Jeugdstorm’, enz. - Het wil mij toeschijnen, dat bij de bestrijding
van communisme en fascisme aan publicaties als deze slechts een zeer ondergeschikte
beteekenis toekomt. Zelfs bestaat het gevaar, dat zij bij sommige zich noemende
democraten een onheilige tevredenheid opwekt, en de illusie dat voor de opdissching
van - zij het ware - gruwelverhalen i e t s ter versterking der democratie zou worden
verricht. Wie deze vlot-geschreven chronique scandaleuse noodig meent te hebben
- toe dan maar, maar hij ga na de lectuur ten snelste over tot de orde van den dag!
R.B.

Jef Last. De Spaansche Tragedie. Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1938.
Geb. f 3,90. (Op verzoek van de uitgeverij: pag. 199, loyaal moet zijn:
legaal; inlichting m.z.: inleiding).
Jef Last, die bij het uitbreken van den Spaanschen burgeroorlog ging meestrijden
aan de zijde der Republikeinsche regeering, en thans weer, opgejaagd en gehinderd
door zijn vroegere partijgenooten, de communisten, in ons land vertoeft, heeft in dit
boek zijn ‘Spaansche Brieven’ (deels al verschenen) gebundeld, en van ‘Inleiding’
en ‘Terugblik’ voorzien. Deze beide laatste missen m.i. alle belang; Last is
allesbehalve een beginselvast politicus en zijn zwerftocht langs allerlei partijen en
standpunten is juist onder het schrijven van dit boek in vollen gang geweest. Over
moraal en psychologie vinden we de wildste dingen. - Als actief belever en toegewijd
beschrijver van den Spaanschen burgeroorlog verdient hij echter eerbiedige
waardeering. Zijn, meerendeels anecdotische, schildering van menschen en gewesten,
van Madrid en loopgraven, is nergens romantisch opgepoetst, vrijwel overal sober
en van indringende beeldende kracht. Het heldhaftige en het avontuurlijke element
(beide onmiskenbaar) in de oorlogsvoering heeft het niets-anders-dan-gruwelijke
hier niet verdrongen. Juist als Last zich bij zijn schrijversleest houdt, is hij het
universeelst: behalve schrijver ook strijder, ook religieus mensch.
R.B.

C.J. Bleeker D.D. Liberal Christianity and the Oecumenical Movement.
Uitg. Int. Verbond voor Vrijz. Chr. en Geloofsvrijheid. Utrecht 1938. f
0,20.
In een kort Engelsch geschriftje schetst Dr. Bleeker eerst de wordingsgeschiedenis
zoowel van het vrijzinnige Christendom als van de oecumenische beweging. Dan
behandelt hij de ‘actual relation’ en wijst erop dat bestendiging en versterking dezer
betrekking voor beide heilzaam, ja noodzakelijk is. - Een in het Duitsch gesteld
prospectus is bijgevoegd.
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Het geschenk van Kerstmis
Door S.H. Spanjaard
Er ligt iets merkwaardigs in, dat St. Nicolaasfeest en Oud- en Nieuwjaar samen vallen
met Advent en Kersttijd. In deze donkere dagen verdringen de menschen zich om
de hel-verlichte etalages van de winkels, waarin allerlei kostelijks en begeerlijks is
uitgestald. Men denkt echter niet aan zichzelf, maar men wil anderen verrassen. Zoo
komt iets van warme hartelijkheid tusschen de menschen onderling; men bedenkt
elkaar op royale en milde wijze en men schept een lichte, feestelijke sfeer, waardoor
veel duisternis wordt uitgebannen, althans vergeten. Want donker zijn de dagen,
maar ook donker is de wereldtoestand. Er is veel gedruktheid, veel somberheid en
veel wanhoop. De lichtpunten in het wereldgebeuren zijn schaarsch en geen
optimisme, noch struisvogelpolitiek kan daar iets in veranderen. Maar St. Nicolaas
wordt gevierd, Kerstplannen worden gesmeed, en Oud- en Nieuwjaar moeten op
passende wijze worden doorgebracht. De geschenken komen en gaan, de
gezelligheidsroes moèt vergetelheid brengen en de plannen mogen niet worden
uitgesteld. Hoe zou het leven te dragen zijn, als niet de koestering van het feestelijk
samenzijn veel sombere koude verdreef? Kinderen moeten blijven juichen, het
haardvuur moet hoog-op branden en het geroezemoes van de stemmen zal veel zorgen
kunnen verdrijven. Het is opmerkelijk, dat zoo veel menschen heel gemakkelijk na
de spannende weken, die achter ons liggen, zich met overgave in de feestroes dezer
dagen storten. Begrijpelijk ook. Toch zijn er bezwaren, als dit het eenige zou zijn,
wat de menschen in de Decembermaand kunnen beleven.
Wij zouden niet gaarne een domper zetten op al het mooie, dat deze wintermaand
biedt. Maar wij mogen er wel met eenigen nadruk op wijzen, dat de woorden Advent
en Kerstmis nog een andere wereld dan die der gezelligheid en warme
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huiselijkheid ontsluiten. Een wereld, waarin God ontmoet wordt. Een wereld, die
verlossing brengt, en een vertroosting geeft, die tot het kostbaarste en zaligste behoort,
wat een mensch geschonken kan worden. Ook hier is het geschenk de bemiddeling,
de openbaring van een genegenheid. Maar nu gaat het niet langer om de verhouding
tusschen menschen onderling, maar om de ontmoeting tusschen God en mensch.
Oneindig dieper en inniger dan ooit in de goede gaven van de Decembermaand tot
uiting kan komen, is het de Gave van Kerstmis, die ons doet voelen welk een geschenk
van eeuwige waarde ons van Godswege ten deel is gevallen. Voorwaarde voor het
kunnen verstaan en aanvaarden van dat geschenk, is, dat de mensch van God iets
verlangt. Dat er een begeerte is naar gemeenschap met Hem, naar het Heil, dat Hij
alleen geven kan.
In het derde hoofdstuk van Koningen wordt ons verteld van Salomo's droom. God
verschijnt hem en zegt: ‘Doe een verzoek, wat zal ik U geven?’ Geen rijkdom of eer,
geen aardsche goederen vraagt de koning. Hij smeekt om een opmerkzaam hart, om
wijsheid. In dit verzoek van den koning ligt nog iets menschelijks, al zouden veel
menschen zelfs aan deze formuleering niet toekomen. Maar het is of in de profetieën
dit woord van God op andere, hoogere wijze wordt beantwoord. Het is of God zegt:
‘Wat zal ik U geven?’ en dan stijgt een machtig verlangen op uit die oude geschriften,
een verlangen, dat als voorzegging is neergeschreven: dat het licht zal worden ten
tijde dat het avond is, dat een Vredesvorst zal komen in deze wereld. Wat ons
geschonken moet worden? O God, dat Uw dag zal aanbreken, en dat er verlossing
en uitleiding zal zijn, grootscher en geweldiger, dan toen uw volk uit Egypteland
werd gevoerd naar het land van belofte.
Als dat dan komt, de vervulling van dit verlangen, grooter en nog weer anders dan
de oude profetie het kon uitdrukken, waarlijk datgene, dat geen oog heeft gezien en
geen oor heeft gehoord en in 's menschenhart niet is opgekomen, ja, dan zijn er geen
woorden haast om de lof te zingen van den Almachtige, die in de komst van Jezus
Christus het grootste geschenk geeft, dat aan de wereld gegeven kan worden: de
openbaring Zijner liefde. Daarom hoort in Advent thuis het Magnificat van
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Maria: Mijn ziel maakt groot den Heer en het Benedictus van Zacharjas, des Doopers
vader: Geloofd zij de Heer. Daarom wordt dit alles uitgedrukt in den extatischen
jubel der herders, het Gloria in excelsis Deo: Eere zij God in den hooge.
Hoe komt het toch, dat deze jubel zoo weinig òns deel is? Waarom verstaan wij
menschen het kostbare, eeuwige en wonderbaarlijke van het geschenk Gods zoo
slecht, dat van lofzegging en dankzegging geen sprake is? Waarom - en dit is een
trieste constateering - lijkt het er op, dat het geschenk is verworpen?
Zou het niet dit zijn: dat de wereld zoo duister is, dat het lichtende geschenk niet
aanvaard kan worden en dat de harten der menschen zóó gesloten zijn voor God en
zóó vervuld van andere dingen, dat de boodschap van Kerstmis niet kan worden
verstaan? Er komt nog iets anders bij. Dat andere ligt in den aard van Gods gave.
Wat is het nu eigenlijk, wat met de komst van Jezus Christus op de aarde aan de
menschheid gegeven wordt?
Het eerste is dit: dat menschen, die in duisternis en doodschaduw gezeten zijn
gestierd worden naar den weg des vredes. In Jezus Christus is er vergiffenis van
schuld, mogelijkheid tot nieuw leven, wedergeboorte. Daarvan spreken ons de
gelijkenissen en verhalen van de drie oudste Evangeliën, het duidelijkst in den
Verloren Zoon, die als opperste genade de terugkeer tot den Vader beleven mag.
Maar ook Paulus weet er van als hij Gods liefde bezingt. En spreekt niet Johannes
van een Vrede, die ons wordt nagelaten en die grooter is en anders dan de vrede, die
de wereld geeft? Dat alles is echt: geschenk, genadegave, heil. Maar - en hier beginnen
al de moeilijkheden - dit heil veronderstelt een verslagen geest. En dàt te belijden,
dàt te erkennen kost menigeen bovenmatige moeite en zelfoverwinning. Wie dit
echter kan, zal iets mogen speuren van een geborgenheid en rust in God door Jezus
Christus, waarvoor hij juist in moeilijke tijden alleen maar innig dankbaar kan zijn.
Maar het tweede is dit: mèt de komst van Jezus Christus is de prediking van het
Godsrijk verbonden. Ook dit een geschenk, zeker. Hoe groot en onverdragelijk zou
de uitzichtloosheid niet zijn, als wij dit Rijk niet meer mochten verwachten? Maar
nu
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komt de spanning: wie Rijk Gods zegt, laat in zeker opzicht de wereld los, staat daar
heel kritisch tegenover. Hij wordt weer naar die wereld toegedreven, maar staat
daarin nu als een ander mensch. Wie dit woord gehoord heeft kent geen rust meer.
Het dualisme viert triomfen; klanken als: de wereld die in den Booze ligt en de
duisternis, die het licht niet kan opnemen worden nu gehoord. Een offensief tegen
de machten van alle tijden wordt ingeluid. De Bergrede roept op tot strijd tegen den
Mammon. Paulus roept op tot waakzaamheid. Johannes spreekt waarschuwend van
de kinderen der duisternis, en wil, dat wij, in deze wereld levend, niet vàn deze wereld
zijn. Waarlijk, wie Koninkrijk Gods zegt, weet dat het een geschenk is, maar ook
een heel zwaar woord, dat onrust en spanning geeft, en ons losmaakt van de wereld.
Een woord van oordeel en van bestraffing. Wie van ons is niet geneigd te zeggen:
dit soort geschenk wensch ik niet te aanvaarden, het is mij te gevaarlijk, want het
haalt mij uit mijn rust?
Er is nog een derde kant aan het geschenk Gods: God wil dat wij Zijn
medearbeiders zijn, Zijn dienaren, onnutte slaaf en kind in eenen!
Is - zoo vragen wij - dit niet mèèr bijkans onvervulbare eisch dan liefdevolle
ontferming? Want nu komen wij in strijd met onszelf, nu gaan wij beseffen dat er
een smalle weg is, waarop een kruis moet gedragen worden, van de roede eens
drijvers, die ons voortjaagt op ons pad. Gods medearbeiders, in volkomen
gehoorzaamheid echter aan zijn wil. Dat wil zeggen in de taal van de oude Evangeliën:
den naaste liefhebben als zichzelf. Paulus zegt ons, dat wij ons als Gods uitverkoren
heiligen en geliefden (het geschenk!) bekleeden moeten met ontferming,
goedertierendheid, ootmoed, zachtmoedigheid en geduld (o, zware eisch!). Johannes
noemt een nieuw gebod: dat wij elkander liefhebben. Wie wil dit alles vervullen?
Wie wil inderdaad zijn leven verliezen, om een ander leven te vinden? Wie tracht
niet ijlings door het geschenk te weigeren de daarmee verbonden opdracht te
ontloopen?
Dat is Kerstmis. Christus' komst in de wereld. Volkomen genade èn absolute eisch.
Als het ons is of God in dezen Adventstijd tot ons zegt: ‘Doe een verzoek, wat zal
ik u
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geven?’ mocht het dan zoo zijn, dat wij gedachtig aan het Evangelie kunnen
antwoorden met de beden van het ‘Onze Vader’. Dat wij zeggen: ‘Onze Vader’, o
God, dat ge dat wilt zijn en wij ùw kinderen.
‘Uw Koninkrijk kome’. Onze hoop, maar ook een spanning, waarin wij leven
durven.
‘Uw wil geschiede’, ook in mijn leven, dat het leven van een dienstknecht, een
waarachtig Christen moge zijn, tot welken strijd het mij ook brengt.
Als wij dit kunnen zeggen, straks, als de Kerstklokken luiden, dan zullen wij
Kerstmis mogen vieren, jubelend over wat God ons daarin geschonken heeft.
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Moreele en geestelijke herbewapening
Door R.F. Beerling
Sinds den wereldoorlog hebben er nu al zooveel heelmeesters aan het ziekbed van
Europa gestaan, dat men zich bezorgd begint af te vragen of de patiënt niet wordt
doodgecureerd. Het jonge idealisme van na 1918 zwoer in zijn nooit-meer-oorlog
roes bij internationale verbroedering, die, voorzoover de practijk zich weerbarstig
mocht toonen, door een stelsel van collectieve veiligheid (de goedwillende overmacht
tegen de kwaadwillende minderheid) moest worden gewaarborgd. Nu zelfs de trouwste
Volkenbondsaanhangers de onbruikbaarheid van een dergelijk systeem in de huidige
omstandigheden hebben beaamd - men denke aan de verklaring van minister Patijn
te Geneve - keert de internationale politiek naar oude, beproefde middelen en wegen
terug. Neutraliteit, zelfstandigheid, bilaterale verdragen, assen, spillen en andere
blokvormingen doen opgeld. De propaganda, onbeschroomder dan ooit, houdt de
menschen wakker (of sust ze in slaap, al naar men wil) met ideologische injecties en
het mag wel als een der grootste gevaren van dezen tijd worden beschouwd, dat ook
de critisch afgestemde mensch door die steeds herhaalde woordbombardementen
onder den voet geloopen wordt. De zwendel met woorden en begrippen, die in onze
dagen op grooter en brutaler schaal bedreven wordt dan ooit tevoren, onttrekt in
toenemende mate de werkelijkheid door een terminologisch rookgordijn aan het
gezicht. ‘Communisme’, ‘fascisme’, ‘humanisme’, ‘democratie’, afgesleten door het
ordinaire spraakgebruik, wekken geen beldere voorstellingen of klare gedachten,
maar troebele gevoelens en primitieve reacties op. In de handen van hen, die de
technische beïnvloedings-werktuigen beheerschen, wordt er in wonderlijk korten
tijd een soort massale psyche verwekt, die zich voor de verwezenlijking van allerlei
machtsdoeleinden willoos laat inzetten.
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Zij, die zich door de magie van de leuze nog niet hebben laten vangen, zien met
toenemende duidelijkheid in, dat de middelen, die na den oorlog zijn aangewend om
een beteren internationalen toestand te krijgen, te kort geschoten zijn. Of liever: niet
de middelen zelf, maar de werkelijkheid waarop ze moesten worden toegepast heeft
aan de verwachtingen niet beantwoord. Men heeft haar - en dus de menschen - te
hoog aangeslagen. Het gaat in de wereld van nu niet beter en beschaafder dan vroeger,
maar wel doelbewuster en geraffineerder toe. Wil men nog van ‘Vooruitgang’ spreken,
dan ziet men zich naar het domein van de techniek verwezen en is het te loochenen,
dat deze techniek vooral ten kwade wordt aangewend? De afstand tusschen de normen
der moraal en het niveau der kennis ter ééne en de werkelijkheid ter andere zijde lijkt
grooter dan ooit.
Is ‘de menschheid’, waarover men eenige eeuwen lang met zooveel gemak
gesproken heeft, nu zooiets onhandelbaars, dat er met geen mogelijkheid wat beters
van te maken is dan het erbarmelijke beeld, dat zij heden vertoont? Is er niets te
bedenken, dat met meer grond dan het vroeger beproefde het vertrouwen in een betere
toekomst wettigt? Het schijnt een der duidelijkste lessen van de practijk der laatste
jaren, dat er van overspannen idealisme niets dan bittere ontnuchtering te verwachten
is. Het aardsche vredesrijk blijft wenken aan een gezichtseinder, die verder terugwijkt
naarmate de mensch roekeloozer probeert het te grondvesten. Van verre mogelijkheid
verbleekt het tot utopie of hersenschim; als zoodanig onderkend, wettigt het nog
slechts cynisme in de sfeer van een handelen, dat het normatieve voor doelmatige
illusie houdt. Wat is er, tusschen de twee uitersten van nihilisme en utopisme in, van
een beweging als de moreele en geestelijke herbewapening te verwachten?
Zij komt blijkbaar uit Engeland, waar de ‘Times’ op 1 September een oproep van
dertig parlementsleden publiceerde, die op ‘geestelijke herbewapening’ aandrongen.
Het betrof hier blijkbaar hoofdzakelijk het belang van de democratie, welke mannen
van karakter noodig had, bereid om de heerschappij van het recht in de wereld te
vestigen. Een dag daarna hield de leider van de Oxfordbeweging, Dr. Frank Buchman
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te Interlaken een rede in denzelfden geest en op 10 September publiceerde de ‘Times’
een adhaesiebetuiging van Lord Baldwin en 14 andere lords, waarin erop gewezen
werd, dat de gevaarvolle crisis, die de wereld doormaakt, in haar diepsten grond een
moreele crisis is, die dus ook slechts met moreele middelen kan worden bestreden.
‘De eisch van het oogenblik is moreele en geestelijke herbewapening. Een steeds
toenemend aantal menschen, hier en in het buitenland, stelt zich deze herbewapening
ten doel. Alle mannen en vrouwen van alle landen en van alle rassen worden geroepen
om aan dit werk deel te nemen en zijn in staat te helpen. Als wij, met onze
medemenschen overal ter wereld tezamen, alle wilskracht en vindingrijkheid, die
wij thans aan de nationale verdediging moeten besteden, in dienst stelden van deze
taak, dan zou de vrede van de wereld verzekerd zijn.’
Deze adhaesiebetuiging was voor een aantal vooraanstaande Nederlanders
aanleiding, om de gedachte van de geestelijke en moreele herbewapening ook in ons
land te gaan propageeren. Ook zij publiceerden een oproep, waarin het vertrouwen
uitgesproken werd, dat Nederland zich aan deze taak zou zetten met Nederlandsche
vastberadenheid en dat het haar zou voortzetten met Nederlandsche vasthoudendheid.
Een bijzonder cachet kreeg dit manifest door het eenige dagen later verschijnende
bericht, dat de Koningin er met instemming van kennis genomen had en enkele
onderteekenaars ten paleize Soestdijk ontvangen zou. Enkele dagen later, na de
politieke crisis, die door München voorloopig afgesloten werd, verscheen er een
nadere oproep van het ‘eerste Nederlandsche elftal’, die aan de opvallende vaagheid
van het eerste manifest althans eenigermate tegemoet kwam. Verklaard werd o.m.,
dat wij ons, als volk en als individu, moeten wapenen ‘met de eenvoudige
eigenschappen van eerlijkheid en onzelfzuchtigheid’ en dat alleen op den grondslag
der hoogere beginselen een doeltreffende, rechtvaardige en duurzame vrede te
bereiken is.
Het is verwonderlijk om aan te zien, hoe snel het parool ‘geestelijke
herbewapening’ zich door een deel van de wereld - het Westen van Europa
voornamelijk - verspreidde. Snel, al te snel dreigt het gemeengoed en gemeenplaats
te worden, dubbelzinnig en onbegrepen. Had een katholiek blad het, in
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een commentaar op de behandeling van de Tariefmachtigingswet in de Tweede
Kamer, niet aanstonds over ‘dezen tijd van geestelijke herbewapening’ en smeedde
Hitler de kersversche leuze niet direct in een demagogisch wapen om door in een
rede den eisch te stellen, dat de materieele ontwapening door een geestelijke moest
worden voorafgegaan? De wereld heeft er allerminst behoefte aan, met nog eens een
slagzin te worden verrijkt; het is integendeel een dringende eisch, dat de Augiasstal
der phraseologie eens met critische bezems wordt gekeerd. In dit verband nu moet
worden opgemerkt, dat zij, die de beweging voor geestelijke herbewapening met hun
gezaghebbende namen dekken, althans in ons land, tot dusver in gebreke gebleven
zijn, hun bedoelingen voor misverstand te behoeden. In hun formuleeringen treft een
vaagheid, die misschien niet onopzettelijk is, maar het gevaar van verkeerde
gevolgtrekkingen in de hand werkt. Om zooveel mogelijk menschen te bereiken ook de Engelsche adhaesiebetuiging spreekt boudweg van ‘alle mannen en vrouwen
van alle landen en van alle rassen’ - heeft men hun individueele en nationale
verschillen zooveel mogelijk ontzien en onze landgenooten zijn daarin nog een stapje
verder gegaan dan Baldwin en de zijnen. Hun verwijzing naar Gods levenden geest,
op zichzelf al eenigszins elastisch, werd door prof. Aalberse c.s. niet opgenomen en
nader uitgewerkt, maar losgelaten ten gunste van een zoo mogelijk nog voorzichtiger,
nog neutraler en angstvalliger omschrijving, die ten slotte den flauwen nasmaak
achterlaat van een weinig sterk omlijnd, compromis-achtig humanisme. Na hun
tweede manifest van 10 October hebben de vooraanstaande Nederlanders niets meer
van zich laten hooren en zich ertoe bepaald in besloten kring hun bedoelingen nader
uiteen te zetten, omdat uit talrijke brieven gebleken was, ‘dat de diepere gevoelens,
die hen tot het publiceeren van hun oproep bewogen hadden, niet begrepen waren’.
Kan dat niet meer aan de samenstellers dan aan de lezers der oproepen gelegen
hebben? Hebben de initiatiefnemers hun taak wel goed begrepen door hun
verantwoordelijkheid te beperken tot een zekere dosis edel bedoelde rhetoriek? Mag
men de menschen, na hen tot een zoo groote taak te hebben aangespoord, maar direct
loslaten in blind vertrouwen op de uitwerking van het woord? Niemand zal van de
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geestelijke herbewapenaars eischen, dat zij een vereeniging stichten of met speldjes
gaan loopen, maar wie op een revolutie - een i n n e r l i j k e revolutie nog wel aanstuurt, moet de leiding aandurven en niet terugtreden na het eerste alarm geblazen
te hebben.
In abstracto is er op de redeneering van de ‘elfmannen’ niets aan te merken. Indien
er geen onbaatzuchtigheid en geen liefde is, dan is ook een ware vrede tusschen de
volken niet mogelijk. Wil men hiertoe komen, dan is een moreele en geestelijke
ommekeer in de naties noodzakelijk. En aangezien de naties uit individuen bestaan,
kan dat eerst bereikt worden, wanneer ieder afzondelijk daartoe bereid is. Iedereen
zal geheel op zichzelf moeten beginnen met het in toepassing brengen van de in de
manifesten genoemde deugden, om deze daarna uit te dragen in eigen kring. Zoo
zullen zich kleine, maar steeds grooter wordende kernen goedgezinde, eerlijke,
liefdevolle, onbaatzuchtige menschen vormen, die, als het ware van onder op, den
geest der wereld zullen veranderen en verbeteren. Gedachtig aan het woord van
Paulus: ‘Doet aan de geheele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige
omleidingen des duivels’, zullen de geestelijk herbewapenden zoo langzamerhand
een aanzienlijke slagorde in de samenleving gaan vormen om haar met ‘het
borstwapen der gerechtigheid, het schild des geloofs en het zwaard des geestes’ van
binnen uit te veranderen.
Dit laatste zou beteekenen, dat de mensch zich in r e l i g i e u z e n zin vernieuwt.
Dat zullen de Nederlandsche geestelijke herbewapenaars ook wel bedoelen, maar
zij aarzelen het uit te spreken. Zij hebben het wijselijk over een (niet nader
gekarakteriseerde) m o r e e l e crisis, waarvan zij veronderstellen, dat zij door den
mensch uit eigen kracht kan worden opgelost. Daar kan dan zelfs de atheïst vrede
mee hebben. Er wordt van den enkeling verwacht, dat hij bij zichzelf beginnen zal.
Maar het is voor den enkeling in de huidige samenleving al bijna een levenstaak aan
zichzelf t o e t e k o m e n , zichzelf waarlijk te ontdekken en in den greep te krijgen;
zelfbezinning temidden van een drukkend collectivum beteekent moeizame ontsluiting
van vreemd geworden werkelijkheid. Er heeft zich in de samenleving nog nooit een
renovatie voltrokken
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zonder richtsnoer, prediking, voorbeeld, programma. De vooraanstaande Nederlanders
noemden hun manifesten bij monde van hun woordvoerder een stoot in de goede
richting, ‘die opgevangen moet worden en als een sneeuwbal aan het rollen moet
komen’. Maar, aan zichzelf overgelaten, kan een sneeuwbal zich tot een lawine
ontwikkelen, die onheil in plaats van redding brengt. De leden van het ‘eerste
Nederlandsche elftal’ hebben een volkomen irreëele opstelling gekozen en, in plaats
van binnen de krijtlijnen te blijven, direct na den aftrap het veld verlaten. Zij
vertrouwen, dat men de regels van het spel wel begrijpen zal. En toonen zich
verwonderd, dat er op de tribunes verwarring is ontstaan...
Er is een zeker soort idealisme, dat men tegen zichzelf in bescherming moet nemen.
Het dreigt in heilige onnoozelheid slachtoffer te worden van de ‘omleidingen des
duivels’, die immer graag te gast is waar de argeloosheid zegeviert. Er is geen enkele
reden, het oprechte en brandende idealisme, dat de moreele herbewapenaars bezielt,
te kleineeren. Het is een lichtstraal in deze barre wereld van bedreiging en geweld.
Maar deze lichtstraal kan hen, die hem uitzenden, met verblinding slaan, indien zij
zich niet goed realiseeren, wat er in deze betrekkelijke wereld wel en niet mogelijk
is. Ook verantwoordelijke staatslieden laten zich zoo gemakkelijk meevoeren in een
stemming van oogenblikkelijk optimisme. Verkondigde Chamberlain niet in het
Lagerhuis, dat, al was er met den bovenbouw nog niet begonnen, de grondslagen
van het paradijs op aarde te München toch waren gelegd? Het eerste werk na de
fundamenten is dan blijkbaar de verdrijving der Joden uit het nieuwe Eden geweest...
Niemand met werkelijkheidszin zal durven beweren, dat de vrede voor goed gered
zou zijn als iedereen maar Esperanto sprak, al zou veel noodeloos misverstand
daardoor vervallen. Geestelijke en moreele herbewapening nu is als taak oneindig
veel zwaarder dan de toeëigening van een aantal grammaticale regels. Het beteekent
een ‘ombouw’, een radicale zelfherziening van den mensch, die hem moeilijker zal
vallen naarmate de maatschappij opzettelijker en dwingender aandeel neemt in de
vorming en beheersching van zijn bewustzijn. Tegenover het niets ontziende
radicalisme, waarmee de moderne propaganda
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den mensch aan de ketenen van een exclusieve wereldbeschouwing smeedt zal het
simplistisch geloof in den spontanen uitgroei van massale tegenbewegingen weinig
baten. Wie als Christen het eenige afdoende middel tegen de wereldontreddering in
moreele en geestelijke herbewapening ziet, mag de verantwoordelijkheid niet uit den
weg gaan door het bij een proclamatie en een select onder onsje te laten. Hij moet
midden in de samenleving leidend en handelend en niet slechts orakelend voorgaan.
Het kwaad heeft in de moderne wereld demonische vormen aangenomen. Met
ontwapenende goedheid, reinheid en onbaatzuchtigheid laat het zich niet verdrijven,
het krijgt slechts gemakkelijker spel. Er moeten strijdbare tegenkrachten tegenover
worden gesteld en werd het parool van den graaf van Athlone, dat men zich moet
afkeeren van het beoordeelen van anderen en hun systemen, in de kringen der
geestelijke herbewapenaars voetstoots aanvaard, dan zouden de booze machten de
wereld in onbestreden bezit hebben, voordat dit in zichzelf edele beginsel in de
menschelijke zielen goed wortel had kunnen schieten. Een utopisch menschbeeld is
geen deugdelijk wapen in de conflicten onzer zondige wereld, waarbinnen de
slechtheid haar plaats altijd zal behouden.
Waarop hier gewezen werd zijn vragen van practijk, doorvoering, organisatie,
vragen waarop de beweging voor geestelijke en moreele herbewapening zich
nadrukkelijk zal moeten bezinnen op gevaar af, in rhetoriek en abstractie te verzanden.
Voor een beweging, die ‘alle menschen en alle rassen’ omvatten wil, is zulks toch
wel een eerste eisch. Haar principe, dat de mensch thans allereerst op zichzelf
aangewezen is, sluit innig aan bij de geestelijke situatie, waarin deze mensch zich
heden ten dage bevindt. Maar is dit ‘zichzelf vinden’ en dit ‘zichzelf herbouwen’
iets zóó vanzelfsprekends, ondubbelzinnigs en bereikbaars, dat men het zonder meer
als resultaat van individueelen ‘goodwill’ in uitzicht mag stellen?
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Actueel
Door het volk van Nederland is een groote ontroering gegaan over wat er aan gene
zijde van een denkbeeldige lijn is gebeurd en voortgaat te gebeuren. Met duivelsche
gemeenheid worden honderdduizenden menschen gekweld, gesard, rechteloos en
broodeloos gemaakt, mishandeld en belasterd, beroofd van have, goed en vrijheid,
den dood ingedreven. Zij zitten in een val; blijven wordt hun onmogelijk gemaakt,
weggaan kunnen zij niet. De grenzen van alle landen zijn gesloten voor Joden. Elk
land is bedacht op zelfbehoud; elk land heeft problemen genoeg. Joden raakt men
niet meer kwijt. Joden vermeerderen de werkloosheid. Gehavende menschen, met
eindelooze moeite gekomen tot aan de grens, worden onverbiddelijk teruggezonden:
‘toon mij uw papieren, dan zal ik overwegen of ik u in uw nood kan helpen’.
Bij dit redelijk inzicht heeft zich het Nederlandsche volk niet neergelegd. Wanneer
het menschen aan de kust ziet verdrinken, zendt het de reddingsboot uit, door storm
en met gevaar van eigen leven. Men is daar trotsch op, men spreekt, en terecht, van
helden der zee. Toen de oorlog honderdduizenden Belgen ons land in dreef, stond
men gereed met helpende hand, verstrekte men brood en onderdak, weken, maanden
lang. Men is daar nog, en terecht, trotsch op. En nu Joden kloppen aan onze deur,
heeft het volk van Nederland niet schouderophalend gevraagd: ben ik mijns broeders
hoeder? Gaat het mij aan wat daarginder gebeurt? Maar weer werden huis en beurs
geopend, men maakte zich gereed, een fiere traditie getrouw, aan noodlijdenden
eenvoudigweg hulp te bieden. Het hart zwol van trots en blijdschap dat in dezen
verworden tijd zulke gevoelens zoo sterk nog in ons volk bleken te leven. Een zeer
schoone bladzijde in de geschiedenis van het Nederlandsche volk stond geschreven
te worden...
Neen, zeide de regeering: wij houden de grens potdicht. Deze edelmoedigheid
komt ons ongelegen, deze Christelijke barmhartigheid is onpolitiek. In de gelijkenis
van den Samaritaan, na de woorden: ‘het jammerde hem van denzelven’ voege men
in: ‘en hij vergewiste zich eerst of bij dezen Jood de papieren wel in orde waren, en
of hij hem wel kwijt zou
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raken, en er zelf niet bij achteruit zou gaan, en of de moordenaars er geen bezwaar
tegen zouden hebben’... Alleen wie aan deze eischen voldoet, kan worden toegelaten.
Het schijnt zoo redelijk. Wie zal ontkennen, dat, zuiver politiek gesproken, het
vraagstuk zeer moeilijk is. Het is niet uit bedilzucht of wantrouwen in de goede
bedoelingen van de regeering, of twijfel aan de zuiver menschelijke gevoelens van
ieder van haar leden, dat het volk van Nederland zich door dit besluit niet bevredigd
gevoelt. Het is niet uit overmatige weekhartigheid, dat velen blijven aandringen op
een ruimer openstellen van de grenzen. Het is uit het fiere bewustzijn, dat hier een
groote traditie te handhaven valt, een kostbaar cultuurgoed dat in onze verwilderde
wereld moet worden gered. De waarde van kleine naties ligt juist hierin, dat zij,
minder verblind dan de groote soms door voorbijgaande nationale passies, de echte
goederen der menschheid kunnen hooghouden. Dit is een nationaal belang van hooger
orde dan het onmiddellijk economische. Onze Eerste Minister heeft, bij de aanbeveling
der nationale collecte, woorden gesproken die bewijzen dat ook hij de waarde der
barmhartigheid erkent. Hij verliest evenwel het contact met wat in zeer breede massa's
van ons volk leeft, wanneer hij politieke en economische factoren bij de houding der
regeering zwaarder laat wegen dan de klemmende eischen van barmhartigheid jegens
den naaste.
Maken wij gebrekkigen, zwakzinnigen, hopeloos zieken af, omdat, redelijkerwijs
gesproken, zij zichzelf en anderen slechts tot last zijn en economisch tot niets nut?
Immers neen! Laten wij, indien een hongersnood dreigt in overbevolkte gebieden,
de menschen kalm verhongeren, omdat daardoor de oplossing van het
bevolkingsvraagstuk wordt verlicht? Immers neen! Door dit volk van Nederland te
verhinderen, zijn zuiversten aandrang van menschelijke ontferming te kunnen volgen,
wordt aan onze Nederlandsche cultuur ernstige schade toegebracht.
Is dan de regeering niet verantwoordelijk voor het welzijn van eigen volk allereerst?
Is zij niet verplicht aan de toekomst te denken? Zeker is zij dat, maar wanneer zij
zich gedragen weet door een zoo breeden stroom van medegevoel met de lijdenden,
is zij gerechtigd het risico te aanvaarden, dat een ruimere vluchtelingenpolitiek zou
meebrengen. Wanneer het gaat om maatregelen voor het behoud van nationale
onafhankelijkheid, aarzelt zij niet groote offers te vragen van het Nederlandsche
volk. Hoe wijst zij dan de door dit volk zelf aan-

Het Kouter. Jaargang 3

415
geboden offervaardigheid terug, als het gaat om het behoud van één onzer schoonste
nationale cultuurgoederen?
Hoe gaarne zou men wenschen dat door de regeering duidelijker uiting werd gegeven
aan het besef dat Nederland, krachtens zijn historie en geografische ligging, geroepen
is om de leiding te nemen bij de oplossing van dit moeilijke probleem. Dat dit werd
aangegrepen als een zaak, waarin Nederland aan de cultuur der wereld een zeer
grooten dienst kan bewijzen. Den Haag is kregel geworden en beroept zich op den
ijver zijner ambtenaren. Hoofd voor hoofd verdienen deze zonder twijfel groote lof,
en het is voor hen verdrietig om, werkende onder zeer hoogen druk, niet dan critiek
te oogsten van de publieke opinie. De fout ligt niet bij hen maar bij den opzet. Dit
is niet een zaak voor een gewoon departement. Er behoorde een interdepartementale
commissie in het leven te worden geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van
de departementen van Buitenlandsche Zaken, Binnenlandsche Zaken, Justitie en
Oorlog, met ruime bevoegdheden, die in nauwe samenwerking met bevoegde en
verantwoordelijke Comité's met een uitgebreiden staf, het probleem in zijn geheel
zouden aanpakken. Als het eerst noodzakelijke zou dan voorkomen de inrichting van
kampementen voor voorloopig verblijf, ook voor lieden die geen papieren hebben,
alsmede de distributie van een aantal vluchtelingen over huisgezinnen die zich
daarvoor hebben aangeboden, onder strikte garantie van het hoofd van het gezin dat
hij zich voor het onderhoud en goed gedrag van den vluchteling borg stelt. De
bewaking in de kampementen zou kunnen geschieden door militairen. Men moet
niet verwachten dat men deze menschen in een paar maanden kwijt zal zijn. Hoe
grooter de zaak evenwel zal worden aangepakt, des te éclatanter zal deze daad zijn,
en met des te meer klem zal de Nederlandsche Regeering een redelijk
kolonisatiesysteem bij de mogendheden kunnen bepleiten. De kosten? Zij behoeven
waarlijk niet alleen door Nederland te worden gedragen. Er is genoeg Joodsch kapitaal
op de wereld, dat juist ook alweer bij een grooten aanpak, zeker het zijne zal doen
ter verlichting van den last die voor één klein land te zwaar zou kunnen worden. Dat
die kosten echter per persoon f 1.50 per dag zouden moeten bedragen, zooals van
regeeringszijde is verzekerd, kan iemand slechts doen glimlachen, die weet dat in
Chineesche vluchtelingenkampen een mensch voor minder dan dit bedrag een ge-
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heele maand onderhouden kan worden. Zeker is hier de levensstandaard hooger,
doch dertigmaal is wel wat overdreven.
En als men ze niet kwijt raakt? Want ook dit behoort men onder de oogen te zien.
Stel, als extreem geval, dat hier 20.000 menschen zouden blijven hangen, dat is
ongeveer ¼% van onze geheele Nederlandsche bevolking. Meenen economen
werkelijk, dat dit een ondragelijke last zou zijn voor ons, in vergelijking met anderen,
altijd nog welvarend volk? Het valt moeilijk aan te nemen.
Eenige moed, eenig vertrouwen zijn noodig om deze moeilijke zaak aan te pakken
met den ernst dien zij verdient, en de waardigheid die wij onze nationale traditie
verschuldigd zijn. Wij hebben het voorrecht een regeering te bezitten van ernstige
mannen, wien het aan hart zeker niet ontbreekt. Mochten zij den moed vinden zich
vrij te maken van het ambtelijk precedent, van menschelijke voorschriften en
bepalingen, en zich bij het gruwelijke drama, dat zich voor onze oogen afspeelt in
het ons zoo nauw verwante buurvolk, onophoudelijk, tegen alle moeilijkheden en
bedenkingen in, het goddelijk woord voor oogen houden: ‘Want ik ben hongerig
geweest en gij hebt mij gespijsd, ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken
gegeven; ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij geherbergd.’
J.J.L.D.
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De gevolgen der werkloosheid
Door R. Baelde
Er is nog steeds de massale, duizenden mannen omvattende, duizenden gezinnen
teisterende, ons geheele volksleven diep beïnvloedende werkloosheid. Trachten wij
ons de stoffelijke en geestelijke gevolgen van de werkloosheid, en dan vooral
natuurlijk van de langdurige werkloosheid, eenigszins bewust te maken. Juist omdat
we altijd ietwat gewend dreigen te raken aan iets dat al zoolang bestaat en waarvan
het einde nog niet in zicht is, dáárom juist is het noodig dat we iets als de gevolgen
der werkloosheid telkens weer onder de oogen zien. En b l i j f t zij niet een stuk
maatschappelijke schuld? Juist als religieuze menschen: als zich-schuldig-wetende
menschen, weten wij, voorzoover werkloosheid ons bespaard bleef, ons niettemin
verbonden met, medeverantwoordelijk voor, der werkloozen lot. En, wil men dat lot
begrijpen, dan dringt zich telkens het gevoel naar voren: die onvervuldheid des levens,
dat gebrek aan levensuitzicht, die troostelooze gebondenheid aan niet gewilde
omstandigheden, welke dat lot zoo zwaar maken - het zijn tenslotte dingen waar àlle
menschen van onzen tijd van af weten. Als men dat doorvoeld heeft, spreekt men
niet meer van ‘die werkloozen’, maar weet men: wij àllen, menschen van dezen tijd,
doorleven zulk een geestelijke en moreele crisis; er is alleen een groep, en dat zijn
de werkloozen met hun gezinnen, die dat alles bijzonder rauw en scherp te slikken
hebben gekregen, verscherpt nog bovendien door den stoffelijken nood.
Allereerst iets over een vraag welke zoo dikwijls gesteld wordt, n.m.: w i e wordt
er nu eigenlijk werkloos? Als er bijv. in den scheepsbouw minder werkgelegenheid
komt, en een zeker aantal arbeiders dientengevolge ontslagen wordt en werkloos
blijft, is dat dan een zeker t y p e ? En kunnen we, als de één na zekeren tijd slaagt in
het vinden van nieuw werk,
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en de ander niet, dan ook als waarschijnlijk aannemen, dat dat ook verschillende
t y p e n zijn? Er zij hier slechts gewaarschuwd tegen het in zijn algemeenheid zoo
onjuiste antwoord, dat het de minder-goede, de tweede-klasse werkers zouden zijn
die het eerst werkloos worden en het laatst werk zouden vinden. In werkelijkheid
zijn hier zóó ontzettend veel verschillende factoren in het spel, welke voor een groot
deel buiten den betrokkene omgaan, niets met zijn karakter, energie en bekwaamheid
te maken hebben, dat het lichtzinnig en beleedigend zou zijn, om te meenen, dat het
zooals men dan zegt, ‘heusch zijn oorzaak wel heeft’ als iemand werkloos wordt of
werkloos blijft. In een belangrijk Engelsch boek ‘Hands without work’, pas
verschenen, resultaat van een wetenschappelijk-opgezette enquête, worden deze
kwesties nauwkeurig onderzocht. Daar wordt niet één antwoord, maar een reeks van
antwoorden gegeven. Men vindt dus onder de werkloozen, menschen van elken graad
van bekwaamheid, van activiteit, van uithoudingsvermogen, van ijver, van
verantwoordelijkheidsgevoel. Was dit niet zoo, dan zou niet zoo veel van dit alles
overeind blijven in zeer, zeer velen van hen.
Ongetwijfeld zijn er zoowel hoofd- als handarbeiders, voor wie het werkloos-worden,
menschelijk gesproken, overwegend een winst beteekent. Menschen voor wie hun
kleurlooze, sfeerlooze arbeid slechts vulling van den dag en middel tot
levensonderhoud was, en die i n de werkloosheid, door allerlei gelukkige
omstandigheden, een verantwoordelijke bezigheid vinden die hen boeit, die hun
leven zin en richting geeft, welke daaraan tevoren ontbraken. Maar het ware naïef
optimisme, hierbij te blijven staan, en niet in te zien, dat één der voornaamste en
moeilijkst te dragen gevolgen der werkloosheid juist is: d a t h e t l e i d i n g
gevende beeld hetwelk men zich van zijn eigen leven en van
zijn gezin langzamerhand had gevormd, kapot op den grond
l i g t . Iedere jonge man, die als werker het maatschappelijk leven binnentreedt, heeft
verwachtingen over zijn toekomst. Niet alleen dat hij ‘vooruit’ wil, in prestatie, in
loon, in anderer waardeering - dat alles natuurlijk óók op z'n tijd. Maar het diepst zit
het verlangen dat zijn leven ‘iets worden’ zal, het
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verlangen naar een zekere harmonie tusschen ideaal en werkelijkheid, naar een s t u u r
ook over den gang van zijn leven. En naarmate hij ouder wordt, en den moeilijken
levensstrijd voert, krijgt dat beeld telkens concretere, persoonlijkere trekken. Het
leidt ons leven, al zijn we er onszelven vaak nauwelijks van bewust. Zoo is voor zeer
vele arbeiders het gevoel, een zekeren welstand te hebben bereikt, één der pijlers
waarop hun zelfvertrouwen en besef van eigenwaarde rust. Die stoffelijke welstand
beteekent voor hen ook ‘levenswelstand’, terwijl hij bovendien voor cultureelen
welstand de bijkans onmisbare voorwaarde is. Wanneer het ‘werken’ voor het
‘werkloos-zijn’, het loon voor den ‘steun’ plaats maakt, is er dus méér dan de
onplezierige noodzaak zich te bekrimpen. Dat kan opzichzelf ellendig genoeg zijn.
Maar óók is nu komen te ontbreken die zoo volkomen begrijpelijke en aanvaardbare
bevrediging welke ligt in het besef, het levensonderhoud voor zich en de zijnen z è l f
t e v e r d i e n e n - dit laatste woord in méér dan één beteekenis. En al die, voor
buitenstaanders weinig-om-het-lijf-hebbende veranderingen als het opzeggen van
de krant, het afstand doen van iedere broodbelegging, het achteropraken van de
linnenkast en het behang - dat alles is niet alleen op zichzelf onaangenaam, maar het
geeft je, half bewust, het besef: er is in mijn leven een breuk gekomen, er is iets
afgeknapt, wat ik ervan verwacht heb dreigt te niet te gaan, ik sta bij de begrafenis
van mijn levensbeeld. Niet minder sterk en richtinggevend pleegt het beeld te zijn, dat de arbeidende
mensch zich vormt van de toekomst zijner kinderen. Laat er een deel eerzucht en
egoïsme bij zijn - er zijn weinig krachten welke vader en moeder bij werken en sparen
en sloven zóó overeind houden als de ‘zekerheid’: máár onze kinderen...! Die zullen
een stap verder komen! En als die ‘zekerheid’ geen zekerheid blijkt te wezen, dan
is het weer niet alleen opzichzelf spijtig dat het kind van de muziekles af moet, maar
bovendien blijkt dan weer één dier helpende, bemoedigende beelden, welke den
arbeidenden mensch op zijn levensweg begeleiden, te zijn stukgevallen. En men
heeft niet zoo gauw een ander.
Als tweede gevolg van langdurige werkloosheid zij ge-
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noemd h e t o n v e r m i j d e l i j k e m e t - z i c h z e l f - b e z i g - z i j n , h e t
voortdurend gericht-zijn van het langzamerhand moeë,
k l e u r l o o z e d e n k e n o p d e e i g e n l e v e n s o m s t a n d i g h e d e n . Dat geeft
groeven in het gezicht, maar ook verenging van het bewustzijn. Hoe zou het ook
anders mogelijk zijn, gegeven het feit dat de levensomstandigheden eenvoudig
dwìngen tot het voortdurend overwegen van eigen lot, gegeven het feit, dat de
overheerschende indrukken van bijna iederen dag weer bepaald worden door het zijn
van werklooze. Nog sterker geldt dit echter voor de vrouwen der werkloozen. In de
meeste gevallen gebonden aan het huishouden, voortdurend zorgend en rekenend,
zichzelven ten bate der kinderen steeds te kort doend, moeten zij wel afgesloten raken
van al het andere, verleeren zij de vreugde, vinden zij tijd noch animo tot een
bezigheid of belangstelling welke ligt buiten dat ééne alles opeischende zorgenkind:
het huishouden. De mannen weten het wel, dat hun vrouwen het nog veel zwaarder
hebben dan zijzelven, en als er dan voor moeder de vrouw eens een gelegenheid
komt een weekje er uit te gaan, naar een vacantie- of ontwikkelingsweek, zijn zij
meestal de eersten die vinden dat moeder best eens weg kan, en dat zijzelven dan
het bestier wel zullen voeren. - Dat op zichzelf ingesteld raken verraadt zich ook in
den kijk dien vele werkloozen op de maatschappij krijgen. Voor hen is het alles
beheerschende gebeuren in die maatschappij: de werkloosheid - wat wonder, als die
je leven eenvoudig bepáált! - Daarom zien vele werkloozen in het geheel van het
maatschappelijk leven alleen zichzelven - noodwendigerwijs; ik zou me wel wachten
hiervan iemand een verwijt te maken. Elke overheidsdaad dreigt door hen beoordeeld
te worden naar wat zij voor de werkloozen beteekent; iedere bewindsman naar hetgeen
hij geacht wordt, voor de werkloozen te doen. En het zij herhaald: dit is een
begrijpelijke bewustzijnsverenging, geen groepsegoïsme - al is het wel waar, en zeer
bedenkelijk, voor onze geheele volksgemeenschap, dat de werkloozen zich zoozeer
als een apartstaande, geknotte, ik zou bijna zeggen: v e r l o r e n groep gaan
beschouwen. En dat ligt volstrekt niet alleen aan henzelven: terecht beklagen zij er
zich soms over, dat de ‘werkers’ hen op een zekeren afstand houden, ook in den
dagelijkschen omgang,
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alsof zij de werkloozen beschouwden als bedervers van de arbeidsmarkt en dus als
belagers van hun eigen maatschappelijke veiligheid. In het Gemeenschapshuis in
Amsterdam vonden we het altijd extra beroerd, als één onzer leden die werk had
gekregen, zich niet een enkele maal meer in onzen kring vertoonde. Alsof hij daaraan
nooit meer herinnerd wilde worden. - Minstens even kwetsend voor den werklooze
is echter het beleefde medelijden, de neerbuigende teerhartigheid waarmee zijn
medemensch hem nogal eens tegemoet treedt, de familie niet uitgezonderd. Iemand
vertelde me eens, dat hij dit het verschrikkelijkste vond van zijn werkloos-zijn. Hij
wilde niet gespaard, niet omzichtig bejegend, maar als volwaardig mensch behandeld
worden.
Een derde gevolg van het intreden der werkloosheid zou ik aldus willen omschrijven,
dat groote groepen menschen, zonder innerlijk en uiterlijk
daarop te zijn voorbereid, zich plotseling gesteld zien
tegenover het vraagstuk van den vrijen tijd, in een wel zeer
s c h e r p e n v o r m . Het is onbetwistbaar, dat reeds de werkenden met hun vrijen
tijd over het algemeen in den meest letterlijken zin van het woord ‘geen raad weten’,
dat hier chaos heerscht en verwildering, en dat slechts een élite (welke men niet het
minst onder de arbeidersklasse vindt) hier den gezonden aanpak gevonden heeft
welke voor het voortbestaan eener volkscultuur onmisbaar moet worden geacht. Bij
verkorting van den arbeidsduur, welke men voor de toekomst toch wel mag
verwachten, vraagt dit probleem van den vrijen tijd natuurlijk steeds dringender om
een oplossing. En voor welke ontzaglijke moeilijkheden komen dan thans al diegenen
te staan, voor wie d e g e h e e l e d a g plotseling ongevraagd vrije tijd geworden is.
Dan eerst wordt het hun duidelijk hoezeer de dagelijksche arbeid - al voelde men
dien als ‘opgelegd’ - een krachtige steun was ook voor het innerlijk leven, dat tal
van liefhebberijen en bij-bezigheden alleen maar bestaan en bloeien konden bij de
gratie van het dagelijksche werk, dat, zooal geen levensvervulling, tòch
zelf-bewustzijn gaf, en bovenal het zoo onmisbare gevoel, een normaal mensch te
zijn. Nu is de geheele dag plotseling ongevraagd vrije tijd geworden - het zal moei-
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lijk zijn, dien dag zóó te vullen dat daarin iets van v e r v u l l i n g ligt, iets van een
houvast, dat eenigszins opweegt tegen het groote houvast dat verloren ging. - Zeker
zullen vele vaders nu, meer dan vroeger, toen zij 's morgens vroeg weg gingen en 's
avonds laat, moe, thuiskwamen, zich meer kunnen geven aan d e o p v o e d i n g
v a n h u n k i n d e r e n en aan het samenzijn en samenspelen met de kinderen. Maar
tòch, hij zal zelf het scherpste en pijnlijkste voelen, dat een man overdag niet thuis
hoort te zijn, dat hij ‘in den weg loopt’ - al is hij voor moeder de vrouw nog zoo
behulpzaam, en al heeft deze nog zooveel tact tegenover hem. - H e t z o e k e n
n a a r n i e u w w e r k - dat is wel in den aanvang een spannende, inspannende
bezigheid, die iemand het besef doet houden, dat hij zich nog niet gewonnen geeft;
maar er komt ééns een oogenblik dat de hoop verflauwt en daarmee de energie om
het telkens weer te probeeren. Bij verreweg de meesten ziet men echter telkens, al
is het slechts voor korten tijd, het hardnekkig werk-zoeken weer opvlammen. - Vooral
in de eerste jaren der crisis is er bij velen een ware honger geweest naar de
o n t w i k k e l i n g s c u r s u s s e n op allerlei gebied, die ten behoeve der werkloozen
werden georganiseerd. Men wierp zich op Engelsch, op stenografie, op radiotechniek.
Maar de lust tot leeren om het leeren alleen is soms zoo gauw opgebrand; en niet
iedereen is in staat, een plotselinge omschakeling tot ‘intellectueel’ door te maken.
Werkelijk heil zie ik slechts in die cursussen, welke hetzij het levens- en wereldbeeld,
de levens- en wereldbeschouwing der deelnemers helpen vormen, hetzij kunnen
voeren tot practische, verantwoordelijke bezigheid (koorzang, tooneel, E.H.B.O.). Ook de o n t s p a n n i n g s m o g e l i j k h e d e n welke voor de werkloozen in het leven
zijn geroepen, geven lang niet altijd voldoening en vervulling. Velen onder hen
keeren resoluut den rug toe aan het voortdurend dammen en kaarten en zonder bepaald
doel samenzijn - het is v u l l i n g van den tijd, geen vervulling. En de vriendelijkheid
van vele bioscoopdirecties, om voor de middagvoorstellingen honderden vrijplaatsen
beschikbaar te stellen, heeft ook haar schaduwzijde. Want daardoor wordt veel derde
rangs film ‘kunst’, worden veel visioenen van operetteweelde en leugenachtige
romantiek opgedrongen aan
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menschen die weerloos hiertegenover zijn. - Deze enkele voorbeelden mogen doen
zien hoe moeilijk het is, met dien vrijen tijd iets aan te vangen, hetwelk blijvende
bevrediging schenkt, een besef dat het leven de moeite waard blijft, een hernieuwd
verantwoordelijkheidsgevoel. En zonder dat alles is er geen levensvervulling!
Tenslotte een gevolg van werkloosheid dat in het bijzonder de jongeren betreft.
Ondanks alle schaduwzijden welke aan het arbeidsleven ook der jeugdige arbeiders
verbonden zijn, is de dagelijksche, geregelde arbeid in hun leven e e n r e g e l e n d e
e n d i s c i p l i n e e r e n d e f a c t o r . In de jaren van innerlijke onrust en langzame
karakterrijping moet er iets zijn waarop de energie zich regelmatig en ordelijk
uitvieren kan, opdat zoo de jonge man kome tot zelfbeheersching, tot innerlijke tucht.
Onberekenbare schade kan aan een jong karakter worden toegebracht, indien deze
stut wordt weggetrokken. Bovendien beteekent voor den jongen man de eerste arbeid:
de eerste, zij het nog zoo lage verdienste. Die verdienste stelt hem allereerst in staat,
zijn kostgeld thuis te betalen, maar bovendien vertegenwoordigt de verdienste, of
liever, wat er na betaling van het kostgeld van overschiet, zijn eerste vrijheid en
zelfstandigheid. Het is belangrijk voor een jongen arbeider, wat te verteren te hebben,
zijn meisje te kunnen vrijhouden - niet omdat dat nieuwe overhemd of die cigaret of
dat bioscoopje op zichzelf zoo belangrijk zijn - maar weer omdat dit alles iets voor
hem beteekent: vrijheidsgevoel, vertrouwen in het leven, zelfrespect. Dat het rooken
bij vele werkloozen zulk een eenvoudig onuitroeibare gewoonte is geworden, ligt
mijns inziens mede hieraan, dat zij van dit voor hen laatstmogelijke gebaar van
welzijn en levensbeheersching onmogelijk afstand kunnen doen.
Dit is geen vroolijk beeld. Maar er is iets méér te zeggen. Bij een zooveel mogelijk
begrijpende en medelevende beschrijving van de gevolgen der werkloosheid behoeven
wij niet te blijven staan - ook als de misschien belangrijkste vraag: hoe is de
werkloosheid, geheel of gedeeltelijk op te heffen? buiten beschouwing moet blijven.
Wèl moet, vóór al het andere, even worden vastgesteld: met het voortbestaan van de
werkloosheid
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mag men nooit of te nimmer verzoend raken. Nooit mag de werkloosheid voor ons
worden: ‘iets dat er nu eenmaal is’, ‘iets dat hoort bij onze samenleving’. Zij
b e h o o r d e niet te bestaan, al zijn wij menschen op het oogenblik, ieder voor zich
en allen te zamen, onmachtig om een uitweg, een volkomen geneesmiddel te vinden.
Beseft men dit niet voortdurend, dan mist men het recht, van het bestaan dier
werkloosheid uit te gaan en de vraag te stellen: wat zijn er, gegeven iemands
werkloosheid, voor menschelijke mogelijkheden om aan zijn leven meer zin, meer
diepte, meer vervulling te geven. Dit is de vraag welke in den volgenden jaargang
aan de orde zal komen.
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De oorsprong van het Fransche kerstlied
Door H. Muller
In dit lied, kinderlijke uiting van de verteedering die onze voorouders heeft bezield
bij het luisteren naar het Kerstverhaal, het Kerstverhaal waarin vreugde om de
geboorte van het kindeke Jezus en jong moedergeluk de grondtoon vormen, treffen
ons in sterke mate de naïveteit en de onbevangenheid ten opzichte van de religie die
den middeleeuwschen mensch kenmerken. Terwijl aan de eene kant het Kerstlied
een van deze populaire poëtische vormen is, die het zuiverst de intieme gedachten
van het volk karakteriseeren, ontleent aan de andere kant dit lied zijn bijna magische
kracht aan de omstandigheid dat, zooals Myrand schrijft, ‘ils ont réjoui notre jeunesse
et bercé notre première enfance’.
Herhaalde malen hebben philosophen er de nadruk op gelegd, dat de muziek de
weerklank zou zijn van de intiemste gevoelens der periode waarin zij is ontstaan. En
juist op het gebied van het kerstlied wordt deze hypothese op een wel zeer bijzondere
wijze bevestigd.
Wat verstaat men nu muzikaal gesproken onder een Kerstlied. Volgens Littré is
het ‘Un cantique spirituel en langue vulgaire, ayant ordinairement pour sujet la
naissance de Jésus Christ, que l'on chante à l'approche de Noël’. Uit deze definitie
blijkt, dat men het Kerstlied een zeer speciaal karakter wil toekennen. Hiermede
moet men echter uiterst voorzichtig zijn. Bij een nadere bestudeering van deze materie
is n.l. gebleken, dat men deze karakteriseering slechts onder voorbehoud kan
handhaven. In zijn ‘Dictionnaire liturgique, historique et théorique de plain-chant’,
komt b.v. een Jos. d'Ortigue tot de slotsom dat er vier verschillende soorten
Kerstliederen zouden bestaan. Deze schrijver kent de volgende classificatie: het
religieuze Kerstlied, gewijd aan de geboorte van Christus; het koninklijke Kerstlied
dat gecomponeerd is voor koningen of een ander onderwerp dat met deze personen
verband houdt,
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behandelt; het politieke Kerstlied dat de daden van een groot man op dit gebied
bezingt en tenslotte het schertsend Kerstlied dat bij voorkeur onderwerpen uit het
dagelijksche leven behandelt. Dit slechts volledigheidshalve gezegd. Want, om het
noodeloos gecompliceerde van deze groepeering, die het literaire element tot
uitgangspunt heeft, te vermijden, schijnt het mij beter, het muzikale element als norm
te kiezen. Dit leidt tot de slotsom dat, ten aanzien van de muzikale expressie, het
Kerstlied zich in twee categorieën laat onderbrengen en wel het religieuze of beter
gezegd het oppervlakkig religieuze en het profane Kerstlied. Deze laatste groep houdt
zeer nauw verband met de curieuze, middeleeuwsche religieuze mentaliteit. Met
andere woorden: het uiteindelijk doel van dit lied was de godvruchtige verstrooiing
of het diende ter ontspanning van een vroolijk gezelschap.
De eigenlijke bestemming van het religieuze Kerstlied is de Kerk. De eenvoud
evenwel die dit lied kenmerkte en de groote populariteit waarin het zich mocht
verheugen, droegen er sterk toe bij, dat het ook buiten de Kerk werd gezongen en
meer en meer de allure van een volkslied aannam. De volgende bekende passage van
Etiënne Pasquier toont ons hoezeer de geloovige mensch ontvankelijk is geweest
voor de teere melancholie van het Kerstlied. ‘En ma jeunesse’, zegt hij, ‘c'estoit une
coustume que l'on avoit tournée en cérémonie, de chanter tous les soirs (de l'Avent)
presque en chaque famille des Noüels, qui estoient chansons spirituelles faites en
l'honneur de nostre Seigneur’. Ook een Chateaubriand getuigt in zijn ‘Génie du
Christianisme’, in zeer delicate bewoordingen van dit lied. Wat nu betreft het profane
Kerstlied, bestond er een heidensch gebruik, door de Kerk oogluikend geduld, tijdens
de Kerstnacht een groot feestmaal aan te richten. Een overblijfsel van deze gewoonte
vinden wij nog in Frankrijk in het z.g. ‘Réveillon’. Tijdens dit feest werden de profane
Kerstliederen, bij wijze van opluistering gezongen. Het behoeft geen betoog dat dit
type geen enkel aanknoopingspunt vertoont met de heilige eeredienst. Desondanks
heeft men gepoogd en dit in volstrekte tegenspraak met de historische
ontwikkelingsgang, dit type, voorzien van een gewijde tekst, in de schoot der
Moederkerk terug te voeren.
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Hoe heeft het Kerstlied zich nu in de loop der tijden ontwikkeld? Alvorens hierop
in te gaan, willen wij ons bezig houden met de kwestie der ethymologie van de term
‘Noël’. Op dit punt hebben de philologen zeer verschillende inzichten. Sommigen
van hen willen het afleiden van het woord ‘Emmanuel’, anderen beweren dat het een
samentrekking zou zijn van ‘natalis’ terwijl tevens de opinie bestaat dat ‘Noël’ een
oude middeleeuwsche vreugdekreet was.
In zake het historisch embryo van het muzikale element van het Kerstlied zijn wij
al niet veel beter ingelicht. Ook hier heerschen evenals op taalkundig gebied zeer
uiteenloopende hypothesen. Met volstrekte zekerheid weten wij slechts, dat het
Kerstfeest een van origine Latijnsch feest is, dat sedert de derde eeuw door alle kerken
wordt gevierd.
Een zekere abt, genaamd Leboeuf verkondigde in 1741 de meening, dat het
Kerstlied zich een blijvende plaats in de Kerk had veroverd, nadat de volkstaal aan
de albeheerschende macht van het Latijn een einde had gemaakt. Een feit dat in de
9de eeuw plaats vond. Hij beroept zich op een getuigenis van een kloosterlijk schrijver
uit de 12de eeuw, Lambert prior van St. Vaast d'Arras, die in de twee volgende verzen
vertelt, dat reeds voor zijn tijd de gewoonte bestond tijdens de Kerstnacht in
schitterend verlichte kerken liederen te zingen ter eere van deze gelegenheid:
Lumine multiplici noctis solutia praestant
Moreque Gallorum carmina nocte canant.

Toch gelooft Abt Leboeuf er aan te moeten toevoegen: ‘Ces Chants de noël, supposé
qu'ils ressemblassent par leur mouvement à ceux que l'on connoît depuis deux ou
trois cents ans, n'étoient pas dans le genre du chant grégorien appelé Plain-Chant,
mais dans le genre que nous appelons aujourd'hui Musique, ou airs de Vaudeville’.
Andere historici huldigen het inzicht, dat de mysteriespelen, deze door de clerici
der middeleeuwen ingestelde gedeeltelijk religieuze, gedeeltelijk populaire
ceremonieën, de ontstaansbodems zijn van het Kerstlied. Zij zien in dit lied Fransche
bewerkingen van de in de mysteriespelen voorkomende Latijnsche gezangen. In het
algemeen wordt dit niet waarschijnlijk
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geacht. Nochtans is de beroemde prose1) uit het ‘Ezelsfeest’, genaamd ‘Orientis
partibus’ een zeer zeldzaam specimen van een Kerstlied dateerend uit de periode van
de 15de eeuw. Zeker is evenwel, dat de mysteriespelen een groote invloed geoefend
hebben op de ontwikkeling van het Kerstlied. Men vindt dan ook sedert de 16e eeuw
strofen in het Kerstlied die een frappante overeenkomst vertoonen met die van het
mysteriespel. Niet slechts dat de namen van de verschillende optredende personen
gelijkluidend zijn, het is zelfs geen zeldzaamheid wanneer scenes in hun geheel
worden overgenomen.
De laatste hypothese, die hier zal worden behandeld, is van Hellouin afkomstig.
Volgens dezen musicoloog zou het Kerstlied zijn ontstaan uit de prose, een syllabische
tekst onder de melisma's2) op de slotlettergreep van het Alleluia. Hellouin verklaart
dit als volgt: In de Katholieke Liturgie, worden de zangen onderverdeeld in het
Proprium- en het Ordinarium missae. Tijdens de 9de eeuw waren er in het Ordinarium
nieuwe teksten ingelascht die zich regelden naar de prosodie, welke ‘prosen’ genoemd
werden. Deze prosen, die door het volk gezongen werden, hadden tot doel het te
herinneren aan het dogma en de zedenleer. Opmerkelijk is het dat het meerendeel
hiervan gewijd was aan de heilige geboorte. De beroemdste van deze stukken is de
in de middeleeuwen zeer geliefde Laetabundus. Gestimuleerd door de groote
populariteit van deze in de vorm van Hymnen gedichte zangen werden zij vertaald
en geparodieerd in de volkstaal. Een van hen is het ‘Kyrie, Le jour de Noël Naquit
Emmanuel’, volgens Gastoué een ‘témoin curieux du temps où la liturgie admit des
tropes en langue vulgaire’.
Door deze manipulatie, zou volgens Hellouin het ontstaan van het Kerstlied een
feit zijn geworden. Tevens voldeed dit

1) Prose: Destijds was het de gewoonte, aan het einde van hymnen (Alleluia) zeer lange
notenreeksen te zingen welke sequentiae werden genoemd. De moeilijkheden, die deze
toonreeksen aan de zangers opleverden, zijn de oorzaak geweest dat men ze van een tekst
voorzag. Deze tekst noemt men een ‘Prose’. Deze prose werd zoodanig geïnterpoleerd, dat
elke noot correspondeerde met een bepaalde lettergreep. Vandaar de term ‘syllabische tekst’.
2) Melisma: Hiermede bedoelt men een muzikale versiering, een coloratuur.
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type uit de aard der zaak aan de muzikale eisch, door Paus Pius X in diens Motu
proprio opgesteld, in de sfeer van het Gregoriaansch gezang te blijven.
Inderdaad is het wel zeker, dat de prosen een buitengewoon belangrijke rol op dit
gebied hebben gespeeld.
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Psychische defensie
Door J.W. Herfst
Dr. A.M. Meerloo, ‘Psychische Defensie’ (Servire, Den Haag z.j.)
Dr. Johannes Neumann, ‘Leven zonder Angst’ (vertaald door A.
Aalderink, Uitg. Kosmos, Amsterdam, 1937)
Dr. Th. van Schelven, ‘Wat maakt U van Uw leven?’ (uitg. Kosmos,
Amsterdam, 1936)
De moderne psychologie heeft belangrijke wijzigingen gebracht in de beschouwing
van den mensch. Het vraagstuk der wilsvrijheid - en daarmede de kwestie van
verantwoordelijkheid en schuld - is in een nieuw stadium gekomen, nu onderbewuste
driften en reminiscenties het menschelijk handelen blijken te beïnvloeden. Het lang
verwaarloosde natuurlijke bestaan blijkt nieuwe aspecten te vertoonen, nu men inzicht
begint te krijgen in de beteekenis, die de lichamelijke en psychische gezondheid voor
het hoogere geestelijk leven heeft. Kortom, men heeft in de anthropologie meer
aandacht gekregen voor den mensch in zijn aardsche relaties: tot natuur, cultuur en
maatschappij. Men beschouwt hem niet langer uitsluitend als een sterveling met
eeuwigheidsbestemming, maar als een kind der aarde, die zijn levensweg moet zoeken
in deze wereld, en daarbij gewond, gebroken en verminkt kan worden. Als een
psychisch zeer kwetsbaar en bedreigd wezen!
In verband met deze veranderde menschbeschouwing is een nieuwe - of althans
vernieuwde - levenskunst ontstaan, die er op gericht is den mensch immuun te maken
voor de gevaren, die hem psychisch dreigen te knoeien.
Dat het voornamelijk psychiaters zijn, die als apostelen dezer nieuwe kunst
optreden, laat zich begrijpen; dat zij hun aanhangers hoofdzakelijk onder de
slachtoffers van het leven tellen, eveneens. Toch is deze levenskunst op
psychologischen grondslag niet alleen voor dezulken bedoeld: zij heeft de pre-
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tentie allen te willen helpen, die in hun verschillende relaties tot het leven verward
dreigen te raken.
De pogingen om nieuwe levensmogelijkheden te geven, verdienen zeker de volle
belangstelling van allen, die zich met zielzorg, paedagogie of zelfopvoeding
bezighouden. Maar zij moeten onderworpen worden aan een scherpe critiek, want,
waar het om zulk een verantwoordelijke zaak gaat als het geven van geestelijke
leiding, kan men niet voorzichtig genoeg zijn!
Naast reden tot waardeering, bestaat er ook aanleiding voor bezwaren tegen een
‘psychologische levensbeschouwing’ (Van Schelven).
Als een verdienste mag men het den psychotherapeuten aanrekenen, dat zij met
nadruk opkomen voor de rechten der menschelijke psyche. Daardoor is hun
behandeling van menschen in nood veel reëeler dan die van den geestelijken
zielzorger, wien de gegevens voor een zuivere diagnose ontbreken. Zij openen de
oogen voor verschijnselen, die een leek op het gebied der zielkunde over het hoofd
ziet of verkeerd interpreteert.
Om deze reden kan de lectuur van hun geschriften dikwijls verhelderend zijn. Zij
beschrijven de psychische moeilijkheden en dwaasheden, die menschen kunnen
kwellen en helpen daardoor den lezer om vrijer tegenover zichzelf te komen staan
en begrijpender tegenover anderen. Verschillende opstellen uit Meerloo's bundel
‘Psychische Defensie’ werken op boeiende wijze mede aan de ontdekking van het
zieleleven. Vermelding verdienen: zijn artikel over de ‘Verlegenheid’, die ‘geen
abnormale eigenschap’ is, maar een ‘sociaal zintuig’, dat men moet ‘leeren aanvaarden
en gebruiken’ (p. 24); zijn analyse van de ambtenarij, getiteld: ‘Sint Bureaucratius’;
verder zijn onderzoek naar de zelfmoord-neiging en een waardig opstel over
‘Gereserveerdheid’, waarin hij pleit voor ‘het geheim, voor het recht om niet alles
te verklaren’ (p. 158). Jammer is, dat de gedachtengang vaak onsystematisch is;
daardoor maken de opstellen een rommeligen indruk.
Een oppervlakkig overzicht van de ontdekkingen en problemen der psychologie
geeft Dr. Van Schelven in zijn boek: ‘Wat maakt U van Uw leven?’ Voor wie
volslagen onbekend
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is met deze materie bevat deze bundel radio-voordrachten verschillende
wetenswaardigheden. Wie echter reeds op andere wijze kennis gemaakt heeft met
de psychologie, zal de voorkeur geven aan een gedegener en waardiger behandeling
van de stof.
Met een speciale psychische moeilijkheid houdt Dr. Neumann zich bezig in zijn
studie: ‘Leven zonder Angst’. Hij analyseert den angst in zijn verschillende
structuurvormen: ‘de angst voor het gij’, ‘de angst voor de arbeid’, ‘de angst voor
de liefde’, en toetst de oplossingen, die de mensch voor zijn conflicten zoekt aan de
beginselen der ‘Individual Psychologie’. Dit boek, dat zich vooral met de pathologie
der psyche bezighoudt lijkt mij over het algemeen minder geschikt voor leeken.
Volkomen deel ik de meening van den criticus in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
(4 Jan. 1938), als hij zijn recensie besluit met de waarschuwing: ‘...wie zich tot dit
boek voelt aangetrokken omdat hij angst heeft, vermijde het lezen angstvallig’. Ik
kan het dan ook niet toejuichen, dat de heer Aalderink zich de moeite getroost heeft
dit boek uit het Duitsch te vertalen en het daardoor toegankelijk te maken voor een
lezerskring, die de ontwikkeling mist om zich objectief tegenover de hier vermelde
feiten te plaatsen.
Ondanks enkele genoemde bezwaren mogen wij waardeering hebben voor het
streven der psycho-therapeuten om de resultaten hunner onderzoekingen binnen het
bereik der belangstellende leeken te brengen en daardoor mede te werken aan een
reëelere beschouwing van den mensch.
Wij moeten echter niet vergeten, dat de populair-psychologische geschriften dikwijls
niet geschreven worden met de bescheiden bedoeling om slechts de kennis der lezers
te vermeerderen, en dat het lezend publiek ze niet louter uit weetgierigheid ter hand
neemt. Zij willen een leer verkondigen, die ‘kinderen en volwassenen van
onderscheidene kringen helpen kan’ (aldus Prof. Casimir in de inleiding op Neumanns
boek); zij beoogen ‘klare en begrijpelijke antwoorden te geven op de vragen naar de
weg en de zin van het leven’ (blijkens de aankondiging van de uitgeefster op den
omslag van ‘Wat maakt U van Uw leven?’); zij trachten zelfkennis te bevorderen,
omdat ‘zelfbehoud samen valt met zelfkennis’ (Meerloo).
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Kunnen wij deze hooge aspiraties der moderne psychotherapie bewonderen? Volstrekt
niet.
Zeker, wij willen het betrekkelijk recht der psychologische levenskunst gaarne
erkennen. Wij geven grif toe, dat veel zedelijke misvorming en religieuze vertwijfeling
voorkomen had kunnen worden, als er meer rekening gehouden was met de psychische
behoeften der menschen.
Maar wij teekenen protest aan, als de psychotherapie haar betrekkelijke rechten
gaat verabsoluteeren en het, zooals vooral in Van Schelvens boek geschiedt, doet
voorkomen, alsof zij het verlossende woord kan spreken in alle levensproblemen.
Zoodra zij zich hieraan waagt, blijkt haar onmacht op pijnlijke wijze.
Want wat is het vraagstuk, dat menschen tot ziek-wordens toe kwellen kan? Is het
niet de vraag naar den zin van het leven? Volgens Jung is de psychoneurose in laatste
instantie ‘ein Leiden der Seele, die ihren Sinn nicht gefunden hat’.
Een uitspraak over den zin van het leven mag de psychologie als vakwetenschap
echter niet geven, omdat haar onderzoekingen zich beperken tot den mensch in zijn
hier- en zóó-zijn, doch zich niet bezig houden met vragen naar den zin en de
bestemming van het mensch-zijn.
Een leer van het menschelijk handelen kan zij evenmin ontwerpen, omdat zij
zedelijk-indifferent is, d.w.z. de gedragingen der menschen onderzoekt en beschrijft,
maar niet waardeert.
Zoo wijst dus de psychologie qua talis geen levensrichting en geeft zij niet de
overtuiging, dat het in een bepaalde situatie g o e d is op een bepaalde wijze te
handelen, omdat zij geen uitzicht opent op een wijder verschiet. Terecht merkt
Neumann aan het einde van zijn boek op: ‘De psychotherapie is dus niet alleen een
vraag, die de psychologie en de geneeskunde aangaat, doch heeft een
Waarde-philosophie tot basis’. (p. 173).
Op de qualiteit van deze Waarde-philosophie komt dan echter alles aan. De
psychologie verschaft slechts de moderne middelen om de erkende waarden te
verwerkelijken.
De psychotherapeut, die een levenskunst op psychologischen grondslag aanbeveelt,
moet zich dus wel zéér bewust rekenschap gegeven hebben van zijn eigen
beschouwing van den
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mensch, diens taak, plaats en bestemming in het leven. Komt hij tot de conclusie,
dat de mensch niet veel bijzonders is en slechts een vergankelijke waarde heeft, dan
doet hij het beste zijn levenswijsheid vóór zich te houden, omdat hij dan toch niet
bij machte is aan zijn medemenschen te geven, waaraan zij de grootste behoefte
hebben. Een mensch, die met het leven overhoop ligt, vraagt niet alleen naar middelen
om zich te verdedigen, maar ook naar een doel om voor te strijden. Ontbreekt hem
het geloof in dat doel, dan zullen ook de geraffineerdste verdedigingsmiddelen niet
kunnen voorkomen, dat hij vermoeid en moedeloos den strijd opgeeft.
Wat heeft iemand er aan, of hij ‘inzicht heeft in zichzelf en zijn mogelijkheden’
(Meerloo), als hij niets heeft, waarvoor hij die mogelijkheden gebruiken kan? Wat
schiet hij er mee op, als hij tracht zich uiterlijk te schikken in het onvermijdelijke en
zich innerlijk vrij te maken van teleurstelling en leed (Van Schelven), als hij niet
gelooft, dat dit alles tenslotte een zin heeft? En wat baat het hem, als hij ‘ware
zelfstandigheid met ware gemeenschap leert verbinden’ (Neumann), wanneer het
geloof ontbreekt, dat enkeling en gemeenschap eeuwige waarden moeten
verwerkelijken?
Het zegt véél, dat Meerloo zijn verzameling opstellen heeft samengevoegd onder
den titel: ‘Psychische Defensie’. De therapeutische levenskunst leert den mensch
wél zich te v e r d e d i g e n tegen het leven: tegen den angst (Neumann), tegen het
tobben, tegen vermijdbare fouten en onvermijdbaar ongeluk (Van Schelven) of tegen
psychische schadelijkheden (Meerloo); maar zij leert hem niet om het s t r i j d b a a r
a a n t e p a k k e n , opdat hij ‘na volstreden te hebben stand houde’ (Efeze 6:13).
Om dat te kunnen, moet hij een wapenrusting aannemen, die de psychologie niet
voor hem smeden kan: nl. de wapenrusting des geloofs.
Het is zeer goed mogelijk, dat de uitkomsten der moderne zielkunde toegepast
worden bij de verwerkelijking van een bepaald mensch-ideaal, zooals Dr. Fetter dat
doet in zijn ‘Menschbeschouwing en Zielezorg’. Wij hopen echter te hebben
aangetoond, dat het ongeoorloofd is haar gegevens tot grondslag te nemen voor een
levenskunst.
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Van de vier dichtbundeltjes, die ik hier voor mij heb, is vooral het eerste al te lang
blijven liggen. En toch verdient ‘Aardsch Seizoen’ zeker, dat de aandacht er op
gevestigd wordt. Kamphuis is onder de dichters van de zoogen. jonge Protestanten
een der gaafste en bekoorlijkste. Zijn geestesleven en daarmee zijn poëzie is
gekenmerkt door een trillende bewogenheid, een tasten achter de harde wanden van
daden en overtuigingen naar een dieperen grond van leven en geest. Zijn meesters
zijn Leopold en vooral Rilke. De elementen van het natuurleven als wind en licht
worden symbolen van een overal reikend geestelijk bestaan en de ervaringen van
zijn persoonlijk leven, liefde en geloof worden doorgraven tot op dien dieper
liggenden bijna onpersoonlijken achtergrond waar de scherpe onderscheidingen van
het begrip te kort schieten. Tegen dien achtergrond worden de feitelijkheden van het
dagelijksch bestaan vloeiend, vergankelijk, voorloopigheid. Zulke poëzie wordt
vanzelve elegisch om het vergankelijke of niet verwerkelijkte en hunkering of
heimwee naar het volkomene. En een enkele maal, als een groote kostbaarheid, het
volmaakte geluk van het absolute oogenblik: de mystiek der liefde, het rusten in God.
‘en eensklaps bloeit de dag duizelend open,
het hart wordt door dit sidderend licht verrukt,
mijn handen beven naar een vreemd geluk,
langzaam begin ik in Gods licht te loopen.’1)

De tint dezer verzen is daardoor bovenal teeder, de melodie mijmerend. Misschien
is er in de voorkeur voor allerlei moderne technische vondsten, die het vers moeten
bewaren voor starheid (bijv. een schijnbare achteloosheid van rhythme) wel eens
wat opzettelijks, dat schaadt. En hoezeer ook heimwee en hunkering in het religieuze
leven voeren moeten tot spanningen, de dramatische toespitsing van deze is toch niet
het eigenlijk wezen van dezen dichter. Men denkt dan dadelijk aan anderen, aan
Nijhoff bijv. Zoo in het felle slot van ‘Judas en ik’:
Geef mij o God, eens nog de kracht Judas te zijn:
Hem lief te hebben en ter dood toe Hem te haten
te strijden voor Zijn leer, te zorgen voor Zijn baten,
Hem te verraden en dan sterven in Zijn pijn.

Indien er een talent is dat zich hoeden moet voor een forceering van geloofsdramatiek,
dan zeker het zijne.

1) Lente, pag. 29.
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De bundel ‘Onvoltooide Symphonie’ van Anthonie Donker is de eerlijke belijdenis
van een stuk berooide menschelijkheid. Zeven en twintig sonnetten, allen over het
eene thema: het onbegrijpelijke, onaanvaardbare heengaan van de geliefde vrouw.
Er is hier niets van een zichzelf begoochelende romantiseerende idealiseering. Deze
mensch is verbitterd en radeloos en hij spreekt dat uit in een grimmige hardheid, die
maling schijnt te hebben aan de eischen van de poëtiek. Was dat alles, dan zou de
bundel ons menschelijk sympathiek kunnen zijn, maar meer ook niet. En wij zouden
den dichter Donker toch wel willen vragen of het van zich afschrijven van eigen
ontgoocheling en pijn noodzakelijk mee moest brengen de publicatie van heel wat
regels van een nogal banale rhetoriek als
‘Een dier is niet te scheiden van zijn welpen.
Kan iets dan de geliefde ons ontstelen?’

en van zeer begrijpelijke maar niet bepaald diepgravende schampere moraliseeringen.
Bovendien kan men juist bij zulke schampere eerlijkheid gehinderd worden door een
hier en daar opzettelijk streven naar aesthetische effecten als bijv. in een zucht naar
rime riche.
Maar er is gelukkig wel wat meer dan ik noemde.
Ten eerste treft de droomende vereering, waarmee deze schampere steeds weer
het beeld omgeeft van de verlorene. Geen aanklacht tot haar, niets dan verdrietige
zachtheid. Wat gebeurde, moest zoo zijn naar wreede levenswet.
En ten tweede is er eenige malen te midden van de in zich zelf woelende pijn een
doorbraak, een erkennen van - en een overgave aan de mysterieuze goedheid en
grootheid van het leven.
‘Het is of in den nacht ergens vandaan
Een vroege vogel zacht begint te lokken
En in den morgen een nieuw lied te slaan.’

Om deze dingen waardeer ik Donker's laatste bundel, meer dan om het ruige document
humain, dat te zeer den hoofdschotel vormt en waarvan ik de poëtische vormkracht,
door sommige critici geroemd, moeilijk hoog kan aanslaan.
J.A. van der Made is waarschijnlijk voor de meesten nog een onbekende. In 1937
publiceerde hij een roman ‘Tweehonderd gulden voor Darja Wledinskaja’ en in dit
jaar het uitvoerige epische gedicht Sakota. Het werd opgedragen aan zijn leermeester
prof. Duyvendak en behandelt dan ook een Chineesche stof, de zelfmoord van prinses
Sakota, verloofde van den toekomstigen keizer prins Ch'un, na de nederlaag van den
Boxeroorlog. De dichter waarschuwt in een voorwoord in deze Chineesche stof niets
anders te zien dan décor, de gedachtenwereld is eerder verwant met Rilke van wien
hij dan ook als motto op een eerste pag. aanhaalt het bekende gedicht uit diens
Stundenbuch, dat aanvangt: ‘O Herr, gib jedem seinen eignen Tod’. Inderdaad de
zin van den dood in tegenstelling of als voltooiing van het leven is het eigenlijke
thema van dit lange gedicht. Na de inleiding en een aanduiding van de
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catastrophe die Sakota naar het gif doet grijpen, is de uitvoerige tweespraak tusschen
het meisje en den dood het eigenlijk centrum van het gedicht. Daarbij is de
grondgedachte dat God, in zijn ongedifferentieerde zijn, roerloos, zonder vreugd of
smart, zonder denken, willen of liefde blijft, maar in de eindigheid van den geschapen
mensch zich op zijn eigen eeuwigheid bezint, in hem het leven ervaart in zijn kleurige
veelvuldigheid.
De dood is voor den mensch ‘het dooven van uw tijdlijk vuur’; dit leven in een
goddelijke eeuwigheid voortgezet, verlengd te willen zien, kan niet dan waan zijn.
En het wordt de schoonheid en zuiverheid van Sakota's sterven, dat zij willig háre
eindigheid opgeeft, waarin God juist zoo teerder en zuiverder dan ooit misschien
zichzelve bewust werd. Zulke wijsgeerige bespiegeling - men kan haar aanvaarden
of verwerpen - is van schoon gehalte en verleent aan de lange verzenreeksen een
edele gedragenheid. Het is jammer dat van der Made dit niet wist te gieten in een
geconcentreerder vorm. De ietwat langademige herhaling van gelijksoortige
abstracties, met weinige en telkens terugkeerende beelden, maakt de lectuur niet
gemakkelijk. De voortdurende wederkeer der zelfde abstracta ook in het rijm, legt
een zekere loomheid over 't geheel. Op een willekeurige bladzijde (pag. 33) vind ik
bijv. op de 28 regels de volgende rijmwoorden op -heid: zaligheid, eindigheid,
gretigheid, zuiverheid, eindigheid, zuiverheid, schuld'loosheid, eindloosheid,
menschlijkheid, eenzaamheid. Dit eentonige zal den dichter niet deren, wiens geheele
aandacht uitgaat naar de gedachte, maar zij verzwakt zeker de plastische en muzikale
rijkdom van zijn werk.
Er zou allerlei meer te noemen zijn: de zeer onregelmatige verdeeling der rijmen
bijv. en erger, verscheidene onduidelijke gewrongen regels als:
(Zij) wist het biddend geven van haar schoot
tot wonde aan haar wereld's heiliging

of als deze:
‘door 't zilverbroze groenen als smaragd,
verrustigde allengs haar voelen werveling.’

Een duidelijke zwakte van poëtisch uitdrukkingsvermogen blijft, ook al aanvaardt
men een bijna monotone van regel tot regel voortspinnende mijmering als behoorend
tot het wezen van dit wijsgeerig gedicht. Er zijn partijen, die bewijzen, dat v.d. Made
ook in dit opzicht meer vermag, met name de passages waarin Sakota's droomend
verbeelden wordt geschilderd van wat een verder leven had kùnnen zijn.
Daarvan nog één klein staal:
‘Er was een avond in een kleine boot
een avond vol van lotos, roereloos
op 't roerloos watervlak van Yu Hsiang en over 't water kwam een vage zang
van duizend al te ijle stemmen broos
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door 't blauwend glanzen van den manenacht,
en rees en klonk en rees en daalde weer
in ongeweten lied en ongeweten klacht -’

Tenslotte de ‘Etudes’ van Edmond Yorin. Voor zoover ik weet is dit een debuut en
het draagt daarvan de kenmerken. Het bundeltje brengt voornamelijk religieuze
poëzie; het vangt aan met een schoon kwatrijn, waarin een spanning leeft als in menig
onvergetelijk kwatrijn van Jacob Israël de Haan, een gedicht echter dat wel een
gevaarlijk-hoogen inzet is.
‘Na iedre nederlaag: opnieuw beginnen
Na elk vergeten: een opnieuw bezinnen
Het hart dat door Uw Liefde werd geraakt
Het moet ten gronde gaan of U beminnen.’

Het is niet te verwonderen, dat de andere gedichten zich niet steeds op dit peil
handhaven. Het tweede gedicht ‘Ontwaken’, blijde belijdenis van een binnengaan
in een nieuw leven, toont reeds dadelijk een zekere onbeholpenheid. Even verder in
‘Jasmijntak’ heeft de voorlaatste regel kennelijk zijn rijm niet kunnen vinden.
In ‘Aan de voet van de berg’ drijven twee rhythmen tegen elkander in. ‘Kruisiging’
zoekt gemakkelijke, maar helaas leelijke effecten met dit pathetische:
‘Broeder gestorvene,
Broeder verdorvene,
Zuster gewondene,
Zuster geschondene,
In felste hartepijn
Zal ik diep in U zijn -’

Zoo zou ik kunnen doorgaan. Speciaal de vrijer opgezette verzen lijden nog sterk
onder exclamaties. De sonnetten en vooral de kwatrijnen zijn belangrijk beter en...
dieper. Dit is zeer natuurlijk. Ten onrechte meenen sommigen dat het vrije vers rijker
kans biedt tot volledige lyrische uitspraak en voor den beginneling gemakkelijker is
te hanteeren. Het vrije vers is integendeel pas mogelijk voor wie de beheersching en
de concentratie heeft geleerd. Dat Yorin de moeilijkste vorm, het kwatrijn,
nadrukkelijk zocht en eenige malen gelukkig slaagde (pag. 15, 21, 24, 31) geeft goede
verwachtingen voor zijn ontwikkeling. Ik schrijf er nog een over:
Wie kan de aarde ooit genoeg beminnen?
Zo heb dit leven lief met alle zinnen;
Aanzie de vrucht: de kern verbergt het zaad
Wie God zoekt trede vrij zijn schepping binnen.’

P.M.

Dr. Th. van Schelven. Weten, Begrijpen, Handelen Uitgevers-Mij.
‘Kosmos’ Amsterdam f 3.90.
De populaire spreker voor de R.V.U. voert zijn lezers in dit boek rond in het
‘anatomische museum’ en laat hen met trots de kasten met de ‘geestelijke organen’
zien. (p. 9).
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De rondgang door een museum is echter verbijsterend voor bezoekers, die niets
afweten van den samenhang tusschen de tentoongestelde voorwerpen. Ik vrees voor
den onvermoeiden gids, die Van Schelven is, dat velen zijner volgelingen in de eerste
zaal de beste op een bank zijn neergevallen en de excursie verder aan haar lot hebben
overgelaten. Men moet het uithoudingsvermogen van leeken nu eenmaal niet
overschatten, al probeert men zijn voordrachten ook nóg zoo gemoedelijk en smakelijk
te maken.
Het grootsche plan, dat den schrijver voor den geest gestaan heeft, nl. ‘een verkorte,
maar naar hoofdzaken volledige kaart van den menschelijken geest’ te geven (p. 7),
is een jammerlijke mislukking geworden. Het boek is te uitgebreid om populair te
kunnen zijn, maar het is evenmin van waarde voor de wetenschap. Uit
wetenschappelijk oogpunt moet men bezwaren hebben tegen de methode en tegen
de oppervlakkigheid.
Methodisch is het een ernstige fout, dat er geen onderscheid gemaakt wordt
tusschen de psyche als zielkundig phaenomeen en den menschelijken geest als object
der wijsbegeerte. Van Schelven volgt uitsluitend de descriptieve methode, die zich
leent voor de beschrijving der verschillende functies van het zieleleven, maar
ontoereikend is voor de behandeling van philosophische begrippen als ‘reine
theoretische’ en ‘reine praktische Vernunft’. Het gevolg is, dat het geheele boek in
hetzelfde vlak komt te liggen, waardoor het even onleesbaar wordt als een
encyclopedie.
Een tweede fout acht ik het, dat de schrijver in zijn streven naar volledigheid vaak
zijn toevlucht neemt tot een dilettantische behandeling van zijn onderwerp. Als leek
kan ik de juistheid van zijn beweringen niet overal controleeren. Als hij echter onder
den titel ‘De strijd tegen bijgeloof en vooroordeel’ een critiek geeft op de
overgeleverde godsdienstige vormen en gebruiken (p. 347-352), toont hij toch wel
heel weinig begrip voor de waarde der traditie te bezitten!
Men moet het betreuren, dat de eerbiedwaardige hoeveelheid kennis, die in dit
boek verwerkt is, zoo weinig tot haar recht komt. Zoolang Dr. Van Schelven meent,
dat de kunst van populariseeren bestaat in vervlakking van de problemen, zullen zijn
boeken voor velen ongenietbaar zijn.
J.W.H.

Het Mysterie van ons Bestaan. Zes verhandelingen over het probleem van
leven en dood. Uitgave J. Ploegsma, Zeist 1938.
Ook een dergelijke bundel is min of meer een teeken des tijds. Het vraagteeken op
de kaft zou men een halve eeuw geleden weggelaten hebben en een onderwerp,
waarop zes geleerden van naam hun krachten beproeven een mysterie noemen, zou
toen voor ongepaste bescheidenheid zijn aangezien. Nu weten we weer hoe weinig
we weten over de fundamenteele vragen van ons bestaan; maar dat het probleem
wetenschappelijk ondoorgrondelijk wordt geacht is

Het Kouter. Jaargang 3

440
winst op zichzelf. Voor de b e z i n n i n g heeft het aan perspectief oneindig gewonnen.
Hier wordt het van zes verschillende gezichtspunten uit aangevat: het biologische
(prof. dr J.A.J. Barge), het psychologische (prof. dr E.A.D.E. Carp), het philosofische
(prof. dr J.C. Franken), het sociologische (dr F.H. Fisher), het poëtische (prof. dr
P.N. van Eyck) en het religieuze (prof. dr G. van der Leeuw). Als bezwaar zou men
kunnen voelen, dat meer dan een losse samenhang niet aanwezig is en dat met name
de wijsgeerige verhandeling van prof. Franken - die dan ook aan het eind had moeten
staan - met betrekking tot de andere stukken geen voldoend synthetisch karakter
heeft. Hetgeen dan blijkbaar ook niet in de bedoeling gelegen heeft. Er staat veel
wetenswaardigs (ofschoon beknopt) in het boek en veel speculatiefs; het kan wel
niet anders of er is niveauverschil, soms zelfs nogal aanzienlijk. De sociologische
uitweidingen van dr Fisher over het vroege sterven naar zijn innerlijke samenhang
met de persoonlijkheid bevielen mij door hun eenigszins huisbakken geest, slechte
stijl en slordig begripsgebruik het minst. H. Aalbers heeft de stof bijeengebracht en
schreef een woord vooraf als redacteur.
R.F.B.

Dr. J. Koopmans: Het oudkerkelijk Dogma in de Reformatie, bepaaldelijk
bij Calvijn. Diss. Utrecht; uitg. Wageningen, Veenman; 1938.
Dit geschrift zal onzen lezerskring wel zeer veraf staan, zelfs den vak-theologen.
Vooronderstelling: de barthiaansche theologie. Dus: het dogma heeft
‘beslissingskarakter’. Van deze visie uit wordt een dogmenhistorisch onderzoek
gegeven dat een praktisch-theologische staart heeft: de functie van het dogma in den
kerkelijken dienst. Vraag, die overblijft: wat doen wij, menschen der 20ste eeuw,
met deze ‘kritische’ versta: òn-kritische en dogmatisch bedoelde beschouwing?
Antwoord: de conservatief hervormden vermoedelijk van allerlei; de lezers van Het
Kouter: nihil.
v. H.

M. Sackville-West: Jeanne d'Arc. Vertaald door G. van Vladeracken en
J. Poortenaar, uitg. Amsterdam, ‘In den Toren’; 1938.
Het is een aardig uitgegeven, vlot geschreven, en breed gedocumenteerde
levensbeschrijving van Jeanne d'Arc, die ons hier geboden wordt. De vertaling is
goed. De schrijfster zelve beheerscht de stof van 't geheel wel. Er zit ook compositie
in. De brieven van Jeanne, achterin opgenomen, zijn zeer illustreerend. Dat het boek
mij ondanks vele qualiteiten, toch niet ècht boeide, komt vermoedelijk door de vele
détails, die niet altijd helpen portret te maken. Wij zijn echter in 't Nederlandsch niet
vele geschriften rijk over de Maagd van Orleans. Dat maakt ons dankbaar, hierin een
lezenswaarde publicatie te hebben gekregen.
v. H.
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