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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Prof. dr. K. Schilder als rector van de Theologische Hogeschool te Kampen voor het jaar
1940-1941.
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Woord vooraf
Op 23 maart 1992 is opgericht de ‘Prof. dr. K. Schilder Stichting’, met als doel de
uitgave van de verzamelde werken van prof. dr. K. Schilder (1890-1952). Vernieuwde
aandacht voor leven en werk van prof. Schilder is van belang, vanwege de betekenis
van zijn optreden op kerkelijk, theologisch, politiek en maatschappelijk terrein.
Tussen de twee wereldoorlogen trad prof. Schilder op als zelfstandig vertolker
van de gereformeerde overtuiging. In zijn preken, boeken, artikelen, journalistiek
en colleges bezon hij zich en reageerde hij op de geestelijke ontwikkelingen van
zijn dagen. Met zijn optreden bracht hij - onafhankelijk werkend, maar in de geest
verwant met onder anderen prof. dr. H. Dooyeweerd, A. Janse en prof. dr. D.H.Th.
Vollenhoven - een nieuw elan in de gereformeerde wereld; maar hij riep ook
weerstanden op.
De spanningen rondom de mede door Schilders optreden gewekte
vernieuwingsbeweging beheersten tegen het einde van de jaren dertig voor een
belangrijk deel het klimaat in de Gereformeerde Kerken en ontlaadden zich in een
synodaal proces, dat in de oorlogsjaren uitliep op Schilders afzetting als hoogleraar
en predikant in 1944. In de weg van vrijmaking van de synodebesluiten bleef hij
echter zijn overtuiging uitdragen en zette hij na de bevrijding van ons land binnen
de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken zijn arbeid als hoogleraar, predikant en
publicist voort.
Het werk van deze sprankelende auteur is niet alleen van historisch belang, maar
kan tevens een bijdrage leveren aan actuele gesprekken en bezinning binnen
gereformeerde kring en daarbuiten. Daartoe is allereerst noodzakelijk, dat Schilders
werk beschikbaar is voor studie en overweging. In de jaren vijftig is een lofwaardig
begin gemaakt met de uitgave van zijn verzamelde werken. Deze reeks van negen
delen is echter in de loop van de jaren zestig onderbroken. Behalve deze delen is
thans slechts hetgeen door Schilder zelf in boekvorm werd gepubliceerd toegankelijk.
Maar het overgrote deel van zijn werk, in de pers en in collegedictaten vastgelegd,
alsmede zijn correspondentie, is gebrekkig bewaard gebleven of moeilijk beschikbaar.
Het Stichtingsbestuur is van mening dat in deze leemte moet worden voorzien.
Om deze reden is besloten de uitgave van zijn verzamelde werken opnieuw ter
hand te nemen. In de Stichting hebben zich een aantal personen uit de
gereformeerde wereld verenigd, die zich verbonden weten met prof. Schilder en
diens werk en zich daarvoor willen inzetten.
De beoogde uitgave van de verzamelde werken van prof. Schilder bestaat uit drie
onderdelen, die hier in willekeurige volgorde worden genoemd.
In de eerste afdeling worden het perswerk, de losse artikelen en de
ongepubliceerde teksten ondergebracht. Dit materiaal raakt hoofdzakelijk

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

10
theologische en kerkelijke onderwerpen, en biedt tevens inzicht in Schilders positie
binnen de Gereformeerde Kerken en de theologische wereld van zijn dagen.
Het tweede onderdeel bestaat uit de collegedictaten. Deze afdeling biedt een
overzicht van de concrete wetenschappelijke werkzaamheid van Schilder als
theologisch hoogleraar. De collegedictaten betreffen onder meer de dogmatiek, de
ethiek, de encyclopedie van de theologie en de wijsbegeerte.
Het laatste onderdeel wordt gevormd door de particuliere correspondentie, die
een licht werpt op Schilders persoonlijke leven en de verhoudingen binnen de
kerkelijke en theologische wereld.
Het geheel van deze uitgave van de verzamelde werken zal worden afgesloten
door een registerdeel. De totale omvang van de uitgave, die per onderdeel
chronologisch is opgezet, maar in willekeurige volgorde zal verschijnen, wordt
geschat op tenminste vijftien delen, elk van ongeveer vijfhonderd pagina's. Ieder
deel wordt bezorgd door een daartoe door de Stichting aan te zoeken medewerker,
die de teksten verzamelt, annoteert en het deel voorziet van een inleiding.
Op deze wijze hoopt het bestuur van de Prof. dr. K. Schilder Stichting bij te dragen
aan de verzorging van de geestelijke nalatenschap van prof. Schilder, en daarmee
van de culturele erfenis van het gereformeerde volksdeel.
Het Stichtingsbestuur:
Dr. G. Harinck, voorzitter
Dr. W.G. de Vries, vice-voorzitter
Dr. J.J.C. Dee, secretaris
Jac. van der Kolk, penningmeester
Prof. dr. A.Th. van Deursen
Prof. J. Kamphuis
Mr. N.E. Nieboer
Dr. G. Puchinger
Prof. dr. W. van 't Spijker
Prof. dr. M. te Velde
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Inleiding
De artikelen en lezingen, in dit deel van de Verzamelde werken van prof. dr. K.
Schilder bijeengebracht, zijn geschreven in 1940 en 1941 en, op een enkele
uitzondering na, ook in die jaren gepubliceerd. De teksten zijn hoofdzakelijk afkomstig
uit het door Schilder geredigeerde kerkelijk-gereformeerde weekblad De Reformatie,
uit het Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, en uit het
Archief-C. Veenhof, dat berust bij het Historisch Documentatiecentrum voor het
Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
De publikaties van Schilder in de jaren 1940 en 1941 zijn te verdelen in drie perioden.
De eerste periode loopt van januari tot 10 mei 1940, toen Duitse legers ons land
binnen vielen. In deze periode onderscheidde zijn werkzaamheid zich niet van de
daaraan voorafgaande jaren. Hij publiceerde wekelijks in De Reformatie, plaatste
artikelen in andere organen, die verschenen binnen de kring van de Gereformeerde
Kerken en hield voor verschillende gezelschappen in het land lezingen over
theologische en (beginsel-) politieke onderwerpen. Aan deze gang van zaken kwam
ten gevolge van de Duitse inval een abrupt einde. Na vijf dagen oorlog capituleerde
het Nederlandse leger op 15 mei 1940 voor de Duitse overmacht en werd ons land
bezet. Het duurde tot eind mei voor de door oorlogsschade verbroken verbindingen
zover hersteld waren, dat Schilder in zijn woonplaats Kampen weer contact had met
de uitgever van De Reformatie te Goes. Vanaf 4 juni verschenen in het weekblad
weer artikelen van zijn hand; daarmee ving de tweede periode aan.
Hij stelde nu in De Reformatie nauwelijks meer strikt kerkelijke en theologische
onderwerpen aan de orde, maar schreef vrijwel uitsluitend over de nationale
problematiek onder de Duitse bezetting, met name over de zozeer bedreigde
geestelijke vrijheid. In de zomer van 1940 ging er van deze artikelen op het
1.
lezerspubliek, om met dr. L. de Jong te spreken, ‘een bevrijdende werking uit’. De
lezers, overweldigd door de gebeurtenissen van die meimaand, vonden in De
Reformatie geestelijk houvast. Schilders krachtige pleidooien voor de verdediging
van de geestelijke vrijheid en zelfstandigheid onder vreemde macht trokken de
aandacht, ook van de nationaal-socialistische ‘leiders’, die zich allen achter de Duitse
bezettende macht schaarden. Zij aanvaardden, tegen veler verwachting in, het
nieuwe Europa onder Hitler met vreugde en beschouwden Schilders persartikelen
als een hinderlijke tegenkracht. Na enkele geruchten over het verbod van De
Reformatie, die Schilder overigens niet van koers deden veranderen, greep de
Duitse bezetter in. Onder het voorwendsel dat Schilder in het nummer van 16
augustus een gebed om de

1.

L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, IV, Den Haag, 1972,
pag. 620.
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overwinning van Engeland had neergeschreven, werd hij gearresteerd en zijn
weekblad verboden.
De lezers van De Reformatie, die na juni in aantal waren toegenomen, en ook
vele andere gereformeerden waren geschokt door deze daad van de Duitse bezetter.
Hoezeer Schilder in de eerste bezettingsmaanden woorden naar hun hart had
geschreven, bleek uit het vers, dat Hein van Oranje (pseudoniem van A. van Atten
(1901-1976)) naar aanleiding van diens gevangenneming schreef. Hij verspreidde
het in zijn omgeving, en het werd bekend in grote delen van het land; zelfs Schilder
kreeg het op 17 oktober in zijn cel onder ogen:
2.

Gebed voor prof. dr. K. Schilder

Verlaat hem niet, o Heer, blijf aan zijn zijde
Wees met uw gunst en liefde in zijn cel.
Wees Gij zijn steun en kracht, maak alles wel,
Nu hij voor uwe naam en uwe eer moet lijden.
Hij was voor u steeds een geharnast strijder.
Hij vreesde niets en niemand en hield fier
Als vaandrig Gods omhoog uw kruisbanier,
En toonde zich uw dappere belijder.
Nu wordt zijn stem gesmoord door grauwe kerkermuren.
Wij horen niet zijn woord, doch weten: Gij
Hoort ieder woord, hoort elke zucht, die hij
tot zijnen Koning zendt, in stille bange uren...
Verlaat hem niet, o Heer, verlaat hem niet, o Koning,
Bestuur zijn gang, zijn weg, zijn mond, zijn lot.
Vervul zijn cel met uw nabijheid, God.
Dat die een Bethel zij, een Goddelijke woning.
Geef als het moet hem kracht om te getuigen,
En laat een elk, die bidden heeft geleerd,
En uw bestuur en leiding obediëert,
Om hulpe voor uw knecht zich biddend voor u buigen.
Niet vruchtloos zullen wij uw hulp en bijstand vragen,
Wij weten - en uw dienstknecht weet het mee - :
Hoe ook de wereld woedt, Gij geeft het hart uw vree,
En Gij schikt alles naar uw Godd'lijk welbehagen.

De derde periode van Schilders publikaties vangt aan met zijn vrijlating uit het Huis
van Bewaring te Arnhem op 6 december 1940. Hem werd bij zijn ontslag

2.

De geciteerde versie van dit vers is afkomstig uit de verzameling verzetsverzen van het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Een andere versie is gepubliceerd in de door Thijs
Booy samengestelde en illegaal verschenen Gedenckclanck 1940-1944, z.p., z.j., pag. 32;
een derde versie is opgenomen in het Geuzenliedboek, eerste vervolg en werd na de oorlog
opgenomen in het Geuzenliedboek 1940-1945, Amsterdam, 1975, pag. 29, met een korte
toelichting op het vers en zijn auteur op pag. XIV. Zie over de verschillende versies: G.
Puchinger, ‘Geuzenliedboek 1940-1945’, in zijn Ontmoetingen met Nederlandse literatoren,
Zutphen, 1982, pag. 480. Hij noemde als titel van het vers ‘Gebed voor een gevangen
predikant’.
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door de Duitsers te verstaan gegeven, dat aan de bezettende macht onwelgevallige
publikaties Schilder zouden komen te staan op wegvoering naar en opsluiting in
een concentratiekamp op eigen kosten.
Wat hij na zijn vrijlating in 1940 en 1941 schreef was weinig, vergeleken met de
wekelijkse produktie van de voorgaande jaren. Begrijpelijk, want zonder
publikatiemogelijkheid viel de prikkel tot schrijven weg. Hij publiceerde zijn
herdenkingsrede naar aanleiding van het overlijden van prof. dr. A.G. Honig, zijn
voorganger als dogmaticus aan de Theologische Hogeschool te Kampen, maar
hield andere toespraken, in academische kring uitgesproken, in portefeuille tot na
de oorlog. Behalve deze teksten zijn in dit deel ook opgenomen enkele stenografische
verslagen van redevoeringen, gehouden binnen kerkelijke kring. Afgezien van deze
toespraken, het geven van colleges en het wekelijks preken overal in het land had
Schilder in deze jaren geen gelegenheid zich publiek te uiten.
De contrasten tussen de uiterlijke omstandigheden in de drie aangegeven periodes
zijn groot en dit geldt ook de inhoud van de teksten. Uit de laatste periode zijn alleen
teksten over onderwerpen van kerkelijke en theologische aard aanwezig. Het zijn
in de meeste gevallen betogen, waarin het polemisch element, dat Schilders
beschouwingen vaak zo verlevendigde, minder op de voorgrond staat. Dit was in
de eerste periode geheel anders. Hij stond toen nog midden in het kerkelijke leven
en kon rekenen op brede aandacht en veel reacties op wat hij schreef.
De teksten van de middenperiode, de zomermaanden van 1940 - die de
verontwaardiging wekten van de N.S.B.-ers die ze lazen -, vormen vanwege hun
nationale thematiek een uniek onderdeel binnen het geheel van Schilders oeuvre,
en zelfs binnen het gehele kerkelijke leven in Nederland. Prof. dr. K.H. Miskotte
3.
omschreef Schilders persartikelen na de oorlog als een ‘daad van dapperheid’.
Het was moedig van Schilder om ondanks het dreigend optreden van de Duitse
bezettende macht te blijven polemiseren zoals hij gewoon was en zijn eigen
standpunt zo lang hij kon uit te dragen. Velen heeft hij in de eerste oorlogsweken
daarmee de weg gewezen om tot een meer besliste houding te komen,
overeenkomend met de beleden christelijke overtuiging en de liefde voor het
4.
vaderland.
George Harinck
Leiden, oktober 1994

3.

4.

K.H. Miskotte aan Th. Delleman, 23 april 1949. Geciteerd in J. Ridderbos, Strijd op twee
fronten, Schilder en de gereformeerde ‘elite’ in de jaren 1933-1945 tussen aanpassing,
collaboratie en verzet op kerkelijk en politiek terrein, deel 2, Kampen, 1994, pag. 60.
Schilders Reformatie-artikelen uit de eerste bezettingsmaanden zijn na de oorlog gebundeld
in: Bezet bezit, artikelen van de hand van prof. dr. K. Schilder, opgenomen in de nummers
van ‘De Reformatie’ uit de eerste maanden na de bezetting van Nederland juni - augustus
1940, uitgave van het ‘Schilder-comité’, niet in den handel, Goes, 1945.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

15

Toelichting op de teksten
De teksten in dit deel zijn, ongeacht de herkomst, geplaatst in chronologische
volgorde, met dien verstande, dat vervolgartikelen uit De Reformatie zijn geplaatst
aan de hand van de verschijningsdatum van het eerste artikel van een reeks. Indien
een tekst meermalen is gepubliceerd, is gekozen voor de vroegste versie; eventuele
veranderingen van betekenis in latere versies zijn in de noten vermeld.
Schilders spelling en interpunctie is gevolgd, behoudens verschrijvingen.
Gespatieerde, kapitaal en vet gezette tekstgedeelten zijn echter vervangen door
gecursiveerde. De tussen vierkante haken geplaatste letters, woorden en zinsdelen
zijn ter verduidelijking toegevoegd door de bewerker. De door mevr. C. Brandsen
stenografisch opgenomen voordrachten, waarvan de teksten later niet door Schilder
zijn gepubliceerd, zijn overgezet in de moderne spelling.
De noten van Schilders hand zijn per tekst met letters aangegeven; die van de
bewerker zijn per tekst met cijfers aangegeven. De annotatie van de bewerker is
sober en betreft niet de noten van Schilders hand. De noten van de bewerker
verwijzen alleen bij personen uit Schilders omgeving en bij niet algemeen bekende
personen naar verdere literatuur. Omdat het merendeel van de hier gepubliceerde
teksten voor een breed publiek was bedoeld, zijn de citaten in vreemde talen door
de auteur toegelicht of geparafraseerd. In enkele gevallen was de tekst bedoeld
voor wetenschappelijke kring. De Griekse en Latijnse citaten in deze teksten zijn
vertaald; de vertalingen in de noten van tekst 33 zijn - voor zover geen andere bron
is vermeld - van de hand van de classicus drs. R.J. Waagmeester.
Dit deel bevat geen integrale uitgave van al Schilders publikaties uit 1940 en
1941. Een aantal teksten uit De Reformatie is niet in dit deel opgenomen, op grond
van het feit, dat ze vrijwel geheel bestaan uit citaten uit andermans werk. Dit is
vooral het geval met de rubriek ‘Persschouw’, maar ook met diverse artikelen uit de
rubriek ‘Kerkelijk leven’. Ook zijn enkele artikelen uit dit weekblad achterwege
gebleven, die hoofdzakelijk feitelijke informatie bevatten, zoals adressen, of waarin
publikaties van anderen samengevat worden weergegeven. In een aantal gevallen
zijn in de annotatie in dit deel wel zinsneden van Schilder uit deze artikelen
aangehaald. Evenmin zijn opgenomen de beide rapporten over het lidmaatschap
van de N.S.B., die Schilder begin 1941 namens de synodale commissie
1.
vervaardigde. Hoewel deze stukken blijkens de stijl en

1.

‘Rapport A der commissie, door de synode dd. 6 maart 1941 benoemd, terzake van enkele
missives, betreffende het blijkens art. 272 der acta door de generale synode van Amsterdam
beslotene’, in: Acta 1939-1943, bijlage LXXXIII, pag. 214-221; en ‘Rapport B der commissie,
door de synode dd. 6 maart 1941 benoemd, terzake van enkele missives, betreffende het
blijkens art. 272 der acta door de generale synode van Amsterdam beslotene’, in: Acta
1939-1943, bijlage LXXXIV, pag. 221-230.
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ook blijkens de inhoud - ‘Nationaal-socialisten hebben reeds de kerk begraven,
[door] het gebruik van doopvont of avondmaalstafel nimmer te doen deelen door
2.
ariërs en (...) joden’ - onmiskenbaar van zijn hand zijn, was niet Schilder, maar de
commissie verantwoordelijk voor de eindredactie. Om deze reden vallen zij buiten
het criterium voor opname in deze verzamelde werken. Voor de volledigheid is
achterin dit deel een lijst opgenomen van niet geplaatste artikelen.

2.

Rapport B, pag. 225.
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Verkorte titelverwijzingen
Acta

Acta der generale synode van de
Gereformeerde Kerken in Nederland,
Kampen, z.j.

BLGNP

Biografisch lexicon voor de geschiedenis
van het Nederlands protestantisme, drie
delen, Kampen, 1979-1988.

BWN

Biografisch woordenboek van Nederland,
vier delen, Den Haag, 1979-1994.

BWPGN

Biografisch woordenboek van
protestantsche godgeleerden in
Nederland, zes delen, Den Haag,
1919-1949.

CR

Corpus Reformatorum, Ioannis Calvini
opera quae supersunt omnia, deel 29-87,
bezorgd door W. Baum, E. Cunitz en E.
Reuss, Braunschweig, 1863-1900.

De Haas

Joh. de Haas, Gedenkt uw voorgangers,
vijf delen, Haarlem, 1984-1989.

HDC

Historisch Documentatiecentrum voor
het Nederlands Protestantisme
(1800-heden) van de Vrije Universiteit te
Amsterdam.

NCE

New Catholic Encyclopedia, vijftien
delen, New York, 1967.
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1.

1. Kerkelijk overzicht 1939

Opnieuw hangt de schaduw van den oorlog over Europa; en meer dan ooit voelen
de kleine naties zich bedreigd. Het kerkvolk bidt weer voor den vrede; maar 't gebed,
dat trouwens ook in den vorigen wereloorlog nimmer tot een voorbede zich kon
beperken, is van deze onmogelijkheid thans nog sterker overtuigd.
Geen wonder, dat de eerste dagen van de synodale samenkomsten te Sneek,
2.
die juist ook met de eerste oorlogsperiode samenvielen, allen in en buiten haar
vergaderzalen sterk onder dezen indruk brachten. Toch is het ‘wonder’ nog aan ons
voltrokken, ook na een eerste crisis, die zich eer liet vermoeden dan officieel
constateeren. We kunnen nog vergaderen in rust en vrede, en geen verrader binnen
de eigen landsgrenzen heeft nog tot een buitenlandsche mogendheid in 't openbaar
de handen uitgestrekt.
Reeds heeft de Sneeker synode haar eerste zittingenreeks beëindigd; maar enkele
‘groote stukken’, met eenige restanten van de eerste agendapunten vermeerderd,
werden uitgesteld tot de voortgezette samenkomst van de synode. Wanneer die
wezen zal, is op dit oogenblik nog niet bekend: niet onmogelijk, dat het oogenblik
nog vrij lang zal toeven.
Onwillekeurig heeft het synodale werk een stempel op het kerkelijk leven van
1939 gezet. Wat in de pers behandeld werd, hing nauw met de synode en met haar
agendum samen.
Zonder ons aan de chronologische of logische orde te binden, noemen wij
volgende opmerkelijkheden-van-het-jaar.
In de eerste plaats was het in dit jaar van beteekenis, dat langs kerkelijken weg
de plaats, die de kerk zelf heeft in te nemen in het leven van haar leden, met name
van haar jeugdige leden, in bespreking is gekomen. Verdere aandacht werd
3.
geschonken aan wat ds Teeuwen in het midden bracht in zijn rapport betreffende
4.
de jeugdbeweging (zie vorig overzicht ). Ook gaf de kerkeraad van Leiden zijn
aandacht aan het verschijnsel der ‘jeugdconferenties’; vanwege het ministerie in
dezen Raad werd opgemerkt, dat voor de kerk de bediening des Woords, de
catechisatie en het huisbezoek de middelen zijn voor het onderhouden van contact
met de jeugd; en wat aangaat de jeugdconferenties constateerde

1.
2.

3.
4.

Uit: Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1940, Goes, 1940,
pag. 425-440.
De generale synode van Sneek kwam in 1939 voor het eerst bijeen op 29 augustus en sloot
voor dat jaar haar zittingen op 6 oktober. Op 1 september 1939 brak ten gevolge van de
Duitse inval in Polen de Tweede Wereldoorlog uit.
Chr. W.J. Teeuwen (1898-1964), predikant van de Gereformeerde Kerk te Heerde. Zie: De
Haas, V, pag. 219, 220.
K. Schilder, ‘Kerkelijk overzicht 1938’, in: Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken
in Nederland 1939, Goes, 1939, pag. 415-429.
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het ministerie, dat er stemmen opgingen, die deze conferenties niet wilden prijsgeven,
doch wel in kerkelijke banen wilden zien geleid en helpen leiden. De kerkeraad
verwierp deze laatste gedachte, zoowel in de strengere redactie (doen uitgaan van
den kerkeraad) als in de zachtere (onder kerkelijk toezicht plaatsen); en hij sprak
uit, dat de kerk geen verlengstuk hebben moet, doch haar eigen werk zoo goed
mogelijk heeft te verrichten. Op dezelfde lijn ligt het verzet tegen deelneming
onzerzijds aan de te Amsterdam gehouden ‘wereldjeugdconferentie’; met name
5.
prof. dr K. Dijk liet zijn stem daartegen hooren; en anderen steunden hem daarin.
Behalve paedagogische worden vooral confessioneele gronden aangevoerd: de
grondslagen van het christelijk geloof immers worden veelszins ondermijnd door
wat zich als ‘christelijk’ alleen maar aandient. Ook de ‘conferenties’ voor ouderen,
b.v. tot opwekking van het geestelijke leven, werden aanleiding tot eenige kerkelijke
bemoeiïng, die erop uit was, de plaats der kerk, en der prediking en der ambtelijke
bearbeiding tegen waardevermindering te vrijwaren.
In nauw verband hiermee staat de kwestie der beoordeeling van de
6.
Buchmanbeweging. Twee concrete gevallen, één in Nederland, één in Indië, waren
aanleiding tot een nadere bespreking dezer aangelegenheid, óók ter generale
7.
synode, die terecht deze beweging afwees.
Het debat over de ‘meeningsverschillen’ hield begrijpelijkerwijze aan; niet zoozeer
wijl nieuwe stof aangedragen werd (de laatste der aangekondigde
8.
Deformatie-brochures zijn niet verschenen), doch wijl incidenteel aanleiding gegeven
of genomen werd tot hernieuwde opening van het gesprek. Zoo werd gedisputeerd
over recht en reden van den oproep, om ‘om Kuyper geschaard’ te blijven; gaf een
9.
boek van prof. dr G.Ch. Aalders over het ‘verbond Gods’ naar aanleiding van zijn
bewering, dat bepaalde (vóór en na toch wel degelijk onder ons voorgestane)
meeningen inzake het verbond op gereformeerd standpunt niet te handhaven zouden
10.
zijn, onderscheiden beschouwingen in de pen; een

5.
6.

7.
8.

9.
10.

Dr. K. Dijk (1885-1968), hoogleraar ambtelijke vakken aan de Theologische Hogeschool te
Kampen. Zie: BLGNP, II, pag. 180, 181.
Religieuze opwekkingsbeweging - ook onder de naam Oxford-groep bekend -, onder geestelijke
leiding van F. Buchman (1878-1961), met als opvallend kenmerk de zgn. house-parties,
samenkomsten in besloten kring van mensen uit verschillend milieu, waar men elkaar zijn
geestelijke ervaringen en moeilijkheden meedeelde en zijn zonden beleed. De
Buchman-beweging oefende in de laatste jaren voor de Tweede Wereldoorlog grote
aantrekkingskracht uit, ook op leden van de Gereformeerde Kerken. Zie: H.D. de Loor, Nieuw
Nederland loopt van stapel, de Oxford-groep in Nederland, een sociale beweging in het
Interbellum, Kampen, 1986.
Zie: Acta 1939, art. 224, 228, pag. 105, 106.
Onder de titel Dreigende deformatie publiceerde prof. dr. V. Hepp in 1936 en 1937 een reeks
van vier brochures, waarin hij waarschuwde tegen nieuwe theologische inzichten binnen de
Gereformeerde Kerken, onder andere van Schilder.
Dr. G.Ch. Aalders (1880-1961), hoogleraar Oude Testament aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Zie: BLGNP, III, pag. 11-13.
G.Ch. Aalders, Het verbond Gods, een hoofdstuk uit de geschiedenis der openbaring, Kampen,
1939.
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reeks van publicaties van ds W.H. v.d. Vegt over het verbond bleek van geheel
11.
andere opvattingen en praemissen uit te gaan; en waar prof. Schilder de
12.
13.
afwijzingsvonnissen van prof. Aalders bestreed, daar bleek prof. Hepp van de
14.
beschouwingen van ds v.d. Vegt eenigszins ‘geschrokken’ te zijn. Ook werd een
15.
opmerking van ds J.G. Feenstra, in een lei-draad voor den Bond van
16.
Meisjesvereenigingen, en rakende de kwestie der pluriformiteit ‘der’ kerk, door
17.
prof. Hepp ‘ongeoorloofde voorlichting’ genoemd, tegen welke oordeelvelling
anderen bezwaar inbrachten, de laatste dr K. Sietsma, die in Geref. Theol. Tijdschrift
18.
waarschuwde tegen het aan banden leggen van de vrije meeningsuiting. Eveneens
het probleem der z.g. ‘gemeene gratie’ werd weer besproken, mede naar aanleiding
van het feit, dat prof. dr K. Schilder, die het begin van het jaar had doorgebracht in
Amerika, blijkens publicaties in The Banner, De (am.) Wachter, en The Standard
19.
Bearer (redacteur ds H. Hoeksema, bekend uit den strijd over de gemeene gratie)
het probleem der gemeene gratie op herhaald verzoek zoowel in lezingen als in
conferenties aan de orde had gesteld, hetgeen ook in de organen der Chr. Ref.
20.
Church alsmede in dat van ds Hoeksema tot nieuwe besprekingen aanleiding gaf.
In Nederland trok een en ander de aandacht door de in ‘De Heraut’ aan deze
spreekbeurten bij voorbaat gewijde aandacht.
In hetzelfde verband vragen nog twee punten de aandacht.
Het eerste is een ‘mededeeling en verklaring’, gedateerd 1 Mei 1939, onder-

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

W.H. van der Vegt, Het genadeverbond bij Calvijn, Aalten, z.j.; ‘Calvinistische
verbondsbeschouwing’, De Reformatie, 7-28 januari 1938; Het verbond der genade, vier
delen, Aalten, 1939.
Zie: K. Schilder, ‘Het verbond Gods’, De Reformatie, 7 juli - 25 augustus, 8 en 22 september
1939.
Dr. V. Hepp (1879-1950), hoogleraar dogmatiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zie:
BLGNP, III, pag. 176-178.
Zie: Credo, 23 juni 1939.
J.G. Feenstra (1888-1966), predikant van de Gereformeerde Kerk te Scheveningen. Zie: De
Haas, IV, pag. 181, 182.
J.G. Feenstra, ‘De Nederlandsche Geloofsbelijdenis’, Bouwen en Bewaren, 10 november
1939: ‘De schoone naam pluriformiteit moet dan een zondige toestand goedpraten! (...) De
pluriformiteit mag niet worden aanvaard.’
Zie: Credo, 17 november 1939.
K. Sietsma, ‘Kroniek’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, XL (1939), pag. 583, 584.
H. Hoeksema (1886-1965), predikant van de de Protestant Reformed Churches in America.
Dit kerkgenootschap ontstond na een conflict binnen de Christian Reformed Church. Hij werd
afgezet als predikant van deze kerk, toen hij met een deel van zijn gemeente de mede tegen
zijn opvattingen gerichte uitspraken van de synode van Kalamazoo (1924) inzake de gemene
gratie afwees.
Zie voor Schilders uiteenzettingen in de Verenigde Staten over de algemene genade:
College-verslagen der door prof. dr. K. Schilder in Amerika gehouden lezingen, april '39 - juni
'39, z.p., z.j.
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21.

teekend door de hoogleeraren dr D.H.Th. Vollenhoven en dr K. Schilder, en
opgekomen naar aanleiding van onderscheidene in omloop gebrachte geruchten;
zij brachten daarin ter kennis, dat zij niet meer vergaderden met de andere leden
van het deputaatschap betreffende de ‘meeningsgeschillen’, benoemd door de
synode van Amsterdam; dat zij evenwel zich niet hadden teruggetrokken, en zich
dus bleven beschouwen als leden der commissie ad hoc (waaruit, naar men weet,
22.
prof. Greijdanus reeds op zijn verzoek, ontslagen was, zie vorig jaaroverzicht);
dat zij dan ook hoopten te voldoen aan de hun gegeven opdracht, en dat zij over
‘redenen en oorzaken’ van dit niet-meer-saam-vergaderen aan de synode van Sneek
23.
wel nadere mededeelingen zouden doen.
24.
25.
Het tweede is een uitspraak van prof. dr J. Waterink in Paedagogisch Tijdschrift,
26.
en opgenomen in ‘Credo’, alsmede nader besproken in ‘De Reformatie’ (data resp.
April, eind Mei, 2 Juni). Volgens prof. Waterink's in Paed. Tijdschr. gegeven
omschrijving was de ziel, in den zin, waarin de Confessie erover spreekt, ‘een
geschapen substantie en onsterfelijk’; van geschapen substantie werd door den
hoogleeraar deze definitie gegeven: ‘geschapen zelfstandigheid met eigen wezen
en bestaanswijze, formeel bepaald door eigen levenswetten en levensverband’ en
‘natuurlijk van den Schepper afhankelijk’. Volgens prof. Waterink raakte dit een
‘beginsel’, was evenwel deze omschrijving geen wijsgeerig-volledige omschrijving,
doch zulk eene, die ‘ongeveer benadert wat de bedoeling is van het wijsgeerig
begrip’. Prof. Hepp meende, dat hieruit bleek, dat het inzicht van prof. Waterink zich
had gewijzigd. De vraag werd naar aanleiding hiervan gesteld, hoe dan de door
prof. Waterink tot aan April 1939 verdedigde opvatting te bezien zou zijn geweest:
viel ze binnen dan wel buiten de meeningen aangaande welke een nader onderzoek
zou in te stellen zijn naar den wensch der synode van 1936; indien ja, hoe dan te
oordeelen over de ook door prof. Hepp onderteekende verklaring van Mei 1936, dat
na de destijds afgelegde verklaring van prof. Waterink ‘zelfs de geringste schijn van
27.
een confessioneel geschil was weggenomen’? Een en ander, zoo zei ‘De
Reformatie’, is niet zonder beteekenis voor de beantwoording van de vraag, wat
een confessioneel geschil, subsidiair de

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Dr. D.H.Th. Vollenhoven (1892-1978), hoogleraar wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Zie, ook in verband met deze verklaring: J. Stellingwerff, D.H.Th. Vollenhoven
(1892-1978), reformator van de wijsbegeerte, Baarn, 1992.
Dr. S. Greijdanus (1871-1948), hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Hogeschool
te Kampen. Zie: De Haas, IV, pag. 214-218.
Zie: De Reformatie, 5 mei 1939. Zie: K. Schilder, ‘Van “oorzaken en redenen”’, De Reformatie,
11, 18, 25 januari en 1 februari 1947.
Dr. J. Waterink (1890-1966), hoogleraar catechetiek en pedagogiek aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam. Zie: De Haas, V, pag. 294-295.
J. Waterink, ‘Cursus voor de practijk. Les 3’, Paedagogisch Tijdschrift, XXI (1938), pag.
361-367, m.n. 361.
Zie: Credo, 19 mei 1939.
De verklaring van de hoogleraren dr. F.W. Grosheide en dr. V. Hepp inzake bezwaren van
dr. H. Steen tegen christologische opvattingen van prof. dr. J. Waterink was door Schilder
gepubliceerd en becommentarieerd in De Reformatie, 15 mei 1936.
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schijn ervan, eigenlijk is, alsmede voor de andere vraag, welke speelruimte overblijft
voor varieerende opinies inzake de substantialiteit en de onsterfelijkheid der ziel
(onsterfelijkheid uitteraard onderscheiden van voortbestaan). Indien toch ook vóór
de in April 1939 in Paedagogisch Tijdschrift geschiede publicatie van de nadere
meening van prof. Waterink, welke volgens prof. Hepp een wijziging beteekent,
geen sprake is van een confessioneel geschil, dan liggen daarin verre consequenties
voor wat betreft die speelruimte. We behoeven hier wel niet te waarschuwen tegen
misverstand in betrekking tot het woord ‘speelruimte’. Ludificatie van het onderhavige
vraagstuk, of van eenige poging tot zijn solutie, is hiermee uitteraard allerminst
bedoeld.
Intusschen, niet alleen de door de amsterdamsche synode geformuleerde
vraagpunten, doch ook andere hadden de aandacht in de pers. Prof. dr S. Greijdanus
gaf inzake de kwestie van de ‘auctoritas normae et historiae’ een bestrijding van de
bewering van prof. dr V. Hepp, volgens welke ‘de onderscheiding tusschen historisch
en normatief gezag veel tegenstrijdigheden in zich bergt’; eerstgenoemde verdedigde
28.
de ‘gangbare zegswijze’ tegenover prof. Hepp. Met betrekking tot het ‘oude’ dan
wel ‘nieuwe kerkrecht’ handhaafde prof. Greijdanus zijn meening, waarbij hij over
karakter en samenstelling van meerdere vergaderingen, met name synodes, zich
29.
nader uitsprak ook tegenover prof. dr. K. Dijk, mede onder verwijzing naar Rutgers,
30.
31.
Kuyper, De Savornin Lohman. ‘De Heraut’ en ‘Friesch Kerkblad’ verdedigden
32.
daarentegen wederom het ‘nieuwe kerkrecht’. Inmiddels is door de synode van
Sneek een commissie benoemd ter bestudeering van deze en aanverwante
vraagpunten; voor de samenstelling verwijzen we naar de lijst der
33.
deputaatschappen.
Naast de genoemde punten kwamen voorts ook andere aan de orde. Zoo werd
gediscussieerd over beteekenis en waarde der ‘mystiek’, waarbij de één dit woord
meer in overeenstemming met het spraakgebruik van ons na-staande
kerkelijk-religieuse kringen, de ander meer conform het breedere van de geschiedenis
van het menschelijke denken in het algemeen bleek te bezigen; weshalve de één
voor, de ander contra pleitte, niettemin met het beiderzijds uitgesproken doel, de
kerken voor afval te waarschuwen. In verband hiermee

28.
29.

30.
31.

32.

33.

Zie: V. Hepp, Credo, 28 oktober - 30 december 1938; S. Greijdanus, De Reformatie, 13 januari
- 3 februari 1939.
Dr. F.L. Rutgers (1836-1917), hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam en grondlegger van het zgn. Doleantiekerkrecht. Zie: BLGNP, I,
pag. 303-304.
Dr. A. Kuyper (1837-1920), hoogleraar dogmatiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Zie: BWN, II, pag. 328-333.
S. Greijdanus, ‘Dr. F.L. Rutgers en jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman over het oude,
gereformeerde, kerkrecht’, De Reformatie, 2 juni - 14 juli 1939.
Jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman (1837-1924), juridisch hoogleraar aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam en antirevolutionair politicus. Zie: BWN, I, pag. 522-524.
Zie de serie artikelen onder de titel ‘De drieërlei macht’ in De Heraut, 1 januari, 5 februari 19 maart, 2-30 april, 14 mei - 16 juli 1939; dr. A.D.R. Polman in het Friesch Kerkblad, 24
maart - 21 april, 5-19 mei, 2-9 en 23 juni, 7 juli - 18 augustus 1939.
Zie: Acta 1939, art. 319, pag. 137.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

24
stond de vraag naar wezen en waarde der kenmerken des geloofs, en naar de
plaats, en de waarde van het ‘zelfonderzoek’; waarbij de één nadrukkelijk erop wees,
dat men uit de goede werken als uit de vruchten van de oprechtheid van zijn geloof
verzekerd kan zijn, en de ander even nadrukkelijk dezen goeden regel aldus zei te
lezen, dat volgens den catechismus die goede werken uit het geloof verricht worden
moesten, dat tot de goede werken ook de gehoorzaamheid aan het eerste gebod
van den dekaloog te rekenen was, hetwelk rondweg een bevel van geloof en
vertrouwen inhield, en dat derhalve in het zelfonderzoek het geloof het voornaamste
was, en dat ook deze handeling van den mensch in zichzelf niet uitgeheven was
boven de tegenstelling van goed en kwaad, van gehoorzaam dan wel ongehoorzaam.
Ook art. 36 der Ned. Geloofsbelijdenis werd weer op het tapijt gebracht in een
34.
brochure van dr J.v. Lonkhuyzen.
Het toch reeds bonte aspect van deze besprekingen in de pers werd nog
verlevendigd, toen daarbij onderwerpen kwamen als: ‘artikel 13’, bioscoop, tooneel,
christelijke vakorganisaties, ook voor patroons, of christelijke patroonsorganisaties,
en in verband hiermee: de verbindbaarheid van het lidmaatschap van ‘neutrale’
organisaties eener-, en van den kerkeraad ter anderer zijde; het aantal ‘zielen’, dat
als maximum voor één predikant zou mogen worden toegewezen ter bearbeiding;
regeeringssubsidie, al dan niet te aanvaarden, ook als in geenerlei opzicht bindende
bepalingen eraan verbonden zijn (in den Wieringermeerpolder b.v., waar de regeering
de vestiging van nieuwe bewoners wil aanmoedigen); de wijsbegeerte der wetsidee;
het promotierecht der Theologische Hoogeschool; de werkwijze der synode; de
zelfstandigheid der Theol. Hoogeschool en die der Theol. Faculteit der Vrije
Universiteit; het al-of-niet-wenschelijk zijn van een zesden hoogleeraar te Kampen,
gelijk te Grand Rapids reeds een zesde werkzaam was en in Nederland was
toegejuicht; de beteekenis van de redactie van de Kamper candidaatsbul, gelet op
het kerkelijk karakter der hoogeschool, waaraan het examineerende college
verbonden is.
Een deel van deze onderwerpen, waarbij ook dat der openbaarheid der synodes
te voegen zou zijn, stond in verband met het agendum der Sneeker synode. Deze
trok dan ook algemeen de aandacht. Zij is nog niet definitief gesloten: want haar
agendum was zóó overladen, dat zij in de toch reeds langdurige periode der eerste
zittingenreeks, waarin heel veel van de leden werd gevraagd, geen kans zag, enkele
‘groote stukken’ tot een einde te brengen; zoo bleven de ‘meeningsverschillen’, de
35.
zaak van ds S.J.P. Goossens (Oost Soem-

34.

35.

J. van Lonkhuyzen, De blijvende schriftuurlijke grondgedachte van art. 36 onzer
Geloofsbelijdenis, Franeker, 1939.
Dr. J. van Lonkhuyzen (1873-1942), emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerk te
Zierikzee. Zie: De Haas, III, pag. 164-166.
S.J.P. Goossens (1902-1983), gereformeerd zendeling te Melolo (Soemba), was na
meningsverschillen over de kerstening van de daar gevormde gemeenten, op 23 maart 1939
door de zendende kerk te Appingedam uit zijn ambt ontheven. Zie: De Haas, IV, pag. 204,
205.
Goossens' zaak kwam aan de orde op de synode van Sneek. Zie: Acta 1939, art. 170, pag.
86, 87; art 230, pag. 106; Acta 1940-1943, art. 358, pag. 19.
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36.

ba), en de kwestie-Drachten, waarin op pacificatie gehoopt wordt, tot de volgende
synodale periode over staan. Toch werden in 1939 reeds enkele beslissingen nopens
onderscheidene de kerkelijke pers interesseerende onderwerpen genomen.
Zoo werd in antwoord op een opmerking uit één der kerken door het moderamen
der synode een verklaring opgesteld, en na voorlezing door den assessor in de
37.
synode ook namens haar gepubliceerd, waarbij gewaarschuwd werd tegen de
scheiding van kerken en synode, en voorts het recht van besloten vergaderingen
a.
werd gehandhaafd. In betrekking tot den ‘zesden hoogleeraar’ werd besloten,
38.
‘thans’ niet tot benoeming over te gaan; en wat het promotierecht betreft, werd
tenslotte besloten, nòg eens de mogelijkheden van een compromis onder de oogen
te zien; aanleiding hiertoe was het dubbele feit, dat van vijf synodeleden een voorstel
was uitgegaan, dat zulk een tusschenweg wees, en dat door een hoogleeraar der
39.
Vrije Universiteit, prof.dr H.H. Kuyper, was gewezen op de mogelijkheid, zijns
inziens opengelaten door de Hooger-Onderwijswet, volgens welke hoogleeraren
van Kampen zouden kunnen worden uitgenoodigd om bij te staan in promoties aan
40.
de Vrije Universiteit; indien dus leerlingen van Kampen zouden willen promoveeren
onder leiding van hun eigen hoogleeraren, zou hiertoe langs dezen weg de
41.
gelegenheid kunnen worden geopend. Reeds is in de pers uitgesproken, dat zulk
een regeling toch wel niet beantwoorden zou aan wat het Academisch Statuut, art.
42.
16, sub 2 en 3 bedoelt; de daar mogelijk gemaakte ‘versterking’ eener
examineerende faculteit heeft immers ten doel ‘om in bijzondere gevallen een
examen mogelijk te maken, ook wanneer de faculteit voor een der te examineeren
43.
bijvakken geen vertegenwoordiger telt’ (Mr H.J. Smidt, Ac. St., 118 ).

36.

37.
a.

38.
39.
40.
41.
42.

43.

Rondom de predikant van de Gereformeerde Kerk te Drachten, G. Staal (1884-1976), waren
in de loop van de jaren dertig moeilijkheden gerezen, die de kerkeraad noopten de hulp van
de generale synode in te roepen. Zie: B. de Groot, ‘De kwestie-Staal te Drachten (1934-1941)’,
in: Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1, Kampen,
1987, pag. 88-109.
Zie: Acta 1939, art. 178, pag. 88, 89.
Hier volgt de tekst van het stuk:
De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken te Sneek vergaderd, heeft met
dankbaarheid en voldoening geconstateerd, dat er in de kerken een hartelijk medeleven met
haar arbeid wordt gevonden en dat deze bij voortduur in den gebede aan den Heere wordt
opgedragen.
Ibidem, art. 223, pag. 103-105.
Dr. H.H. Kuyper (1864-1945), hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Zie: BLGNP, III, pag. 233-236.
Zie: Acta 1939, art. 256, pag. 118.
Ibidem, art. 252, 254, 256, pag. 116-118.
Zie: K. Schilder, ‘Civiel effect en civiel affect’, De Reformatie, 24 november 1939; ‘Academisch
statuut tegenover ficties van academici’, De Reformatie, 1 december 1939; ‘Versterkingskunst
of verlengingskunst-je?’, De Reformatie, 8 december 1939.
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H.J. Smidt, Het academisch statuut, herziene uitgave, Alphen aan den Rijn , 1932.
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Intusschen is de bespreking in de kerkelijke pers niet verder op dit onderwerp
doorgegaan, en zal moeten afgewacht, of de slotsom der nog te verwachten
overwegingen van officieele zijde een andere zal wezen.
Door deze geloofs- en gebedsgemeenschap gevoelt de Synode zich
gesterkt en bemoedigd.
Van dit medeleven getuigen ook verschillende voorstellen en verzoeken
aan de Synode toegezonden, die haar methode van arbeid raken, en de
mededeelingen over de resultaten daarvan aan de kerken.
Eén verzoek heeft zelfs betrekking op de voortgezette Synode van
Amsterdam in 1938 gehouden.
Sommige dier verzoeken doen echter bij de Synode de vrees opkomen
of adressanten wel genoegzaam rekening houden met het eigen karakter
der Generale Synode als vergadering van kerken, die door middel van
haar afgevaardigden, al zijn deze trapsgewijze verkozen, samenkomen,
aan welke afgevaardigden krachtens de ingediende geloofsbrieven, last
en macht tot besluiten is verleend. Elke scheiding die gemaakt zou worden
tusschen de kerken en de Generale Synode, moet het kerkelijk leven in
bedenkelijke mate schaden.
Dat de kerken gaarne van alle beraadslagingen en besluiten volledig op
de hoogte zouden willen zijn, laat zich verstaan. Maar wanneer
aangedrongen wordt op meerdere openbaarheid der zittingen, volledige
toezending aan de kerken van alle rapporten over zaken ‘die de kerken
in 't algemeen aangaan’, agenda, verslagen en verklaringen van al hetgeen
ook in besloten zittingen is behandeld, dan moet de Synode zich tegen
het inwilligen van zulke wenschen ten sterkste verzetten. De Synode
vergadert slechts dan in besloten zitting als dit met het oog op het welzijn
der kerken volstrekt noodzakelijk wordt geacht.
Als de aard van hetgeen besproken en besloten is, zulks gedoogt, geeft
zij daarvan in publieke zitting mededeeling. Maar meermalen zal juist het
belang der kerken het meest gediend worden als zulke mededeedelingen
voorloopig of geheel achterwege blijven. Ieder zal toch bij eenig nadenken
inzien, dat in besloten zittingen tuchtzaken en zaken van persoonlijken
aard aan de orde kunnen komen, waarover geen mededeeling kan
geschieden, zelfs niet aan kerkeraden die daarbij niet betrokken zijn.
De Synode hult zich, wanneer zij ‘in comité’ vergadert, niet in
geheimzinnigheid, maar zij beweegt zich in de Schriftuurlijke en historische
lijn. Reeds bij het dusgenaamde Apostelconvent, waarvan in Hand. 15
sprake is, werden blijkbaar zonder tegenwoordigheid der gemeente over
ernstige zaken bindende beslissingen genomen; ook de Dordtsche Synode
vergaderde in besloten zitting als dit noodig werd geacht. Onze generale
synodes hebben deze practijk steeds gevolgd.
Wat de rapporten betreft wordt door de Synode voor elk geval afzonderlijk
bepaald of deze aan of op de eerstvolgende synode ingediend, dan wel
tevoren aan de kerken toegezonden moeten worden, opdat deze er
behoorlijk kennis van nemen en haar inzicht en oordeel den arbeid der
synode ten goede kunnen komen. Aan de synode zelve moet echter
onverminderd het recht gelaten worden daarover te beslissen.
Het zou de synode tot groote voldoening zijn als nog meer dan tot dusver
met deze gezonde beginselen van het gereformeerd kerkrecht gerekend
werd, opdat alle independentisme van ons geweerd blijve en de synode
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het volle vertrouwen der kerken geniete ook als zij zich bij de bepaling
aangaande het al of niet openbaar zijn harer zittingen, bij toezending van
rapporten en mededeelingen aangaande haar besluiten leiden laat door
voorzichtigheid en bedachtzaamheid, en de eer des Heeren en het heil
der Kerken zoekt.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

27
De zaak der christelijke patroonsorganisatie komt nog weer aan de orde.
In betrekking tot ‘art. 13’ werd besloten, o.m. ‘de kerken te adviseeren, op de toe
te kennen pensioenen voortaan geen kortingen meer toe te passen’; niet mee te
werken aan de vaststelling van een maximum- en minimum-pensioen; en den kerken
in overweging te geven, zich door haar synodale ressorten aan te sluiten bij de
44.
landelijke samenwerking.
Inzake de kwestie van regeeringssteun etc. werd uitgesproken, dat de generale
synode van oordeel was, dat de zoogenaamde historische armengoederen, die aan
den weldadigheidszin onzer voorvaderen te danken zijn, behooren tot de goede
middelen, waarvan ons Bevestigingsformulier zegt, dat de diakenen gebruik mogen
maken, en dit inzonderheid geoorloofd is, wanneer de diaconiën door de
oeconomische toestanden in noodtoestand verkeeren en niet uit eigen middelen
voor hare armen kunnen zorgen. In de tweede plaats echter oordeelde de synode,
dat zij moeilijk voldoen kon aan het verzoek der particuliere synode van Zeeland
45.
om bij de regeering er op aan te dringen de bepalingen in artikel 14 Armenwet,
die volgens haar een belemmering zouden zijn voor onze diaconieën om uit deze
historische goederen van het Burgerlijk Armbestuur subsidie te krijgen, weg te
nemen, daar de genoemde synode (van Zeeland) niet heeft aangegeven welke
bepalingen volgens haar zulk een belemmering zijn en de generale synode voorts
zeker niet van oordeel is, dat de Burgerlijke Armbesturen zulk een steun aan de
diaconieën zouden moeten verleenen zonder de noodige waarborgen, dat de
diaconie zelve niet in staat is uit eigen middelen voor hare armen te zorgen,
aangezien dit tot misbruik aanleiding zou geven en de offervaardigheid dempen
zou.
De generale synode meende daarom aan elke diaconie te moeten overlaten of
zij, noodlijdend zijnde, van de Burgerlijke Armbesturen, die over deze historische
armengoederen te beschikken hebben, daaruit steun willen vragen en alleen dan
wanneer deze Armbesturen van de bepalingen in artikel 14 Armenwet gebruik
zouden maken om in het diaconaal beheer zelf zich te mengen of de namen der
armen, die ondersteund worden, te weten te komen, de diaconieën dit zouden
moeten weigeren en de generale synode daartegen bij de Regeering zou hebben
46.
op te komen.
Voorts is in heel deze materie van beteekenis de benoeming van deputaten, die
de vele vragen onder de oogen hebben te zien, welke gerezen zijn ‘op het gebied
van den kerkelijken dienst der barmhartigheid, met name ten aanzien van de grenzen
tusschen dezen dienst en de overheidsarmenzorg’; de benoemde deputaten zullen
een onderzoek hebben in te stellen naar de vraag, welke de roeping der kerk is ten
47.
aanzien van de verzorging der armen in verband met de tegenwoordige toestanden.
De Sneeker synode heeft voor het eerst gearbeid naar een andere werkwijze.
Misschien drukken we ons nauwkeuriger uit, als we verklaren, dat ze het getràcht
heeft; de bedoeling was wel, eerst in de commissies alle agendapunten

44.
45.
46.
47.

Zie: Acta 1939, art. 147, 148, pag. 80, 81.
Ibidem, bijlage XLII, pag. 237, 238.
Ibidem, art. 206, pag. 96.
Ibidem, art. 204, pag. 95.
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voor te bereiden, en dan tot zoolang de plenaire zittingen te doen wachten, opdat
deze straks des te gereeder de stof konden verwerken. Maar gemakkelijk is de
koersverandering niet gebleken. Een nieuwe instelling, die van een synodaal bureau,
48.
bracht veel gemak.
49.
Kort was de aanwezigheid der buitenlandsche afgevaardigden. De uitgebroken
oorlog heeft hen spoediger, dan hun lief was, naar huis terug doen keeren. In hun
tegenwoordigheid is nog even gesproken over mogelijkheid en eventueele inrichting
eener bijeen te roepen oecumenische synode; en nadien is nog afzonderlijk de
vraag onder de oogen gezien, of de te verzenden uitnoodigingen zich beperken
moesten tot instituten, waarmee de Gereformeerde Kerken officieel in
correspondentie staan, dan wel verder zouden gaan; en zoo ja, welke maatstaf
daarbij zou mogen gelden. Over deze vrij ingrijpende vraag is evenwel het debat
niet tot een einde gebracht; tenslotte werd het profijtelijker geoordeeld, de heele
zaak nog eens in studie te nemen, aan welk oordeel de overweging niet vreemd
geweest is, dat vanwege den inmiddels ingetreden internationalen toestand van de
50.
uitvoering van het plan toch niets zou kunnen komen in den eersten tijd. Overigens
bleef de verhouding tot de buitenlandsche kerken dezelfde; prof. dr G.Ch. Aalders
heeft een bezoek aan de amerikaansche kerken gebracht.
Van verdere besluiten der synode kunnen we bezwaarlijk een overzicht geven;
de Acta konden uitteraard nog niet verschijnen; over een deel van hun inhoud moet
zelfs nog vergaderd worden. We zullen ons dan ook beperken tot volgende punten.
De synode heeft getracht, een weg te wijzen voor ‘predikantenruil’, voor wisseling
van predikanten. De regeling luidt als volgt:
1. Indien twee kerken en haar dienaren des Woords door onderlinge
samenspreking tot overeenstemming inzake verwisseling van predikanten gekomen
zijn, gaan deze kerken op denzelfden dag over tot de beroeping van elkaars dienaren
des Woords en ontvangen later op deze wijze van beroeping de approbatie der
classis.
2. Aan de Part. Synoden wordt door de Gen. Synode aanbevolen elk twee
deputaten ad art. 49 aan te wijzen tot wie de kerken en (of) dienaren des Woords
zich kunnen wenden als tot vertrouwensmannen, om in gevallen als bovengemoemd
van raad en bijstand te dienen.
3. De bedoelde deputaten van de eene Part. Synode kunnen zich verstaan met
die van een ander ressort, opdat verwisseling tusschen kerken uit verschillende
51.
ressorten desgewenscht worde bevorderd.
Of nu de hiermee geopende deur ook werkelijk zal gebruikt worden, is een vraag,
die menigeen ook uit theoretisch oogpunt interesseert; zeker is, dat de tekst der
bestaande formulieren, gelijk ze bij beroeping etc. gebruikelijk zijn, wel eenige
wijziging zal moeten ondergaan, zoo vaak een tweetal kerken van de hier geboden
gelegenheid gebruik zou willen maken.

48.
49.
50.
51.

Ibidem, art. 13, pag. 14, 15.
Ibidem, art. 4, pag. 13.
Ibidem, art. 258, pag. 119.
Ibidem, art. 67, pag. 54.
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Breed was de plaats, die voor de zendingszaken werd ingeruimd. We herinneren
aan het, hoewel niet uitzichtgevend, dan toch welwillend in overweging nemen van
de mogelijkheid, om het zendingsterrein Madioen over te nemen van het
52.
Nederlandsch Zendelingsgenootschap; de behartiging der zaak van
53.
lectuurverspreiding; de aanwezigheid van prof. dr J.H. Bavinck als benoemd
zendingshoogleeraar ter synode; hierbij wordt met dankbaarheid diens inmiddels
54.
geschiede inauguratie als hoogleeraar te Kampen en te Amsterdam vermeld; de
55.
moeilijkheden op Oost-Soemba (‘zaak-Goossens’, die nog in studie is); en de
reactie op een klacht, geuit door de zendingssynode der noordelijke provincies.
Deze synode wenschte wel een wettelijke bescherming van de rechtmatige belangen
der zendingscorporaties, die aangetast worden door het binnendringen van andere
zendingen op het door haar verzorgde terrein, speciaal t.a.v. Soemba. Besloten
werd, te antwoorden, dat het in het algemeen genomen, niet gewenscht voorkomt
de bescherming der regeering in te roepen tegen de schade, die op het zendingsveld
wordt ondervonden door het binnendringen van andere Zendingen; dat evenwel in
concrete gevallen waarin materiëele schade wordt aangebracht door de
concurreerende actie van de R.K. missie of van eenige zendingscorporatie, een
56.
beroep op de regeering kan worden gedaan om regelend op te treden.
Voorts werd onder het oog gezien het belang der zending onder de Chineezen
57.
en onder studeerende oosterlingen hier te lande; en het belang van wijziging,
58.
eventueel vervallenverklaring der afzonderlijke zendingsorde. Ook bleek bij meer
dan één bezwaar te bestaan tegen het instituut der afzonderlijke zendingssynodes,
een in de kerkenordening niet bekende figuur, waartegen niet het minst ds
59.
Breukelaar, de in den zendingsdienst vergrijsde voorzitter der zendingsdeputaten
b.
onderscheiden bedenkingen opperde. Ten aanzien van de ‘inheemsche kerken’
werd, niet zonder discussie, tenslotte besloten, dat, indien

52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
b.

Ibidem, art. 77, pag. 57.
Ibidem, art. 80, pag. 58.
Dr. J.H. Bavinck (1895-1964) inaugureerde als hoogleraar zendingswetenschap op 12 oktober
1939 aan de Theologische Hogeschool te Kampen en als buitengewoon hoogleraar
zendingswetenschap op 13 oktober 1939 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, in beide
gevallen met de rede ‘Christus-prediking in de volkerenwereld’. Zie: De Haas, IV, pag. 31-33.
Zie: Acta 1939, art. 230, pag. 106.
Ibidem, art. 84, pag. 59.
Ibidem, art. 107, pag. 66, 67.
Ibidem, art. 162, pag. 84, 85.
W. Breukelaar (1865-1940), emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerk te Zaandam,
sinds 1899 synodaal zendingsdeputaat. Zie: De Haas, III, pag. 39, 40.
Ds Breukelaar wees er op, dat het toch eigenlijk mis is met die Zendingssynoden. De
Kerkenordening kent dit instituut niet en in praegnanten zin is het toch geen synode naar spr.
nader uiteenzette. Het wekt ook de gedachte dat de Zending er zoo wat naast staat. De
zending moet in de kerken al meer de plaats hebben die haar toekomt. De zending moet op
elke kerkelijke tafel haar schotel hebben. Er kan zeer wel samenwerking plaats vinden al is
er geen zendingssynode naar de practijk in meerdere provincies leert. Zij kosten ook geld en
dat kan beter worden besteed.
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deze kerken bijbelvertalingen, belijdenisschriften, leerboeken, zangboeken of
formulieren invoeren tegen wier inhoud ernstige bezwaren rijzen, daarover door de
Generale Synode, gehoord het advies der Bijzondere Vergadering van miss.
predikanten, beslist wordt. In dit geval wordt voorloopig gebruikt wat daarvoor door
de Bijzondere Vergadering geschikt zal worden geacht, totdat de Generale Syode
60.
haar beslissing zal hebben genomen.
Legt deze laatste bepaling getuigenis af van de groeiende zelfstandigheid der
inheemsche kerken, een andere herinnerde aan de rijke differentiatie op
zendingsgebied: we bedoelen de wijziging van de regeling der visitatie, waarbij
afzonderlijke vragenlijsten geconcipieerd werden, ‘berekend op de zoo
61.
uiteenloopende toestanden’.
Uit alles blijkt wel, hoe ingewikkeld de apparatuur en hoe omvangrijk het
zendingswerk der Gereformeerde Kerken is geworden. Dat er bij zulken stand van
zaken steeds grooter afstand dreigt te komen tusschen de deputaten voor de zending
en de kerken zelf, werd van meer dan één zijde geconstateerd. De kerk van
Appingedam heeft gevraagd, haar positie als zendende kerk te doen overdragen
aan een andere. De zuidelijke provincies willen uitbreiding van het aantal missionaire
62.
predikanten, of ‘zendelingen’, om het naar ds K.v. Dijk's formuleering te zeggen.
Een inlandsch predikant verving reeds een nederlandschen.
Ook de zaak der evangelisatie werd door de synode bevorderd. Speciaal werd
gelet op de evangelisatie onder schippers, studenten, in België, en natuurlijk in
63.
Noord-Brabant en Limburg. Bij het debat over de evangelisatie onder de
studeerenden werd van meer dan één zijde gewaarschuwd tegen de neiging tot àl
verder gaande specialisatie: waar is de grens? zoo werd gevraagd. We herinneren
ons een schalksche opmerking van den rapporteur, prof. dr C.v.

60.

61.
62.
63.

Zie: Acta 1939, art. 162, pag. 84, 85. Van de hoogleraren dr. S. Greijdanus en dr. K. Schilder
vermelden de Acta, dat zij zich op dit punt niet met de nieuwe zendingsorde konden verenigen.
Vgl. Schilder in de ‘Persschouw’ van De Reformatie van 15 maart 1940: ‘Prof. Greijdanus
heeft in de synode van Sneek zich verzet tegen losweeking van den band tusschen de
Gereformeerde Kerken en de indische, ook wat het gebruik der formulieren aangaat. (...)
[Volgens een door Schilder geciteerd artikel van dr. Js. van der Linden (1907) moesten de
Javaanse kerken naar de inhoud van de Nederlandse liturgische formulieren “heengroeien”.]
Een woord om te onthouden. Heen-groeien. In het “groeien” is het element van waarheid
erkend, dat zij naar voren brengen, die zeggen: op Java etc. geen copie van Nederland. In
“heen-”vindt het andere element erkenning, dat Prof. Greijdanus in rekening wilde zien
gebracht.’
Zie: Acta 1939, art. 193, pag. 92.
K. van Dijk (1877-1945), gereformeerd missionair predikant te Wonosobo. Zie: De Haas, III,
pag. 61, 62.
Zie: Acta 1939, art. 146, pag. 179, 180 (schippers); art. 163, pag. 85 (België); art. 164, pag.
85 (Noord-Brabant en Limburg); en art. 237, pag. 109 (studerenden).
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64.

Gelderen, die, handelende over het onderscheid tusschen studenten en
‘burgermaatschappij’ opmerkte, dat het gevoel van dit onderscheid dikwijls grooter
was dan het onderscheid zelf. Besloten werd intusschen:
1. de kerken in academie-steden en elders, er toe op te wekken, dat zij bij het
werk der evangelisatie de studeerenden en gestudeerde personen niet
verwaarloozen, maar ernstig zoeken naar middelen en wegen, om ook hen in
aanraking te brengen met het evangelie;
2. vijf deputaten te benoemen met de opdracht:
a. contact te zoeken met kerken, die daarvoor in aanmerking komen;
b. in overleg met die kerken te doen wat in dezen arbeid gedaan kan
worden;
c. te overwegen op welke wijze in de toekomst het werk kan worden
voortgezet en uitgebreid.

De pogingen tot het zoeken van contact met belijders van andere kerkformatie zijn
niet veel verder gekomen. Er werd leedwezen over uitgesproken, dat de Synode
der Christelijke Gereformeerde Kerk van Nederland niet bereid is geweest aan het
verzoek van deputaten tot een saamspreking over de bezwaren door haar ingebracht
te voldoen en de desbetreffende correspondentie in de bijlagen der acta der synode
op te nemen; aan de Synode der Chr. Geref. Kerk alsnog een schrijven te richten,
waarin teleurstelling zou worden uitgesproken over het feit, dat het verzoek om een
mondelinge samenspreking wederom door de Synode der Chr. Geref. Kerk is
afgewezen; en van de overtuiging blijk zou gegeven worden, dat in een zoo delicate
zaak als de onderhavige een schriftelijke gedachtenwisseling niet in de plaats van
een mondelinge samenspreking kan worden gesteld; een en ander onder
voortdurende bereidverklaring tot mondelinge samenspreking, wanneer het verzoek
daartoe van de Synode der Chr. Geref. Kerk uitgaat. Ook werd besloten te
bevorderen, dat het officieuse contact, dat verkregen is met vooraanstaande
broederen, die de Geref. belijdenis liefhebben, wordt voortgezet; en een dergelijk
contact ook te zoeken met anderen van Geref. belijdenis in ons vaderland, teneinde
de eenheid te bevorderen.
Ter vergadering werd voor schriftelijk contact, indien men althans van Chr. Geref.
65.
zijde dit zou blijven begeeren, nog het pleit gevoerd. Maar van de zijde der
adviscerende commissie en deputaten werd aan het voorop doen gaan van
mondelinge bespreking uit een oogpunt van vergemakkelijking der
66.
toenaderingspogingen de voorkeur gegeven.
Hoe sterk overigens de eenheidspogingen, met name ten aanzien van de Chr.
Geref. Kerk de aandacht trokken, bewijst het feit dat niet alleen ds W.F.C.v.
Helsdingen zich met een open brief tot den dogmaticus van de Theol. School te
Apeldoorn richtte (over vragen aangaande geloof, wedergeboorte, bekeering,

64.
65.
66.

Dr. C. van Gelderen (1872-1945), hoogleraar Semitische talen en buitengewoon hoogleraar
Oude Testament aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zie: BLGNP, II, pag. 211-213.
Dit pleit werd gevoerd door Schilder.
Zie: Acta 1939, art. 89, pag. 61.
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doop, verbond), doch dat ook laatstgenoemde in ‘De Wekker’ met groote
belangstelling de discussies binnen de Geref. Kerken, nopens het genadeverbond
68.
en verwante vragen, zeide te volgen. Zoowel deze dogmaticus als de Kamper
verklaarden openlijk, hier, zij het ook al zeer verre, perspectieven geopend te kunnen
69.
achten voor toenadering door middel van nadere bezinning. Een bewijs, dat
polemiek, die voor interconfessioneele pro- en contra-beschouwingen de baan
vrijhouden wil, aan het eenheidsbesef en -verlangen bevorderlijk kan zijn. Het is
misschien niet geheel overbodig, hierbij den vinger te leggen - met dankbaarheid.
Krachtige taal werd inzake het ‘appèl-recht’ gesproken over de neiging van velen
om allerlei bezwaren, ook al was er in classicale vergadering of particuliere synode
reeds over gehandeld, en ook al betrof het niet steeds aangelegenheden van diep
ingrijpende beteekenis, te brengen voor het forum der Generale Synode. Besloten
werd, 1e. in de beslissingen over gevallen waarin van het recht van appèl kennelijk
misbruik is gemaakt niet met een eenvoudige afwijzing van het ingestelde appèl te
volstaan, doch daaraan voortaan steeds toe te voegen een ernstige vermaning en
bestraffing vanwege dat misbruik; en 2e. in kwesties welke betrekking hebben op
grensregelingen en geschillen daaruit voortvloeiende, voor zooveel daarbij niet twee
Part. Synoden zijn betrokken, voortaan de eindbeslissing geheel in handen te leggen
70.
van de desbetreffende Part. Synode.
Een vraag uit één der kerken, hoe te handelen zou zijn met leden, die voortdurend
‘elders kerken’, en daarvoor als reden opgeven hun gevoel van onbevredigdheid
ten aanzien van de prediking van den eigen dienaar des Woords, werd beantwoord
na lange besprekingen. Deze bewezen in zichzelf reeds hoe ingewikkeld het
probleem is, en hoe saamgesteld in zijn factoren het

67.

68.
69.

70.

Zie Van Helsdingens open brief aan de christelijk-gereformeerde dogmaticus prof. J.J. van
der Schuit, over geloof, wedergeboorte, bekering, doop en verbond, De Bazuin, 12, 19 en 26
mei 1939. Van der Schuit beantwoordde hem eveneens met een open brief, De Wekker, 9
juni 1939.
W.F.C. van Helsdingen (1878-1970), predikant van de Gereformeerde Kerk te Hendrik Ido
Ambacht. Zie: De Haas, IV, pag. 249.
J.J. van der Schuit (1882-1968), hoogleraar aan de Theologische Hogeschool van de
Christelijke Gereformeerde Kerk te Apeldoorn. Zie: De Haas, V, pag. 175-177.
Zie: ‘Persschouw’, De Reformatie, 17 november 1939.
In de ‘Persschouw’ van De Reformatie van 17 november 1939 haalde Schilder de woorden
van Van der Schuit aan, ‘dat twee kerken, die ter kwader ure uit elkander gingen, ook elkander
kunnen vinden’. Schilder legde de vinger bij deze woorden en voegde er aan toe: ‘O, het gaat
langzaam. Maar ik gelóóf, dat het gaat. Ik geloof, dat we, dank zij vooral de pers, dichter bij
elkaar komen, en struikelblokken althans zien áángepakt.’
Van der Schuit schreef in De Wekker van 9 juni 1939 aan Van Helsdingen: ‘Wees overtuigd
van mijn hartelijke bedoeling om elkander beter te verstaan, en dichter bij elkaar te komen,
gelijk ik eveneens weet, dat ook uwerzijds geen andere bedoeling voorzit.’
Zie: Acta 1939, art. 135, pag. 75.
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verschijnsel van het ‘elders kerken’ zelf kan wezen. Besloten werd, uit te spreken:
I. dat de vraag der tuchtoefening voor elk geval afzonderlijk moet worden
beoordeeld;
II. dat doorgaans ten opzichte van zoodanige leden met ernstig en aanhoudend
herderlijk vermaan zal kunnen worden volstaan;
III. dat indien de kerkeraad in bepaalde gevallen, wegens voortdurende verwerping
van deze vermaning, verdere tuchtoefening noodig acht, het toch vanwege het
eigenaardig karakter van het kwaad niet gewenscht is, daartoe over te gaan
71.
dan na advies van de classis of van de kerkvisitatoren te hebben ingewonnen.
Betreffende de perspolemiek werd voorgesteld conform het voorstel der
rapporteerende commissie, dat aldus luidde:
1. De Generale Synode spreekt haar leedwezen uit over het feit dat veelszins
geen gevolg is gegeven aan het woord der Gen. Synode van Amsterdam 1936
inzake pers-polemiek, opgenomen in haar Acta art. 151;
2. de Synode spreekt er hare afkeuring over uit, dat over de Gen. Synode van
Amsterdam somtijds werd geschreven op een wijze, waardoor het vertrouwen in
deze meerdere vergadering der kerken bij de leden der kerken moest worden
geschaad en tot het trekken van onjuiste conclusies aanleiding werd gegeven;
3. de Synode besluit een herderlijk schrijven te richten tot de kerken, waarin
gewezen wordt op de beteekenis en den invloed van den persarbeid op het kerkelijk
leven in het algemeen en op de gevaren, die aan een polemiek, welke niet
beantwoordt aan de eischen, gesteld in de uitspraak der Synode van 1936, zijn
verbonden en de leden der kerk worden opgewekt, op deze gevaren te letten en ze
door hun persoonlijken invloed mede helpen bestrijden; en voorts nadruk gelegd
op de voortdurende noodzakelijkheid om te strijden vóór de waarheid en tegen de
vijanden der kerk van Christus, waardoor de eisch der broederlijke eenheid in het
72.
zoeken van het heil der kerk te ernstiger naar voren komt.
Een breed debat, dat zéker niet tot verheldering of zuivering der atmosfeer geleid
zou hebben, werd voorkomen door de aanvaarding van een voorstel van prof. dr J.
73.
74.
Ridderbos, om niet in discussie te treden. Wij gelooven dat dit een goede greep
geweest is; het feit, dat aanstonds na de sluiting der eerste zittingenreeks weer
75.
eenige wrijving ontstond, met betrekking tot een lei-draad in een jeugdorgaan,
alsmede in verband met een publicatie aangaande de synodale debatten en
beslissingen aangaande de Theologische Hoogeschool, welke publicatie verspreid
werd door het ‘Ned. Chr. Persbureau’ (waaraan inmiddels vijf bestuursleden zich
onttrokken) en later afkomstig bleek van een synodelid, bewijst wel, dat hier zóóveel
détailkwesties kunnen optreden, dat

71.
72.
73.
74.
75.

Ibidem, art. 289, pag. 126.
Ibidem, art. 296, pag. 128, 129.
Dr. J. Ridderbos (1879-1960), hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Hogeschool
te Kampen. Zie: BLGNP, I, pag. 280-283.
Zie: De Reformatie, 20 oktober 1939.
Ibidem, 24 november, 1-29 december 1939, 5 en 12 januari 1940.
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een algemeen debat niet gemakkelijk verhelderend werken kan. Hoe zou men
trouwens - we kiezen opzettelijk twee voorbeelden - in een algemeen mondeling
debat vruchtdragend kunnen spreken over de vraag, of de voorstanders van een
zesden hoogleeraar al dan niet met hun vóór-pleiten bijgedachten hebben inzake
het promotierecht, of, wat bedoeld is met het ‘den sterken man spelen?’ Laat ons
hopen, dat het debat over de ‘meeningsgeschillen’ tot rust komt; voor de polemiek
zal dit allicht overeenkomstige gevolgen hebben.
Tenslotte, de buitengewone omstandigheden waaronder we leven, maakten ook
in betrekking tot het instituut der reserve-veldpredikers regelingen noodzakelijk,
betreffende tractementsregeling, voorziening in den arbeid dezer predikanten in
77.
eigen gemeente etc. Naar verluidt, heeft hier en daar de financieele regeling reeds
moeite gebracht.
*
Het is inderdaad een rijk synodaal menu geweest, en we hebben nog maar het
voornaamste aangestipt. Bij alle reden tot klacht over tekortkoming, inzinking en
gebrek past toch de opmerking, dat ons kerkelijke leven naar vele zijden zijn
bemoeiïng uitstrekt en op innerlijke versterking en op uitbreiding van zijn dienst in
en aan Gods koninkrijk bedacht blijft. De arbeid van het Comité
78.
Grosheide-Schouten bleef het initiatief der kerken, aan welke steun voor het
bekende doel verleend werd, prikkelen. Voor Rijn-Pruisen, Canada, Argentinië,
Davos, Frankrijk, Londen, de beide Indiën, Curaçao, de IJsselmeergebieden, de
79.
marine en het leger te land, werd veel gedaan. Aan de deputaten voor
correspondentie met buitenlandsche kerken werd opgedragen, dat zij behalve wat
zij volgens hun instructies als taak hebben ontvangen, voortdurend aandacht
schenken aan wat laatstelijk in punt 2 van de opdracht der Synode van Amsterdam
werd opgedragen inzake het zoeken van relaties met buitenlandsche groepen en
kerken van gereformeerde belijders en min of meer gereformeerde kerkregeering,
80.
en voorts zoo noodig vergaderingen bijwonen van de Presbyteriaansche Alliantie.
Aan de ‘zéker-stelling’ van kerkelijke goederen werd gedacht, en van de van
rechtswege geschiede juridische erkenning van classes (en dus ook andere meerdere
vergaderingen) als ‘rechtsper-

76.
77.
78.

79.

80.

Zie: ‘Persschouw’, De Reformatie, 20, 27 oktober, 3, 10, 17, 24 november, 8 december 1939.
Zie: Acta 1939, art. 245, pag. 112-114.
Bedoeld is het aanvankelijk ‘Plan Grosheide-Schouten’ geheten Comité ‘Overvloed van werk
en werkkrachten in de Gereformeerde Kerken’, dat op 21 april 1936 werd opgericht op initiatief
van prof. dr. F.W. Grosheide en ds. J.L. Schouten. De doelstelling van dit comité was om
kerken die aan de hulp van een kandidaat in de theologie behoefte hebben, daarbij te helpen
door het bieden van financiële steun. Zie: De Heraut, 12 augustus 1934; Acta 1936, art 178,
pag. 94.
Zie: Acta 1939, art. 240, pag. 110, 111 (Argentinië); art. 241, pag. 111 (Davos); art. 242, pag.
111 (Londen); art. 243, pag. 111, 112 (Rijn-Pruisen); art. 244, pag. 112 (Canada); art. 245,
pag. 112-114 (militairen); art. 264, pag. 120, 121 (Frankrijk); art. 298, pag. 129 (Curaçao); en
art. 299, pag. 130, 131 (IJsselmeergebied).
Ibidem. art. 239, pag. 110.
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81.

soonlijkheid’ werd officieel in dit verband nota genomen. Naar verbetering der
uitgave van onze ‘liturgische geschriften’ werd gestreefd; en voor wat het
letterkundige en muzikale gedeelte daarvan betreft, zal contact gezocht worden met
deskundigen (in dit verband verdient ook een opgerichte stichting tot verbetering
82.
van het kerkgezang de aandacht). Een Adviesstichting, ten bate der gereformeerde
kerken, welke in financieele aangelegenheden haar diensten aanbood, werd wel
niet door de synode naderbij tot de kerken gebracht, maar zoowel het feit van haar
oprichting, als ook het geopperde denkbeeld om te komen tot een federatie van
commissiën van beheer, benevens de reeds gememoreerde synodale pogingen tot
verbetering van de financieele administraties etc., wijst op zorgvuldige bestudeering
en effectueering van de financieele zorg, die door het toenemende werk der kerken
83.
steeds meer noodzakelijk blijkt. Onze radiodeputaten bewezen hun waakzaamheid,
door, nadat van hervormde zijde van de regeering zendtijd voor een hervormde
omroepvereeniging gevraagd werd, hunnerzijds de betrokken instanties te wijzen
op de noodzaak, alsdan ook aan de gereformeerden gelijke toestemming te
84.
verleenen, indien aan het verzoek van eerstgenoemden werd voldaan.
Stage inspanning om de zaak van kerk en wetenschap te dienen kwam ook aan
den dag in onderscheiden publicaties, te veel om te noemen; en in de intensiveering
van dogmatische, exegetische, kerkrechtelijke, missionaire en wijsgeerige studie;
wat met name deze laatste betreft, werd bericht, dat de Vereeniging voor
Calvinistische Wijsbegeerte, die ook in het buitenland meer en meer de aandacht
trekt, het aantal der leden, dat den arbeid steunt, de 650 zag naderen; vrijwel de
helft van hen zijn werkende leden. Op kerkhistorisch gebied werden we verrijkt door
85.
den heer J.H. Kok, die uit de geschiedenis der gereformeerde kerken veel
interessante bijzonderheden naar voren bracht in een door hem zelf uitgegeven
86.
87.
geschrift, dat door andere kan gevolgd worden; door prof. den Hartogh's studie
over het Chr. Geref. Seminarie te Amsterdam, welks geschiedenis met die der
88.
Theologische Hoogeschool zoo nauw samenhangt; en door het inmiddels
verschenen eerste deel van de Archiefstukken uit de geschiedenis der Afscheiding,
89.
aangeboden door het Comité tot herdenking der Afscheiding. Van den
Catechismus-kommentaar, door onder-

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Ibidem, art. 145, pag. 78, 79.
Ibidem, art. 139, pag. 76, 77. In juni 1938 was de Stichting tot verbetering van het Psalmgezang
in de Gereformeerde Kerken in Nederland opgericht.
Ibidem, art. 317, pag. 134, 135.
Ibidem, bijlage XXXVIII, pag. 226, 227.
J.H. Kok (1871-1940), directeur van de uitgeversmij. J.H. Kok NV te Kampen.
J.H. Kok, Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1882-1892 en
1893-1902, Kampen, 1939.
Mr. dr. G.M. den Hartogh (1899-1959), hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de
Theologische Hogeschool te Kampen. Zie: De Haas, IV, pag. 240, 241.
G.M. den Hartogh, Het christelijk gereformeerd seminarie te Amsterdam, een poging tot
openbaring der hervormde of gereformeerde gezindheid (1850-1852), Delft, z.j. [1939].
F.L. Bos, Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834, eerste deel, voorgeschiedenis
(1822-1834), Kampen, 1939.
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geteekende aangevangen, verscheen het eerste deel. Een nieuwe vertaling van
het Nieuwe Testament, uitgave van het Ned. Bijbelgenootschap, won zeer snel de
algemeene belangstelling; de beide kommentarenreeksen (Bottenburg, Kok),
waarmee onze exegeten prachtig en duurzaam werk verrichten, werden weder
aangevuld. Een Handboek voor Gereformeerde Evangelisatie maakte veel werkers
blij. En zoowel de verdergaande Calvijn-studie, als ook de uitbreiding der reeks
Parafrasen op de Heilige Schrift, benevens enkele dissertaties der Vrije Universiteit
wakkerden de theologische belangstelling aan.
Schaduwzijden ontbraken natuurlijk evenmin. In een predikantsvacature kon hier
en daar niet worden voorzien; deels draagt de verzwaarde financieele last, die in
deze zorgelijke tijden op de kerken drukt, daarvan de aanwijsbare schuld, geheel
of gedeeltelijk, deels hangt het verschijnsel samen met de veranderingen in het
stadsbeeld der grootere centra van ons volksleven. Al lieten de N.S.B.-ers binnen
het raam der kerkelijke samenleving weinig van zich hooren, de C.D.U.-ers deden
het hier en daar nog wèl. Groot is nog het leed van candidaten, die maar niet aan
den slag konden komen; en al heeft het groote aantal der reserve-veldpredikers de
noodzaak van hun vervanging in den kerkelijken arbeid meegebracht, en derhalve
het aantal der hulppredikers doen toenemen, daarmee is het probleem van hun
moeilijke positie, moeilijk uit biografisch zoowel als uit kerkrechtelijk oogpunt, nog
niet uit de wereld; men heeft zijn oog op Frankrijk geslagen, waar nog wel werk te
vinden is, dat hoognoodig zou zijn; maar - er is ook buiten Frankrijk nog veel arbeid
te doen; niettemin ontbreken hier de middelen, elders de initiatiefpogingen, ginds
die beide. Een dergenen, die in dit jaar op een ambtelijke periode van 25 jaar konden
terugzien (we laten alle jubilea maar onvermeld) durfde bij zijn jubileum de uitspraak
aan, dat indien alle moeders voor de zaak van kerk en prediking zooveel offers zich
zouden getroosten als de zijne gedaan had, er nog veel meer candidaten zouden
90.
zijn dan thans onder ons ‘ledig’ staan, èn - voor hen allen werk zou zijn. Is deze
zienswijze juist, dan ligt hier een der oorzaken van onze moeilijkheden aangewezen.
De ellende, die over Europa en de wereld gekomen is, zal, naar menschelijke
berekening, voorshands onze zorgen doen wassen.
Toch zullen wij niet klagen. Onze bidstonden voor den nood der tijden, als stonden
van ‘het voornaamste stuk der dankbaarheid’ mogen niet tegen dit overzicht getuigen,
noch dit overzicht tegen haar. De spankracht is ons gebleven; onderscheiden
pogingen tot splitsing van classes of kerken wijzen er op; de uitbreiding van het
aantal dienaren des Woords in eenige kerken niet minder; nieuwe kerkinstitueering,
tot in het buitenland toe, eveneens. Conferenties van ambtsdragers, of van hen, die
den christelijken barmhartigheidsdienst behartigen, wijzen op toenemende begeerte
naar principieelen opzet van den arbeid, en het toenemende ‘perswerk’, ook in Indië,
wijst in gelijke richting.
*
Wij eindigen. Hoe? In onze herinnering komt op het oogenblik een toespraak

90.

Schilder doelde op zichzelf. Zie het ‘Verslag toespraak prof. Schilder in de
herdenkingsbijeenkomst te Rotterdam-Delfshaven’, De Reformatie, 7 juli 1939.
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91.

van den voorzitter der Sneeker synode, ds J.L. Schouten, hij hield ze op
koninginnedag. ‘Dit is een dag, dien de Heere gemaakt heeft; zijn Naam staat
92.
eronder, zijn kroon staat er boven’.
Niet ‘ondanks’, doch mede in en om de geweldige dingen, die het jaar 1939 ons
gebracht heeft, en die ons de toekomst des Heeren naderbij gebracht hebben, óók
voor ons zoo vaak te trage besef, zeggen wij ook nu vrijmoedig op onze beurt, in
navolging van ds Schouten: dit is een jaar, dat de Heere gemaakt heeft; zijn Naam
staat er onder, zijn kroon staat er boven.
Dat is beter gezegd, dan duizend klachten spreken kunnen.

91.

92.

J.L. Schouten (1872-1940), predikant van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam, voorzitter
van de generale synode te Arnhem (1930), Amsterdam (1936) en Sneek (1939-1940). Zie:
De Haas, III, pag. 252, 253.
Vgl. Acta 1939, art. 40, pag. 48.
Koninginnedag viel onder de regering van koningin Wilhelmina op 31 augustus.
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1.

2. De pluriformiteit
2.

3.

De heer T.v. Popta toont zich in ‘IJm. Kb.’ bezorgd over het door prof. Hepp weder
4.
ontketende pluriformiteitsdebat. Hij is bang, dat de tegenstellingen onder ons zullen
worden toegespitst.
Wij zijn er ook bang voor. Maar juist daarom is het debat zoo nuttig. Het is het
eenige medicijn, om te verhinderen, dat de tegenstellingen blijvend gemaakt worden.
Ik zie de zaak zóó - en ik heb ook wel ‘objectieve gronden’ voor deze meening, dat
er maar een kleine verslapping van de aandacht noodig is, om een kerkelijke
uitspraak bij stemming te zien aangenomen, welke eens en voor goed de
tegenstanders der pluriformiteitsidee zou brengen in de positie van de
nietovertuigden, die door een toevallige kleine meerderheid van theologen in de
minderheidspositie zouden zijn gebracht. Dat kan slechts verminderd worden door
argumentatie in de pers. Publieke bespreking is derhalve éventjes een
openbaarwording van bestaande tegenstellingen. Maar voorts is ze een prachtig
wapen tegen het blijvend maken er van.
Het feit ligt er nu eenmaal, dat een deel der broederen op allerlei wijze tracht,
bepaalde meeningen van hun groep aan anderen voor te schrijven. De aanvallen,
5.
die sinds 1934 in het openbaar of in semi-publieke bijeenkomsten ondernomen
zijn op hen, die meenden, dat sommige pluriformiteitstheorieën, zooals ze onder
ons ingang zochten te winnen, onjuist waren, hebben in scherpte niet verloren. En
nu één van beide. Degenen, die van oordeel zijn, dat de pluriformiteitsopvatting van
meer dan één met de eerlijk uitgelegde belijdenis niet strookt (wij maken onderscheid
tusschen dézen en genen), zwijgen om den lieven vrede, en onder den indruk van
een of ander ‘vredesoffensief’; - maar dàn moeten ze aanzien, dat een proces, dat
reeds enkele jaren lang doorloopt, verergt het proces van langzame begunstiging
van Kuyper's pluriformiteitsidee. Of, zij gaan spreken; maar dàn dient ook op de
kwestie nader te worden ingegaan, en komt bloot te liggen, wat anders had kunnen
toegedekt blijven.
*
Voor mijzelf meen ik, in betrekking tot de pluriformiteit aan toespitsing der

1.
2.
3.
4.
5.

Uit: De Reformatie, 5 januari 1940.
T.W. van Popta (1882-1945), hoofd van de gereformeerde school voor U.L.O. ‘Groen van
Prinsterer’ te IJmuiden.
De IJmuider Kerkbode uit de betreffende periode hebben wij niet kunnen achterhalen.
Zie pag. 21.
Schilder doelde op V. Hepp, ‘De pluriformiteit van de kerk’, in de Almanak van het
studentencorps aan de Vrije Universiteit 1934, Amsterdam, z.j., pag. 127-136.
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tegenstellingen niet gedacht te hebben. Inzake de kerk schreef ik vóór '33, en ook
6.
daarna onderscheiden artikelen, die ik nog nimmer serieus bestreden acht. Maar
ik raakte niet aan de opinie van prof. dr H.H. Kuyper, hoewel ik reeds sinds jaren
7.
van oordeel ben, dat zijn beantwoording van dr Buizer's gravamen op een kardinaal
8.
punt (de bedoeling n.l. van art. 27 der belijdenis) den toets niet kon doorstaan. ik
raakte evenmin aan de meening van prof. dr K. Dijk, tegen wiens referaat: ‘Buiten
de Kerk geen zaligheid’ ik eveneens enkele bedenkingen had en heb; want, al
constateer ik dankbaar, dat een deel van mijn bezwaren tegen prof. Kuyper's betoog
ook bij hem blijken te leven, ik meen tevens, dat de referent op het kardinale punt
9.
niet heeft ‘doorgebeten’ tot op het been (57). Ook sprak ik niet over wat ik intusschen
reeds jaren lang werkelijk meen, dat n.l. de stand der kwestie er niet op verbeterd
is, sinds dr A. Kuyper over de zaak schreef.
Met dit laatste bedoel ik dit.
a. Dr A. Kuyper heeft eens rondweg geschreven, dat de manier, waarop de
geloofsbelijdenis over de kerk spreekt, een nader kerkbegrip op den voorgrond
10.
plaatst, dan in veler pluriformiteitsleering uitwerking kan vinden. Die taal was
duidelijk; en, wijl ik geloof, dat ze wáár is, ware het m.i. goed geweest, dat dit ook
openlijk erkend bleef. Evenwel, later heeft men de belijdenis zóó leeren lezen, dat
de afstand tusschen haar en de voorgestane pluriformiteitsidee al kleiner werd. Men
heeft dr A. Kuyper's meening zóó verdedigd, dat zijn eerlijke en spontane belijdenis
van daareven overbodig scheen geweest te zijn. Toch ligt juist dáár de eigenlijke
zenuw bloot.
b. Oppositie tegen de pluriformiteitstheorie is officiëel wel geheel en al onder ons
mogelijk gelaten, want tot nu toe heeft geen enkele synode het bestaan, aan deze
meening haar sanctie te geven. Maar intusschen is er wèl een poging gewaagd,
om deze oppositie in den hoek te duwen, waar het niet erg prettig is. En dat soms
op ene manier, die, indien ook de opponenten ‘met scherp wilden schieten’, zooals
hun immers wel eens vóórgedaan is, aanleiding worden kon tot zeer onaangename
stemmingen. Er is b.v. geschreven, dat de ware en de valsche kerk moeilijk te
onderscheiden zijn. In den ijver vergat men, dat de belijdenis het toch eigenlijk
precies andersom zegt. Stel u eens voor, dat nu de opponenten van de
pluriformiteitsidee eens dáárover een aanklacht

6.
7.

8.
9.

10.

Zie: K. Schilder, Verzamelde werken, de kerk, I en II, bezorgd door J. Kamphuis, Goes, 1960,
1962.
Dr. C.M. Buizer (1884-1965), omstreeks 1920 leraar klassieke talen aan het gymnasium te
Middelburg.
Het gravamen dat Buizer bij de raad van de Gereformeerde Kerk te Middelburg indiende
tegen art. 27-30 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is gepubliceerd in De Heraut, 23
december 1917.
Zie: H.H. Kuyper, ‘Ons antwoord aan dr. Buizer I-XI’, De Heraut, 20 januari - 31 maart 1918.
K. Dijk, ‘“Buiten de kerk geen zaligheid”. Artikel 27-29 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis’,
in: Wetenschappelijke samenkomst [van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op
Gereformeerden Grondslag] op 30 juni 1920, Amsterdam, 1920, pag. 35-76.
Zie: A. Kuyper, De gemeene gratie, derde deel, het practische gedeelte, Amsterdam, 1904,
pag. 230.
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gingen indienen: de man, die dit schreef, verandert de belijdenis! Te dwaas, om
over te spreken, zegt u? Maar ik heb zotter dingen gezien, en zie ze nog.
Het vreemde, en, voor wie het met mij eens is, feitelijk onlogische van de huidige
situatie blijkt nu hierin te liggen: zij, die feitelijk zich verdedigen moesten, zijn in den
aanval, en omgekeerd. Naar mijn stellige overtuiging had dr A. Kuyper geen gelijk
in zijn pluriformiteitsleer, doch wèl hierin, dat zij feitelijk niet zóó maar met den tekst
en den gedachtengang der confessie te verbinden was. Men moest, vond dr Kuyper,
die belijdenis dan ook maar eens wat veranderen.
Dat was royaal gesproken.
Even royaal kwamen toen de anderen in het geweer. In het ‘Geref. Theologisch
11.
12.
Tijdschrift’ of elders werd door Doekes, Bos en anderen bezwaar ingebracht.
Doekes sprak van een ‘averechtsche bewijsvoering’, en liet zeer duidelijk uitkomen,
dat feitelijk de belijdenis zelve in geding was, de belijdenis, opgevat naar haar eerlijke
13.
bedoeling (ik verneem, dat daar nog al eens over gesproken wordt tegenwoordig).
En zij stonden heusch niet alleen. Reeds lang vóór hen hadden anderen hun
bedenkingen ingebracht. De kwestie stond dus eigenlijk zóó: dr Kuyper moest zich
verdedigen, de anderen, zich beroepende op de confessie, vielen hem aan.
Aan déze situatie nu is wel een en ander veranderd.
Men heeft, en 't ging langzaam genoeg, en daarom des te succesvoller, (succes
evenwel is nog geen zegen), de rollen omgekeerd. Die op de defensieve houding
waren aangewezen, namen niet zoozeer het offensief, als wel de offensieve houding;
zoo sterk als het eerste is, zoo zwak kan de tweede zijn; ik verzoek daarom offensief
en offensieve houding niet te verwarren. Eerst werd betoogd: dr A. Kuyper's
pluriformiteitsleer is met de belijdenis wèl te verbinden, men behoeft hem niet lastig
te vallen. De defensieve houding. Toen evenwel later dr C.M. Buizer met zijn bekende
gravamen tegen de belijdenis kwam, werd de situatie ietwat meer ingewikkeld, en
de rust min of meer verstoord. Dr Buizer was zelf een toegewijd voorstander der
zoogenaamde pluriformiteit; hij vond, dat de confessie niet ‘den geest van Christus’
ademde, ze was niet wijd genoeg, niet verdraagzaam genoeg, niet breed genoeg,
enfin, men kent de kettingredeneering al op een uur afstands. Alleen maar, zoo zei
dr Buizer, men moet niet wetenschappelijk knoeien. Mijn pluriformiteitsdenkbeelden,
dat weet ik zelf wel, zijn niet overeenkomstig de belijdenis; déze ademt een anderen
geest, zij is veel benepener; komt, laat ons dus de confessie wat veranderen. Zoo
ontstond zijn gravamen tegen de belijdenis.

11.

12.

13.

G. Doekes (1873-1929), predikant van de Gereformeerde Kerk te Nieuwdorp. Zie: BLGNP,
II, pag. 172-173.
Zie onder meer: G. Doekes, ‘Een averechtsche bewijsvoering’, Gereformeerd Theologisch
Tijdschrift, XIII (1912), pag. 443-450; ‘Niet de meest zuivere, maar de ware kerk’, pag. 495-501.
T. Bos (1846-1916), laatstelijk predikant van de Gereformeerde Kerk te Dokkum. Zie: De
Haas, II, pag. 43-45.
Bos was sinds de verschijning van De Wachter op 12 december 1902 één van de redacteuren
en schreef geregeld in dit weekblad over de belijdenis aangaande de kerk.
Zie: Doekes, Averechtsche bewijsvoering, pag. 449, 450.
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De knuppel in het theologische hoenderhok.
En in het kerkelijke tevens.
Tegelijkertijd hing destijds in de lucht eenig meer of minder vaag verlangen naar
uitbouw der belijdenis. Er lag in dat verlangen ook wel een décoratief element. Men
had n.l. dr Buizer's gravamen op zij gelegd. Dat ging, zoo zei men terecht, uit van
een misvatting, als zou de geest van Christus vreemd zijn aan de artikelen der
confessie. Maar op de kwestie, waar het nu op áánkwam, of n.l. de belijdenis in
artikel 27 spreekt van de kerk óók in institutairen zin, ging men niet in. De Zeeuwsche
synode zei tot dr Buizer: gij hebt gelijk, wat dàt punt betreft; en zij stelde daarmee
ook dr Kuyper's spontane uiting, hierboven gereleveerd, in het gelijk. De Leeuwarder
14.
generale synode ging op die kwestie niet nader in. Wel pakte zij den draad op,
daar, waar dr Kuyper hem had laten liggen, en zei toen: We moeten de heele kwestie
maar eens nader bekijken, en de belijdenis ‘uitbouwen’, ook voor wat die ‘door velen’
15.
aangenomen pluriformiteit betreft. Buizer stond dus ter zijde, maar hij zou wel
nader van de zaak hooren! De uitbouw! Dan zou de confessie met de pluriformiteit
worden geconfronteerd.
*
Zoodanige uitbouw nu kan een zegen zijn, indien werkelijk wordt voortgeredeneerd
op den goeden grondslag. Maar uitbouwpogingen, die in de uitgelegde confessie
zouden willen indragen wat feitelijk niet op haar basis staat, noch met haar
grondgedachten zich verbindt, beteekenen een rechtstreeksch gevaar voor de kerk.
Naar mijn meening lag dit gevaar destijds voor de deur in de periode, toen men
van uitbouw vóór en na den mond vol had. Het gevaar lag voor de hand, dat men
de pluriformiteit confessioneel zou gaan vastleggen. En ook andere ‘onrijpe’
denkbeelden (men spreekt vandaag nog al eens over ‘onrijpe’ denkbeelden...)
Gelukkig is daarvan niets terecht gekomen. De thetische uitbouwberg heeft, als
16.
we ons euphemistisch uitdrukken, een muis gebaard; hetgeen we om der wille
van waarheid en vrede ook den antithetischen accusatieberg van 1936 van harte
toewenschen.
Alleen maar, bij die baring is een klein, een heel klein ongelukje gebeurd. Een
ongelukje, in afmetingen even klein, als dat bij muizengeboorten past. En waarop
dan ook niemand ooit weer terug zou komen, allerminst ondergetee-

14.

15.
16.

Van Buizer werd op de generale synode van de Gereformeerde Kerken te Leeuwarden (1920)
een schrijven behandeld, inzake diens op 19 juni 1918 door de particuliere synode van Zeeland
afgewezen bezwaarschrift tegen art. 27-30 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zie: Acta
1920, art. 118, pag. 62, 63; bijlage XXXII, pag. 239.
Zie: Acta 1920, art. 40, pag. 36, 37.
De generale synode van Arnhem (1930) oordeelde op 18 september 1930 inzake de uitbouw
van de belijdenis, dat ‘de noodzakelijkheid van uitbreiding der belijdenisgeschriften niet
voldoende is gebleken’ en besloot voor dit onderwerp geen nieuwe deputaten te benoemen.
Acta 1930, art. 305, pag. 141.
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kende, indien men niet dat kleine ongelukje als een groot geluk ging voorstellen,
en ons min of meer er aan binden wilde.
We hebben het oog op een zinsnede in het rapport, waarin destijds de uitbouw
der confessie, ook op het punt dier ‘velen’ (niet door de kerken, gelukkig!)
aangenomen pluriformiteit, werd ter zijde gesteld. De rapporteerende commissie
betoogde, dat er wel practische moeilijkheden lagen op het pad der onderlinge
waardering van de bestaande kerkelijke instituten, weshalve dan ook van een
‘oecumenisch’ gesprek over de pluriformiteit niets had kunnen komen, maar, zoo
zei ze, máár: - de pluriformiteit was door de belijdenis niet uitgesloten. Men kan dat
17.
lezen in een rapport, uitgebracht ten behoeve van de Groningsche synode.
Natuurlijk stond het de rapporteerende commissie volkomen vrij, dat te beweren.
En aan de synode, de bewering aan te horen en door den druk der Acta te
vermenigvuldigen. De synode kan al wat in rapporten staat, niet controleeren, en
er evenmin breed op reageeren. Zij kan slechts staan voor haar eigen beslissingen.
Op zichzelf beteekent zoo'n rapport dan ook geen ernstig gevaar, stel, dat het
zich ergens in vergist.
Gevaar ontstaat er alleen, als anderen later op zoo'n rapport weer af gaan, en
hun best doen, de beweringen, en eventueele vergissingen, die er in staan, voor te
stellen als commune noties, dewijl ze nu eenmaal van synodewege door den druk
vermenigvuldigd zijn. Dàn wordt de voorzichtigheid der synode (die een rapport niet
voor eigen rekening neemt), voorbij gezien. En dàn wordt de defensieve houding
omgezet in een offensieve, zoodra men n.l. den opponenten der pluriformiteitsleer
er mee het zwijgen op wil leggen.
Naar mijn bescheiden meening nu is er dat gevaar tegenwoordig onder ons. De
commissie, die destijds in Groningen rapporteerde, heeft zich op een gevaarlijk pad
18.
begeven. Zij heeft zich gerefereerd aan artikelen, in de pers verschenen.
Op zichzelf was dit verklaarbaar - in dien tijd. Het was de periode, waarin de goede
plant der onderlinge critiek onder ons niet erg bloeide. We hadden destijds een
parlement, waaraan de weldaad van een loyale, en tevens sterke oppositie, niet
gegund was. Zij, die vroeger tegenover de pluriformiteitsleer den eenvoudigen zin
der belijdenis hadden doen spreken, waren min of meer in de minderheid geraakt,
en eenigszins op leeftijd gekomen, indien niet reeds gestorven. De anderen stonden
nog in de overigens op haar eind lopende Kuyper-weet-het-altijd-periode, en werden
grif geloofd. De stem der tegen-

17.

18.

Zie: Acta 1927, bijlage CXXI, pag. 199: ‘(...) en dat, al wordt de pluriformiteit niet in de
desbetreffende artikelen van de belijdenis geleerd, deze wat uit de historie zeer duidelijk blijkt,
door de confessie geenszins wordt buitengesloten’.
Namelijk: ‘Verslag der algemeene vergadering van de Vereeniging van Predikanten van de
Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden dinsdag 19 en woensdag 20 september 1916
in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht’ (bevattende een verslag van het
op deze vergadering gehouden referaat van prof. dr. A.G. Honig over ‘De eenheid der kerk
in verband met de pluriformiteit der kerk’ en de daarop volgende bespreking), Gereformeerd
Theologisch Tijdschrift, XVII (1916), pag. 267-273; H.H. Kuyper, ‘Ons antwoord aan dr. Buizer
VII-IX’, De Heraut, 3-17 maart 1918 en Dijk, Buiten de kerk geen zaligheid.
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a.

woordige ‘jongeren’, die op reformatie aandrongen, werd nog niet gehoord.
Een en ander maakt begrijpelijk, dat de Groninger commissie zich er toe verleiden
liet, in een synodaal rapport te verwijzen naar enkele persproducten inzake de
pluriformiteit, waaruit dan h.i. te concludeeren zou zijn, dat pluriformiteit met de
belijdenis wel te verbinden viel.
Zoo iets - en men kan daaruit zien, hoe wij vooruitgegaan zijn - zóó iets zou
vandaag niet meer zoo vlot gebeuren. Als vandaag een synodale commissie zou
zeggen: dit en dat is een axioma, want het staat in dit en dat blad (‘De Heraut’), of
in dit en dat referaat (dr K. Dijk), dan zouden anderen dadelijk tegenwerpen: ja,
maar, in een ander blad staat het net andersom: we moeten dus òf niemand citeeren,
òf rustig argumenteeren. Hetgeen maar goed is: de voorzichtigheid wordt er mee
gediend, de onderlinge polemiek werpt haar vruchten af.
Destijds evenwel stond de zaak anders. De oppositie (d.w.z. de oorspronkelijke
defensie) was verzwakt, en de groep, die meende, dat dr A. Kuyper gelijk had gehad
inzake de pluriformiteit, had weinig of geen oppositie meer te duchten. En zoo
gebeurde het, dat de rapporteerende commissie (van de synode wèl te
onderscheiden), schreef: onze bewering, dat de pluriformiteit door de belijdenis niet
uitgesloten is, behoeft geen nader bewijs: o.m. in enkele precies aangegeven
artikelen van ‘De Heraut’, alsmede in een referaat van dr K. Dijk, kan men het bewijs
vinden. Causa finita.
*
Nu meen ik persoonlijk, reeds jaren lang, dat noch ‘De Heraut’, noch de toenmalige
dr K. Dijk er in geslaagd zijn, tegenover dr C.M. Buizer het bewijs te leveren, dat
noodig zou zijn, wilde men ons doen gelooven, dat de belijdenis voor de
pluriformiteitsredeneering van dr A. Kuyper en sommige anderen werkelijk plaats
inruimt.
Ik zou in gewone omstandigheden over die zaak evenwel gezwegen hebben,
want ik vind - misschien is dat een zwakheid, waarover ik schuld moet belijden - ik
vind het in de gegeven situatie niet prettig, tegen ‘De Heraut’ en tegen prof. dr K.
Dijk te opponeeren. Ik zou het ook niet noodig gevonden hebben, want de gevaren,
die ons m.i. dreigen van de zijde der pluriformiteitstheorieën, zou ik hebben kùnnen
19.
helpen bestrijden in een synodale commissie, onzen lezers niet onbekend. Eerst
als een eventueele poging dáár zou gestrand zijn, zou er behoefte zijn tot publicatie,
en tot het ‘op tafel leggen van het hart’, waarvoor het, naar de getuigenis van één
der Groningsche commissieleden, wel de tijd is.
Indien dan ook zoowel prof. Hepp als prof. Dijk het werk aan de synodale
commissie van 1939/1940 zouden hebben overgelaten, zou ik wat ik thans schrijf,
niet geschreven hebben. Ik had dan èn prof. Kuyper (‘De Heraut’) èn prof. Dijk
(referaat ‘Buiten de kerk geen zaligheid’) met rust gelaten. Bekend kan zijn, dat niet
ik de aanvallende partij ben in de huidige meeningsgeschillen.

a.
19.

Geen leeftijdskwestie!
Schilder bedoelde het door de generale synode te Amsterdam (1936) ingestelde deputaatschap
voor de meningsverschillen, waarvan hij lid was. Zie: Acta 1936, art 273, pag. 132.
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Evenwel - prof. Hepp heeft gemeend, ds Feenstra te moeten aanvallen en de leiding
20.
van het ‘Jongelingsblad’ steunde hem daarin. Prof. Hepp durfde de meisjes, over
het hoofd van het Bestuur van den Meisjesbond heen, op te wekken tot een actie
21.
bij dat Bestuur, vanwege dien ds Feenstra. Ik vind dat eigenlijk een beetje
overmoedig van iemand, die over de pluriformiteit al eens eerder (naar eigen
22.
getuigenis) (ook) ds Feenstra aanviel, die daarna (door mij) uitvoerig is
23.
beantwoord, en op dat antwoord niets heeft gezegd.
Was het nu nog bij prof. Hepp gebleven, dan zou ik waarschijnlijk nòg niet hebben
geschreven wat ik nu schrijven ga. Prof. Hepp toch is al eens beantwoord door mij,
24.
wat de zaak van het beroep op Calvijn betreft.
Maar ook prof. Dijk heeft zich in de aangelegenheid gemengd. Hij heeft eenerzijds
prof. Hepp duidelijk zijn misnoegen doen hooren over diens aanval op ds Feenstra,
maar anderzijds toch de geit (der protesten tegen prof. Hepp's betooglooze protest)
en de kool (eener eigenaardige interpretatie der confessie, als zou deze voor de
pluriformiteit ruimte maken) gespaard. Ik bedoel daarmee niets onvriendelijks, want
25.
prof. Dijk heeft zijn meening reeds in 1920 gepubliceerd; dat hij er aan vasthield,
versta ik. Alleen maar, prof. Dijk ging zelfs zóó ver, te beweren, dat de Zeeuwsche
synode (die dr Buizer had toegegeven, dat de confessie in art. 27 de kerk niet los
26.
van het instituut gedacht had), ongelijk had. Daarin ging prof. Dijk verder dan de
Leeuwarder synode zelf, welke duidelijk had uitgesproken niet in te gaan op de
kwestie, of de Zeeuwsche synode goed gezien had.
Nu de zaken zóó staan, moet ik wel spreken. Het is min of meer mijn roeping, nu
men aandringt. Ik ga dat ook doen. Ik heb dat niet gezocht, maar geloof ook, nu
anderen mij wel hebben genoopt tot nadere verklaring, hiermee onze kerken te
kunnen dienen. Polemiek? Maar die den dogmaticus van Kampen willen staande
houden onder verwijzing naar een synodaal rapport, zullen toch een antwoord
verwachten?
Ik ga tevens nu de rollen omkeren.
Ik verdedig niet meer.
Maar ik ‘val aan’.
Men heeft het zelf gewild, althans geriskeerd.

20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.

Zie: Gereformeerd Jongelingsblad, 24 november 1939. Vgl. het nummer van 8 december
1939.
Prof. Hepp in Credo, 17 november 1939: ‘Wat door ds. Feenstra hier bestreden wordt was
wel geen spécialité van dr. Kuyper, maar werd door hem toch met deugdelijke argumenten
warm verdedigd. En dat moet weggevaagd. (...) Onze meisjes mogen zoo niet worden
voorgelicht! Meisjes leest zulke stukken critisch! Spreekt er uw Bondsbestuur over!’
Schilder doelde op: Hepp, De pluriformiteit van de kerk. Zie ook: K. Schilder, ‘Pluriformiteit
der kerk en epigonisme’, De Reformatie, 16 maart 1934, pag. 187.
Zie: K. Schilder, ‘Pluriformiteit der kerk en epigonisme’, De Reformatie, 2 februari - 16 maart
1934; ‘Pluriformiteit der kerk en epigonisme (nieuwe reeks)’, De Reformatie, 16 november
1934 - 26 april 1935.
Johannes Calvijn (1509-1563), jurist, Frans kerkhervormer.
Voor het beroep op Calvijn: zie vorige noot.
Zie pag. 39, noot 9.
De Bazuin, 29 december 1939.
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Ik beweer vrijmoedig, dat ‘De Heraut’-artikelen, waarnaar de rapporteerende
Groninger commissie verwees, èn voor een geringer deel ook het referaat van prof.
Dijk, dat tegenover ‘De Heraut’ gedeeltelijk positie nam, maar niet radikaal, den zin
der confessie in art. 27 niet zuiver weergeven. Dat van de zijde van deze
‘Heraut’-interpretatie de deformatie ‘dreigde’. En dat, al had ik liever de pers hier
buiten gehouden, het in de gegeven situatie beter is een en ander nu ook maar
ronduit te zeggen. Opdat de aanvallers van heden (1936 en daarna) òf tot nader
bescheid zullen komen (het volk denkt toch óók nog), òf ietwat spaarzamer zullen
worden met hun aanvallen.
Opdat men precies wete, wat men aan mij heeft, doe ik het openlijk. In den Kamper
27.
studenten-almanak, 1940, onder het oog van curatoren derhalve, en ook hier,
populairder, in ons blad. Ik hoop het te doen in een reeks losse artikelen, onder
aparte titels. Dat is misschien prettiger dan wanneer ik den strengeren vorm van
vervolgartikelen kies. Tot den volgenden keer dus.

27.

Zie pag. 217-234.
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1.

3. Een misvatting inzake artikel 27 der Geloofsbelijdenis

In ons vorig nummer lieten we reeds uitkomen, dat naar onze meening dr C.M.
Buizer door de Gereformeerde Kerken nog niet is ‘afgehandeld’.
Wel is hem gezegd, dat hij de confessie onrecht deed, door te beweren, dat ze
den geest van Christus niet ademde. En dàt was natuurlijk een uitspraak, waarmee
we het allen volkomen eens zijn. Wij hooren in de belijdenis de liefde en de
geloofsgehoorzaamheid aan het woord komen; en we achten, dat ze aan de Schrift,
en dús aan den ‘Geest van Christus’, recht doet; zulks dan in tégenstelling met de
pluriformiteitsidee, die dr Buizer voorstond, en die in haar meest bekenden vorm de
doorwerking van Christus' Woord en Geest maar tegenstaat. Op dit punt is aan dr
Buizer klare en goede wijn geschonken.
Evenwel, men ‘zàt’ daarna nog met zijn argumentatie op een ander punt. Dr Buizer
stond de pluriformiteitsgedachte voor en had zich in dezen aangesloten bij dr A.
Kuyper. Natuurlijk slechts in hoofdzaak; als ik van ‘aansluiting’ spreek, dan bedoel
ik daarmee niet den éénen pluriformiteitsvoorstander met den anderen te
identificeeren; de broeders zijn het onderling op alle voorname punten totaal oneens;
hetgeen maar goed is ook, wanneer het min of meer ‘onrijpe ideeën’ betreft, die
‘nog niet op de studeerkamer eerst rustig ingedacht zijn’. Op zulke ‘onrijpe ideeën’
stuit ieder, die naar de détails der diverse pluriformiteitstheorieën een onderzoek
instelt; ik hoop dus niemand met dit woord te beleedigen.
Toen nu dr Buizer zeide: mijn pluriformiteitsgedachte kan ik met de confessie niet
verbinden (waaraan hij dan ook ‘schoon gelijk had’), kwamen de Gereformeerde
Kerken voor de vraag te staan: is dr Kuyper's pluriformiteitsgedachte dan wèl met
de confessie te verbinden?
De generale synode, die over dr Buizer te handelen had, heeft in haar eigen
beslissingen die précaire vraag terzijde gesteld. Men zou op heel het onderwerp,
in 't gemeen genomen, nog wel terugkomen, bij den uitbouw der belijdenis! Maar
van dien uitbouw kwam niet. Inzóóverre sprak ik uit, dat de Gereformeerde Kerken
het geval-Buizer nog niet hebben afgehandeld.
Evenwel, prof. dr H.H. Kuyper heeft in ‘De Heraut’ de vraag, waarvoor de
Gereformeerde Kerken door het incident-Buizer gesteld waren, van een particulier
2.
antwoord voorzien. Dàt antwoord luidde bevestigend. En de synodale commissie,
waarvan we verleden week spraken, heeft nog eens bij die artikelen van ‘De Heraut’
waardeerend den vinger gelegd.
Nu meenen wij, in tegenstelling met deze commissie, dat in deze ‘Heraut’-artikelen
de plank misgeslagen is. Hiervoor uit te komen is wat anders dan

1.
2.

Uit: De Reformatie, 12 januari 1940.
Zie: De Heraut, 31 maart 1918.
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spijkers op laag water zoeken. Het gaat toch om niets minder dan om het recht
verstaan van de confessie. Ons oordeel is, dat ‘De Heraut’ de confessie heeft
misverstaan; dat ze met name aan artikel 27 van onze Geloofsbelijdenis een zin
heeft opgedrongen, die aan dit artikel vreemd is. Dat het blad door die misduiding
van artikel 27 een brug sloeg tusschen een idee van dr A. Kuyper èn de confessie,
welke brug niet had moeten geslagen worden; en dat we daarom, zullen we in dezen
terug kunnen keeren tot ons eenvoudig-gereformeerd, en gemeenschappelijk geloof,
ons moeten ontdoen van de parafrase, die ‘De Heraut’ van de confessie gegeven
heeft. Parafrase is ditmaal op te vatten als poging-tot-parafrase.
*
Dr Buizer (daarin van de zijde van Zeeuwsche predikanten terecht gesteund), had
opgemerkt, dat in artikel 27 sprake was van dezelfde kerk als die ook in artikel 28,
29, 30 was behandeld.
Hij vond, dat daar uit bleek, dat de confessie van geen pluriformiteit iets wist.
‘De Heraut’ nu heeft daartegenover als haar meening gesteld, dat in artikel 27
sprake was niet van de zichtbare kerk, maar van de kerk als voorwerp des geloofs.
Dit in de eerste plaats.
Nu moet het mij van het hart, dat wat men noemt de ‘zichtbare kerk’ voor mij in
alles een voorwerp des geloofs is. Evenals de zichtbare Jezus van Nazareth. Of de
leesbare bijbel. Of het tastbare sacrament.
Maar dat laat ik thans rusten.
Hoofdzaak is, dat volgens prof. dr H.H. Kuyper, den schrijver in ‘De Heraut’, artikel
27 zou handelen niet van de zichtbare kerk.
In de tweede plaats poneerde ‘De Heraut’, dat het in de (in artikel 27 beleden)
eenheid der kerk niet om de institutaire, maar om de geestelijke eenheid te doen
zou zijn geweest...volgens Calvijn.
Nu moet het mij alwéér van het hart, dat de goede ‘institutaire eenheid’ der kerk
voor mij de ‘geestelijke’ is. En dat ik om een ‘geestelijke’ eenheid, die niet institutair
wil zijn, geen sou geef. Ik houd het maar liever met de broeders, die vóór het
zelfonderzoek zijn, als ze beweren, dat we uit de goede, d.w.z. wetsconforme werken
moeten kunnen nagaan, dat iets werkelijk ‘geestelijk’ is, uit den Geest. En om die
reden zou ik Calvijn op dit punt moeten tegenspreken,...indien althans ‘De Heraut’
diens gevoelens zuiver had weergegeven, wat intusschen niet waar is. Maar ook
dat laat ik rusten.
Hoofdzaak is, dat volgens prof. Kuyper artikel 27 niet doelt op de institutaire
eenheid.
*
In deze beide punten nu wordt de confessie onrecht gedaan, naar mijn stellige
meening.
We zullen ten bewijze van die stelling ditmaal eens andere confessies laten
spreken.
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3.

Even noemen we de Westminstersche, omdat er bij sommigen tegenwoordig voor
haar zoo groote belangstelling blijkt te bestaan.
Volgens ‘De Heraut’ handelt artikel 27 over de ‘onzichtbare, mystieke’ kerk; maar
in artikel 28 v. wordt dan overgesprongen op de zichtbare, niet mystieke.
Het onjuist gestelde dilemma, hierboven met een enkel woord aangewezen (het
dilemma, waarbij de kerk zichtbaar, en dan géén voorwerp des geloofs, of
onzichtbaar, en dan wèl een voorwerp des geloofs genoemd wordt), begint zich hier
al leelijk te wreken.
Onzichtbaar-mystiek.
Zichtbaar-institutair.
Maar de Westminstersche belijdenis denkt er - gelukkig - anders over.
In cap. 25, § 1, noemt zij de katholieke (algemeene) of universeele kerk
onzichtbaar.
Maar in § 2, onmiddellijk daarop volgende, wordt van de zichtbare kerk evenzeer
beleden, dat ze is katholiek of universeel.
Onder ons neigt men, althans inzooverre men de leiding van de toenmalige
‘Heraut’ volgt, tot de gedachte: de universeele kerk van artikel 27 is onzichtbaar
(‘De Heraut’ constateerde deze onzichtbaarheid, dit mystiek zijn, van de in art. 27
bedoelde kerk, en die wordt in art. 27 dadelijk katholiek of universeel genoemd).
De Westminstersche Belijdenis evenwel zegt: de kwestie van zichtbaar en
onzichtbaar mag men niet in dien zin stellen of oplossen, dat men de universeele
kerk onzichtbaar, en de plaatselijke, of landelijke kerken zichtbaar noemt.
Want ook de zichtbare kerk is universeel en katholiek.
En de universeel-katholieke is zichtbaar.
Ze neemt immers de institutaire vormen aan, zooals uit de Westminstersche
Confessie duidelijk blijkt.
*
4.

Liever nog wijzen we ditmaal op de Fransche Belijdenis. Van haar is gebruik
gemaakt bij de opstelling der Nederlandsche; ze verdient dus speciaal onze
aandacht.
Let men in de Fransche Belijdenis op art. 26, dan blijkt dit in bedoeling vrijwel
overeen te komen met ons art. 28. In beide artikelen lezen we, dat niemand zich
afzonderlijk houden mag (zich op zichzelf mag houden). In beide, dat men de eenheid
der kerk moet bewaren en onderhouden; het woord, dat in het fransch ‘eenheid’
aanduidt, is door latere synoden expres zóó gecorrigeerd, dat nog scherper de
tegenstelling met hen, die apart staan, en met particuliere

3.

4.

De Westminster Confessie, in 1647 aanvaard op de anglicaanse synode van Westminster
(1643-1649), is het uitvoerigste gereformeerde belijdenisgeschrift. Kenmerkend voor deze
belijdenis in verband met de door Schilder besproken kwestie is de onderscheiding tussen
zichtbare en onzichtbare kerk. Voor de authentieke tekst van deze belijdenis zie: E.F. Karl
Müller, Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche, in authentischen Texten mit
geschichtlichter Einleitung und Register, Leipzig, 1903, pag. 542-612.
Confessio Gallicana (1559), in: Müller, Bekenntnisschriften, pag. 221-232.
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‘devoties’ zich vergenoegen, kan worden tot uitdrukking gebracht. In beide staat,
dat men zich tot de kerkelijke samenleving voegen moet, aan welke plaats God ze
ook zou hebben tot stand gebracht. In beide ook, dat men dit doen moet, ook al zijn
de overheden en haar edicten of plakkaten er tegen. Beide eindigen met de
opmerking, dat wie anders handelt, Gods gebod tegen zich heeft. De overeenkomst
is dus wel treffend.
Het ligt dus voor de hand aan te nemen, dat ook het hieraan voorafgaande artikel,
in de Fransche confessie dus art. 25, in de Nederlandsche art. 27, over dezelfde
kerk zal willen handelen, de kerk onder hetzelfde aspect zal willen zien. Temeer,
omdat het op de besproken artikelen dan weer vòlgende artikel èn bij de Fransche
èn bij de Nederlandsche confessie weer eenzelfde onderwerp behandelt: de
onderscheiding n.l. tusschen ware en valsche kerk (Fr. 27 en 28, Ned. 28).
Welnu, het in de Fransche confessie als artikel 25 bekende en met ons artikel 27
overeenkomende geloofsartikel belijdt de kerk als heilig, en onschendbaar. Maar
het wijst meteen duidelijk aan, dat het hierbij niét gaat over een ‘onzichtbare’,
‘mystieke’, om ‘institutaire’ eenheid nog niet zich bekommerende, of van het instituut
abstraheerbare grootheid. Want men krijgt in de Fransche confessie dadelijk te
maken met de prediking en het predikambt, met de erkenning van zijn gezag, de
beroeping en ambtsvervulling der dienaren des Woords. Allemaal dus zaken van
het kerkelijk instituut: Woord- en sacramentsdienst.
Nog in een ander opzicht is de Fransche confessie leerzaam. Men heeft, ook in
de genoemde ‘Heraut’-artikelen, ter ondersteuning van de pluriformiteitsidee zich
nog al eens beroepen op Calvijn's uitspraak, dat er ook onder de roomsche hiërarchie
5.
nog ‘sporen’ der kerk zijn. Die ‘sporen’ dienen dan vaak als bewijs, dat de kerk
pluriform is; en van de aanwezigheid dier sporen onder Rome of elders wordt dan
straks geconcludeerd òp de aanwezigheid van ‘de’ ‘kerk’: b.v. in Rome. Het door
6.
ons nog onlangs in aansluiting aan vroegere uitspraken gesignaleerde gevaar, dat
men de kerk als vergadering op den achtergrond zou dringen onder beroep op de
vroomheidsqualiteiten van geloovige individuen, die buiten de wettige vergadering
toch wel Christus' eigendom kunnen zijn, demonstreert zich in zulke redeneeringen,
naar onze meening.
Wie nu liever niet naar de meening van een particulier persoon, doch naar die
van de confessie vraagt, die zij gewezen op het Fransche artikel 28. Daar wordt
met zooveel woorden erkend, dat er onder de roomsche hiërarchie nog een klein
7.
restje, ‘quelque petite trace’ van de kerk is. Geen wonder ook: de reformatie voltrekt
zich niet zoomaar in een ommezien; en het enorme instituut der roomsche kerk is
niet in een korte spanne tijds overal in al zijn plaatselijke en regionale afdeelingen,
in Polen of te Garderen op de Veluwe b.v., geplaatst voor de keuze: vóór dan wel
tégen het onvervalschte evangelie van Christus Jezus.
Maar tegelijk toont die Fransche Belijdenis, dat men het roomsche instituut terwille
van die sporen der kerk, die nog zuchten onder het juk, geenszins mag

5.
6.
7.

Zie: De Heraut, 3 maart 1918.
Zie: De Reformatie, 15 december 1939.
Müller, Bekenntnisschriften, pag. 228.
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plaatsen onder een pluriformiteitsschema. Dàn toch zou men ingaan tegen de
belijdenis, en van die ‘spóren’ meer maken, en vooral wat ànders maken, dan ze
zijn: resten, maar geknecht, wanstaltig, niet pluriform, doch déform. Het roomsche
instituut wordt veroordeeld; wie eraan meedoet, scheidt zich af van het lichaam van
Christus Jezus. Pourtant nous condamnons les assemblees de la Papaute, veu que
la pure verite de Dieu en est bannie, esquelles les Sacremens sont corrompus,
abastardiz, falsifiez, ou aneantiz du tout, et esquelles toutes superstitions et idolatries
8.
(zoo schrijft Müller, 228 ) ont la vogue. Nous tenons donques que tous ceux qui s'y
meslent en telz actes et y communiquent, se separent et retranchent du corps de
Iesus Christ. Men zal den roomschen doop niet overdoen, staat er meteen bij; maar,
als wilde men voorkomen, wat toch onder ons de laatste jaren wel het geval geweest
is, dat men n.l. zou zeggen: niet óverdoopen beteekent toch op een of andere manier
erkenning van het doopende instituut als kerk, - in hetzelfde artikel, waarin herhaling
van den doop wordt uitgesloten, wordt toch zoo nadrukkelijk de naam kerk aan
Rome ontkend, en het roomsche ambt over heel de linie onbevoegd verklaard. Het
niet-overdoopen is geen erkenning van den doop; het nalaten van den tweeden
doop is geen bukken voor het beweerde ambt van de roomsche ‘kerk’, doch alleen
maar een bukken voor God, die de kracht van den doop roebedeelen kan waar Hij
wil. Wij zijn gebonden. Hij blijft vrij. Over heel de linie treft men bij Calvijn dezelfde
gedachte.
Men heeft onder ons in de laatste jaren met dat niet-herdoopen niet goed
geopereerd in de debatten. Het heeft met erkenning van het doopende instituut
niets te maken, met de pluriformiteit evenmin. Wie op dien grond zou willen beweren,
dat ook Rome, of een ander instituut, dat doopt, daarom op een of andere manier
als kerk is erkend, gaat rechtstreeks tegen Calvijn en de confessie, naar haar
bedoeling, of ook wel naar haar duidelijke uitspraak, in. De naam van ‘kerk’ wordt
door Calvijn ontzegd aan Rome, in hetzelfde verband soms, waarin hij waarschuwt
tegen herhaling van een onder roomsche hiërarchie eenmaal toegedienden doop.

8.

Ibidem.
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1.

4. Boekbespreking

N.a.v. 't Hoogfeest naar de Schriften, studies over de vleeschwording des Woords,
samengesteld onder leiding van prof. dr. K. Schilder, met oorspronkelijke houtsneden
van Johan Melse en verzen van oud-Nederlandsche dichters, Goes, 1940.
Onder dezen niet heelemaal juisten titel (ik kwam te laat met een andersluidend
advies) kwam een boek van de pers, dat ik hier gaarne aankondig; naar oude
2.
gewoonte doe ik het zelf.
Een eigenlijke aanbeveling kan het niet worden, natuurlijk. Daarvoor is mijn
aandeel voor wat de bijdragen betreft, en ook eenigermate anderszins, te groot
3.
geweest. Wel kan ik uitspreken, heel dankbaar te zijn voor wat de medewerkers,
4.
afgedacht nu van de door mij gegeven bijdragen, hebben geschonken.
5.
Onder die medewerkers reken ik niet alleen de theologische. Ook de houtsneden,
en andere versieringen - het woord is slechts ten deele ter zake - zijn m.i. van
bijzondere qualiteit. En dat zegt wat, waar immers op dit punt voetangels en klemmen
liggen. Ook de keuze der gedichten (niet minder voetangels etc.) is gelukkig geweest;
van wat in dezen bereikt kàn worden, is hier een specimen aanwezig, m.i. De
uitvoering is voortreffelijk, en doet de Firma Oosterbaan & Le Cointre alle eer aan.
Mosterd na den maaltijd, deze aankondiging?
Ja, voor de ééndagsvliegen.
Maar die vliegen kan men in de kerk beter van zich àf slaan; ze zijn tot het
Kerstfeest onbekwaam.
Neen, - voor wie in de vleeschwording des Woords, waaraan immers heel het
boek gewijd is, het wonder van Gods barmhartigheid en majesteit erkent. Lucas 2
wil langer mee dan zoo tegen het eind van December. En welk artikel van ons geloof
is er, dat niet met de menschwording van den Zoon Gods te maken heeft?
6.
In het pas uitgekomen eerste deel van het tweede hoofddeel van Barth's

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Uit: De Reformatie, 12 januari 1940.
Het was gebruik, dat de redacteuren van De Reformatie hun eigen werk aankondigden.
Medewerkers aan dit boek waren: ds. E.Th. van den Born, ds. D. van Dijk, prof. dr. S.
Greijdanus, ds. B. Holwerda, A. Janse, ds. J. Kapteijn, ds. C. Veenhof, ds. M.B. van 't Veer
en ds. J.A. Vink.
Schilder schreef voor 't Hoogfeest naar de Schriften drie bijdragen: ‘De vleeschwording des
Woords’, pag. 7-29; ‘“Naar het vleesch” en “naar den Geest”’, pag. 31-44; en ‘Engelenzang’,
pag. 91-109.
De houtsneden voor dit boek waren vervaardigd door Johan Melse (1887-1968) te Goes.
Dr. Karl Barth (1886-1968), hoogleraar dogmatiek te Bazel. Zie: E. Busch, Karl Barth aan de
hand van zijn brieven en autobiografische teksten, Nijkerk, 1978.
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7.

Dogmatiek (uitgave voor Nederland: Callenbach, Nijkerk, bl. 169) zegt Barth, dat
hij bij voorkeur zich bedient van het woord ‘vleesch’ (God-in-het-vleesch), omdat in
den bijbel het woord ‘vleesch’ den mensch-als-zoodanig, den
mensch-als-vijand-van-de-genade-Gods, wil aanduiden.
Op dit punt staan Barth en wij nog altijd vierkant tegenover elkaar. En het verschil
is niet en bagatelle te behandelen. Integendeel, het grijpt diep in, het beheerscht
het gesprek over heel de linie, en is fundamenteel. Volgens Barth (284) mogen de
christologische uitspraken der kerk niet bedoeld zijn als een veilige haven, waarin
wij kunnen vluchten. In zoover als Christus zelf boven alle christologische uitspraken
staat, en Hij door Zijn woord Rechter en Heer er over is, heeft Barth hiermee natuurlijk
niets anders gezegd, dan wat de kerk van alle eeuw hem vóórgezegd heeft. Als hij
evenwel, in zijn bekende dilemmatiek nu verder redeneerende, tegenover de
‘veilige-haven-rust’, met een alle ‘vergeestelijkende’ ongehoorzaamheid ‘genoegen’
(!) doende schijnredeneering, constateert, dat we op Christus' bevel de open zee
hebben op te zoeken, dan stellen wij daartegenover, dat Christus zelf ons door de
genade tot rust brengt. Oók door het genadegeschenk eener aan de Schrift getrouwe
christologie.
Hiermee is het belang eener publicatie als de onderhavige niet gedemonstreerd,
wel geïllustreerd. En we meenen heusch niet, dat we alleen tegen Barth eigen
bezinning hebben te stellen. Er is ook onder ons zelf nog veel te verbeteren.
Dit boek nu poogt de richting te wijzen, waarin het Kerstfeest ons voert. Omtrent
namen der auteurs, en titels der hoofdstukken zijn onze lezers reeds voldoende
8.
geïnformeerd.
9.
Jammer, dat de tijd tusschen Kerst- en Paaschfeest in 1940 zoo kort geweest is.
Er is een voornemen, een soortgelijk werk over het Paaschfeest te doen verschijnen.
Hadden we kunnen bedenken, dat deze bundel zóó ontvangen zou worden, als
inderdaad het geval gebleken is, dan ware allicht aanstonds in deze richting gewerkt
vóór Paschen 1940. Thans zullen wij dien datum niet meer kunnen halen. Maar uit
dankbaarheid voor de ontvangst hopen we ook een Paaschboek in gelijken stijl
10.
eerlang te kunnen geven.

7.
8.
9.
10.

K. Barth, Die kirchliche Dogmatik, II,1, Zürich, 1940, pag. 169.
Uitgeverij Oosterbaan & Le Cointre had het boek in De Reformatie van 1, 8 en 22 december
1939 in advertenties ter grootte van een halve pagina aanbevolen.
Pasen viel in 1940 op 24 en 25 maart.
In De Reformatie van 5 juli 1940 kondigde Oosterbaan & Le Cointre de verschijning van de
Reformatie-Boeken-Serie (RB-serie) aan, met op het program onder andere een prekenbundel
en een paasboek van Schilder, die in de jaargang 1940-1941 of in de jaargang 1941-1942
zouden verschijnen. Dit voornemen is ten gevolge van de Duitse bezetting niet verwezenlijkt.
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1.

5. Een ‘alarmkreet’
I.

2.

In ‘De Heraut’ lees ik dat prof. Waterink een ‘alarmkreet’ heeft doen hooren.
Aanleiding tot de kreet is, naar ‘De Heraut’ mededeelt, dat in de kerkelijke pers
een door ‘De Heraut’ niet nader aangeduid schrijver aan het woord geweest is, die
beweerde, ‘dat de belijdenis des geloofs moest uitgelegd en verstaan worden niet
naar het wetenschappelijk dogmatisch inzicht van de opstellers der belijdenis, maar
3.
naar het geloofsbewustzijn in de geloofsgemeenschap der kerk’.
Het spijt me, dat ik niet de letterlijke formuleering van den ongenoemden schrijver
4.
thans bij de hand heb. Misschien kom ik daar later op terug.
Thans blijf ik staan bij wat voor ‘De Heraut’ de hoofdzaak schijnt te zijn, dat men
n.l. de belijdenis niet uit moet leggen of verstaan naar het wetenschappelijk
dogmatisch inzicht van de opstellers der belijdenis.
Uit ‘De Heraut’ verneem ik, dat prof. Waterink dit standpunt ongereformeerd
genoemd heeft. Letterlijk wordt van hem aangehaald het volgende: ‘Zoodra een
kerk deze opvatting aanvaardt of zelfs ook maar duldt bij haar leden, is het tijd, dat
men zich in die kerk bezinne op de mogelijkheid van een reformatie der kerk. We
zijn al heel ver van huis, alleen reeds door het feit, dat zulke dingen kunnen worden
gezegd zonder dat heel de leidende pers in 't geweer komt’.
*
Over dien kreet van prof. Waterink heb ik na lezing van ‘De Heraut’ eens nagedacht.
Ik begreep het toen niet goed meer.

1.
2.
3.
4.

Uit: De Reformatie, 19 en 26 januari 1940.
In De Heraut van 14 januari 1940 citeerde H.H. Kuyper uit een artikel van Waterink in het
Calvinistisch Weekblad van 29 december 1939, onder de kop ‘een alarmkreet’.
De Heraut, 14 januari 1940.
Zie: ‘Persschouw’, De Reformatie, 26 januari 1940. Een artikel van S.U.
Zuidema in het Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlandsch-Indië bleek de
aanleiding voor Waterinks ‘alarmkreet’. Zuidema schreef daarin over de bijdrage van A. Janse
uit de bundel C.P. Boodt (red.), De reformatie van het calvinistisch denken, Den Haag, 1939,
onder meer het volgende: ‘Ik ben van overtuiging, dat wij goed doen, met naar Janse te
luisteren, als hij er voor opkomt, dat men toch de belijdenis der kerk uitlegge naar de Schriften.
(...) Niet de wetenschap behoort “achter” de belijdenis te staan, doch de geloofsgemeenschap
der kerk staat achter haar.’

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

54
Want als er één is, die de vrijheid eerst genomen, en later ook gekregen heeft, om
in uitlatingen, die zákelijk confessiegetrouw wilden zijn, zich los te maken van het
‘wetenschappelijk dogmatisch inzicht van de opstellers der belijdenis’, en zulks,
zonder aan een gravamen tegen de confessie ook maar te denken, dan is het wel
prof. Waterink.
Hij is trouwens de eenige niet.
Toen het in de kerken ging om de pluriformiteit der kerk, gelijk door A. Kuyper
deze verdedigd was, en waarvan beweerd was, dat ze met de confessie niet te
verbinden viel, heeft ‘De Heraut’ een opvatting van art. 27 der Ned. Geloofsbelijdenis
gegeven, die zich met de dogmatische opvattingen van haar opstellers geenszins
5.
verdraagt; omdat we elders hiervan meer willen zeggen, laten we dit punt verder
rusten.
In de dagen van het gravamen Buizer, toen de oppositie tegen zijn meening, als
niet met de confessie strookende, werd afgeweezen, een oppositie, waarbij niet
alleen de naam van dr Buizer, doch ook die van ds Doekes, ds T. Bos e.a. gemoeid
was, werd door dr K. Dijk voor de wetenschappelijke samenkomst der V.U. (1920)
het volgende geponeerd:
Voor ik echter op de zaak zelve inga, moet ik enkele opmerkingen
maken......In de eerste plaats deze, dat bij de bestudeering der symbolen,
en met name der drie formulieren van eenigheid, nimmer mag vergeten
worden, dat zij geen academisch-wetenschappelijke verhandelingen zijn.
Zelfs is bij de opstelling van de Canones (Leerregels, K.S.) van Dordrecht,
die toch in veel schoolscher geest geformuleerd zijn dan onze Confessie,
gebruikelijk uitgesproken, dat deze leerregels geen academisch, maar
een populair karakter moesten dragen, zich onthouden moesten van
streng wetenschappelijke vraagstukken, en er alleen in moest worden
opgenomen, wat de aedificatio Ecclesarium (de stichting der kerken, K.S.)
bevorderen kon. Wanneer deze methode bij de Canones is gevolgd, is
zeker in de Belijdenis des Geloofs niets anders te verwachten, want zij
is niet een theoretische verhandeling, die allerlei dogmatische definities
geeft, maar een getuigenis des geloofs, dat uit den drang der
omstandigheden is geboren, uit het hart is opgeweld, en zich tot Spanje's
6.
koning richt ‘pour nos defendre des crimes dont on nous charge’.
Me dunkt, dit lijkt al aardig op het eerste lid van de uitspraak die prof. Waterink
tot een ‘alarmkreet’ bracht. Indien n.l. de confessie opzettelijk een academisch
karakter weigert aan te nemen, dan kunnen de academische opvattingen van haar
opstellers daarin niet zijn neergelegd. Doch dan spreekt in haar bewust de kerk uit
wat zij als haar geloofsbezit belijdt.
Nu zal men mij tegenvoeren: lees maar eens verder, dan zult ge dr Dijk wel anders
hooren spreken. Welnu, we vervolgen:
Ten tweede dient ook ernstig rekening gehouden te worden met het

5.
6.

Zie pag. 217-234.
Dijk, Buiten de kerk geen zaligheid, pag. 37.
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historisch milieu, waaruit dit belijdenisschrift is opgekomen, en dat voor
een niet gering deel de formuleering heeft beheerscht, terwijl eindelijk
alle nadruk hierop moet vallen, dat onze Confessie niet op zichzelve staat,
maar ten nauwste samenhangt met en wortelt in den geestelijken
gedachtenkring, waarin de opsteller leefde, en waaruit hij zijn materiaal
7.
heeft geput.
Deze laatste woorden (waarvoor de referent verwijst naar de Acta der Synode
van 1905) schijnen weer den anderen kant uit te gaan.
Toch is dit niet meer dan schijn. Men lette op het woord ‘milieu’. Het milieu, waarin
een schrijver staat, is van hem zelf te onderscheiden. Men kan, zoo wil de referent
zeggen, gevallen hebben, waarin men een bepaalde confessioneele uitspraak naar
den inhoud wel voor zijn rekening kan nemen, maar toch de formuleering minder
gelukkig acht; déze is dan te verklaren uit ‘het milieu’. Ieder voelt, dat dèze opmerking
weer voert in dezelfde richting als het stuk dat prof. Waterink alarm deed roepen.
Het ‘milieu’ is n.l. aansprakelijk voor sommige formuleeringen die men misschien
later minder gelukkig vindt, al kan men er geen overwegend bezwaar tegen hebben;
zòò blijkt het althans te staan voor het besef van dr Dijk in betrekking tot de kwesties
van kerk en pluriformiteit.
Dat ik hier niet mistast, voor wat de bedoeling van dr Dijk betreft, moge blijken uit
wat hij opmerkt over Calvijn. Hij noemt hem ‘den geestelijken vader van onze
Confessie’ (42); en merkt dan, nog steeds over de pluriformiteit handelende op:
Een andere vraag is, of wij in onzen tijd, waarin de kerkelijke wereld
een gansch andere gedaante vertoont, ons niet anders zouden uitdrukken,
maar uit dit verschil vloeit niet voort, dat Calvijn in zijn kerkbeschouwing
tegen de Schrift inging (48).
8.

Later handelt de referent over Guido de Brès, den opsteller onzer belijdenis, zelf.
We lezen:
a.

Nu kan......aangevoerd worden, dat De Brès duidelijker het onderscheid
had moeten aangeven, en allen schijn van exlusivisme had moeten
vermijden, doch aan zulk een wensch had de opsteller zeer zeker voldaan,
indien hij thans geleefd had, en de splitsing der Kerk van heden kende.
Wij moeten rekenen met den tijd, waarin de Confessie is gemaakt, en
den

7.
8.
a.

Ibidem.
Guido de Brès (1522-1567), gereformeerd theoloog en prediker, opsteller van de Nederlandse
geloofsbelijdenis (1561).
Bedoeld is het onderscheid tusschen art. 27 en 30, want in het eerste gaat het volgens
prof. Dijk in zijn referaat van '20 over de algemeen-christelijke en in het laatste over de
geïnstitueerde kerk, hetwelk dan dr Dijk verder brengt tot de uitspraak, dat in deze
beide artikelen het subject niet gelijk is (hetgeen ik niet juist acht).
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gedachtenkring, waaruit zij is opgekomen, en dan werd haar formuleering
in die dagen zeker verstaan (64).
Komt reeds hierin uit, dat dr Dijk zijn formuleering wel anders zou willen kiezen
dan de confessie deed, een oogenblik later schijnt, dat hij daar naast ook wel eens
zich losmaken wil van een dogmatische opvatting van haar (geestelijke of andere)
vaders. Als dr Kuyper uitspreekt, dat de confessie zich geplaatst heeft op het
9.
standpunt van de absolute eenheid der zichtbare kerk, en dat, waar deze meening
thans is prijs gegeven (hier zou prof. Waterink toch wel zeer luid tegen dr A. Kuyper
alarm moeten roepen) er een klove gaapt (!) tusschen de in de Belijdenis uitgedrukte
overtuiging en de overtuiging, die zich later onder den drang van het leven (!)
gevormd heeft, - dan kan dr Dijk zich slechts ten deele met die uitspraak vereenigen.
Slechts ten deele. Maar dan toch werkelijk ten deele. Hij geeft dr Kuyper toe, dat
de Reformatoren de eenheid der kerk zeer sterk op den voorgrond gesteld hebben,
wat dan ook inderdaad zonneklaar is; hij spreekt als zijn oordeel uit, dat zij ‘te weinig
10.
rekenen met de mogelijkheid van twee instituten naast elkaar’.
Dat is dus linea recta critiek op het wetenschappelijk ‘dogmatisch inzicht’ van de
(geestelijke) vaders der confessie, een inzicht, dat de formuleering der confessie
zijns inziens mede hielp bepalen. Toch heeft prof. Dijk vrede met de onveranderde
confessie. Hij leest haar dus tot op den huidigen dag, haar ‘uitleggende’ en
‘verstaande’ op zoodanige wijze, dat hij, met behoud van eigen dogmatische
opvatting, de ‘eenigheid’ kan bewaren met de vaders der confessie, die weer hùn
opvatting hadden, de hunne, waarop dr Dijk in 1920 critiek oefende en die hij op
een bepaald punt onbevredigend noemde.
En zoo kan dr Dijk de confessie blijven onderteekenen en berusten in het synodaal
besluit, ze toch maar onveranderd te laten.
Straks wordt bij het ‘verstaan’ en ‘uitleggen’ der confessie het wetenschappelijk
inzicht van haar vaders wel een heel eind op den achtergrond gedrongen, als het
bij dr Dijk heet:
Iets anders is het of er niet verschil is van inzicht (het woord kloof is
m.i. te sterk) tusschen de Gereformeerden van toen en nu, en dan moet
worden toegegeven, dat door de toenemende splitsing de gedachten zich
gewijzigd hebben. Maar is dit zoo bevreemdend? Waren de
omstandigheden toen niet gansch anders dan in onzen tijd? Stond men
toen niet tegenover een tamelijk ongedeelde Gereformeerde Kerk, en
was de eenheid onder de Hervormden niet veel sterker? Wie met deze
historische factoren geen rekening houdt, loopt gevaar, de Belijdenis
geweld aan te doen, en wanneer wij ons de kerkelijke wereld van toen
indenken, moeten we toestemmen, dat zij zich moeilijk anders kon
uitdrukken. Zij kende de pluriformiteit niet zooals wij die kennen. Maar
daarover loopt de quaestie in dit geding niet. Het is niet de vraag, of de
veelvormigheid der Kerk door

9.
10.

Zie: Dijk, Buiten de kerk geen zaligheid, pag. 68, 69, waar hij citeerde uit Kuyper, De gemeene
gratie, III, pag. 229.
Dijk, Buiten de kerk geen zaligheid, pag. 69.
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de Reformatoren met zooveel woorden geleerd wordt, en in de Confessie
is opgenomen, maar of zij door hen veroordeeld, en door de Belijdenis
uitgesloten wordt. En op die vraag moet m.i. ontkennend worden
geantwoord. Ook hierin is de Confession de Foy van Guido de Brès niet
in strijd met de Heilige Schrift, en indien ze dit was, zou Dr. A. Kuyper
zeker niet geaarzeld hebben tegen haar een ernstig gravamen in te
11.
brengen.
Wie kan met name uit deze laatste woorden iets ander lezen dan dit:
a) indien de woorden der confessie niet in strijd met de Schrift zijn,
b) en dr Kuyper's inzicht niet tegen deze woorden indruischte,
c) dan mag hij wel zich overtuigd houden, dat zijn dogmatisch inzicht afwijkt van
dat van de vaderen der Confessie,
d) en ook daarvan, dat de letter der Confessie oorspronkelijk meer aan dat inzicht
der vaderen, dan aan het zijne uitdrukking bedoelde te geven,
e) maar dan behoeft men geen alarmkreten te slaken;
f) noch van dr Kuyper, gaat men zich even plaatsen op zijn standpunt, dit te
verlangen;
g) want dan kan hij ook bij àndere lezing, verklaring en uitlegging der belijdenis
dan de reformatoren deden, in de formuleering zelve hen vinden, en met hen
alzóó zijn ‘eenigheid’ hebben.
Ik zou wel eens willen weten, of nu prof. Waterink (benevens ‘De Heraut’) over deze
in 1920 voorgedragen opinie van dr Dijk te spreken is, ja dan neen. Zij kunnen deze
vraag m.i. niet laten rusten, na deze ‘alarmkreet’.
Zeggen zij: neen, dan zou het goed zijn, dit zeer duidelijk uit te spreken. Niet om
prof. Dijk te critiseeren, doch om allen schijn van wèl alarm roepen tegen een ‘nieuwe
richting’ van 1936, en nièt tegen een apologeet van dr Kuyper in 1920 te vermijden.
Allen schijn tevens, alsof, wat immers niemand van de broeders gelooven wil, het
alarmroepen een gelegenheidsacte is, hetzij in eersten, hetzij in tweeden aanleg.
Zeggen zij: ja, dan begrijp ik niet, hoe men sinds 1920 vrede hebben kan met de
manier, waarop alle aanhangers der pluriformiteitsleer van dr A. Kuyper de confessie
‘verklaren’ en ‘uitleggen’, én dan tevens een alarmkreet kan slaken, zoodra in 1939
iemand, wiens wetenschappelijke denkbeelden men blijkbaar niet deelt, in àndere
woorden nog eens het zelfde zegt, als dr Dijk in 1920 ten gunste van dr Kuyper
opmerkte.
‘De confessie’, zoo merkte dr Dijk (54) ten overvloede nogmaals op, ‘bedoelt niet
strenge dogmatische begripsbepalingen te geven’.
b.
Als dit waar is - en het is in veel gevallen waar - dan is in die gevallen, waarin
de zooeven geciteerde uitspraak van toepassing is, opzettelijk door den één in de
formuleering ruimte gelaten voor den ander, die er anders over denkt. In al zulke
gevallen heeft men niet slechts het recht, doch zelfs den plicht, zich in verklaring
en exegese der confessie vrij te maken van het dogmatisch inzicht

11.
b.

Ibidem, pag. 69, 70.
Een gekozen formule wil soms opzettelijk ruimte laten voor meer dan één gevoelen. Een
ander keer wil zij uitdrukkelijk valsche opinies bestrijden en afsnijden. Men generaliseere dus
niet.
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van dezen of genen tijdgenoot, of zelfs mederedactor der confessie. Als ik een
formule kies, waarin mijn opponent zich ook vinden kan, dan behouden we ons
gevoelen, elk voor zich, en hebben toch een formule-van-eenigheid. En dan moet
niemand daarna dezen vrede verstoren, ook niet in alarmkreten, door de gekozen
formule te willen lezen naar de opvatting hetzij van mijn opponent hetzij van mij. Hij
behoort haar alsdan te lezen in het licht van onze gemeenschappelijke en duidelijke
bedoeling, om ruimte voor elkaar te laten, of, om alleen te zeggen, wat de kerk
sticht, zonder dat wij op een wetenschappelijke kwestie nader in willen gaan.
Slechts dàn roepe men alarm,
a) indien men meent, dat zulke gevallen in de confessie niet voorkomen (maar
prof. Waterink zal wel evenmin als ik van die opinie zijn); of
b) indien men overtuigd is, dat een nieuwe opvatting in botsing komt met een
confessioneele uitspraak, die niet ruimte wil laten, doch af wilde snijden wat
zakelijk door vroegere of huidige meeningen wordt geponeerd; of
c) indien men oordeelt, dat de formule te ruim was (en dus ja en neen verbindt),
of,
d) indien men oordeelt, dat ze te eng is (en dus afsnijdt wat God de kerk niet
beveelt af te snijden).
In de gevallen a) en b) roepe men dan alarm tegen zijn broeders, die nieuwere
meeningen voordragen; in de gevallen c) en d) tegen de confessie (door indiening
van een gravamen n.l.).
In andere gevallen evenwel danke men voor de genade, dat ook in
eenheidsformules broeders, boewel zakelijk divergeerende, kunnen samenwonen.
In die gevallen, waarin zij dat wettig doen, verstore men den vrede, dien de vaderen
sloten, niet ten aanzien van de zonen.
*
Vooral niet, wanneer men zelf geruimen tijd heeft geprofiteerd van deze
verdraagzaamheid, zooals van prof. Waterink ongetwijfeld gold en nog geldt.
Hiermee kom ik op het puntje, dat ik in den aanvang reeds vooropstelde.
Ik zal dat puntje maar bewaren tot de volgende week. Maar ik wil dit artikel niet
eindigen zonder het volgende te verklaren.
Er zijn onder ons den laatsten tijd verschillende anthropologische theorieën
(theorieën met betrekking tot de leer omtrent den mensch) voorgedragen.
Er zijn theorieën van prof. Hepp.
12.
Van dr Steen.
Van prof. Waterink.
13.
Van prof. Vollenhoven-Dooyeweerd.
14.
Van den heer Janse.

12.
13.

14.

Dr. H. Steen (1895-1953), predikant van de Gereformeerde Kerk te Andijk. Zie: De Haas, V,
pag. 205, 206.
Dr. H. Dooyeweerd (1894-1977), hoogleraar rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Zie: M.E. Verburg, Herman Dooyeweerd, leven en werken van een Nederlands
christen-wijsgeer, diss., Baarn, 1989.
A. Janse (1890-1960), hoofdonderwijzer te Biggekerke, publicist op pedagogisch, wijsgerig
en religieus gebied.
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15.

16.

Van nog veel anderen: prof. dr H. Bavinck, prof. dr J.H. Bavinck, dr Kuypers b.v.
Al die theorieën zijn, soms in belangrijke punten, van elkander verschillend. Voor
die alle wordt om beurten in de kerken ingang gezocht. Prof. Waterink heeft nog
altijd boekjes in omloop, die niet teruggenomen zijn, al is de schrijver ook beschuldigd
17.
18.
van Apollinarisme, en al heeft hij ook volgens prof. Hepp zijn standpunt gewijzigd.
Prof. Hepp laat hier en daar zijn meening doorschemeren, en laat bij promoties zijn
leerlingen, onder bronvermelding ook uit krantenartikelen van hèm, bepaalde
19.
opvattingen in dissertaties verdedigen. Een enkele maal geeft een zijner leerlingen
20.
(onlangs citeerden we ds Pestman in een leidraad voor de jeugd) ze ook verder.
Ook prof. Vollenhoven en de heer Janse spraken, evenals prof. Dooyeweerd, zich
21.
22.
uit. Dr Kuypers wijzigde hier en daar een boek van prof. dr J.H. Bavinck. Prof.
23.
Hepp maakte zich los van dr H. Bavinck op bepaalde punten. En zoo kunnen we
verder gaan. Het aantal anthropologische constructies is onder ons nog vrij groot
en - divergeerend. De hoogleeraren Vollenhoven-Dooyeweerd hebben zich dan ook
niet opgeworpen als importeurs eener anthropologie, die voor de eerste maal zich
losmaakte van sommige dogmatische inzichten der vaders van de confessie.
Welneen; dat

15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.

Dr. H. Bavinck (1854-1921), hoogleraar dogmatiek aan de Theologische School te Kampen
(1883-1902) en sedert 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zie: BLGNP, I, pag.
42-45.
Dr. A. Kuypers (1892-1960), leraar aan de Christelijke H.B.S. te Amsterdam, sedert 1952
buitengewoon hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Volgens het apollinarisme (naar Apollinaris († 390), bisschop van Laodicea in Syrië) had
Jezus een menselijk lichaam en menselijke ziel, maar geen menselijke geest, doch de
goddelijke Logos. Deze opvatting hield verband met het arianisme en de uitspraken daarover
van het concilie van Nicea (325).
Zie: De Reformatie, 15 mei 1936.
Zie: P. Prins, Het geweten, Delft, 1937, m.n. deel III, hoofdstuk I, ‘Dr. V. Hepp’, pag. 511-532.
Schilder citeerde in De Reformatie van 24 november 1939 uit Pestmans rubriek ‘Voor de
jeugdvereenigingen’ in Ons Kerkblad, officieel orgaan van de Gereformeerde kerken van
's-Gravenhage-Loosduinen, Voorburg, Rijswijk, Zoetermeer en Leidschendam.
H. Pestman (1903-1968), predikant van de Gereformeerde Kerk te Rijswijk (ZH). Zie: De
Haas, V, pag. 98.
Zie: D.H.Th. Vollenhoven, Het calvinisme en de reformatie van de wijsbegeerte, Amsterdam,
1933, pag. 149 (en aantekeningen); H. Dooyeweerd, Wijsbegeerte der wetsidee, III,
Amsterdam, 1936, pag. 1-8; A. Janse, De mensch als levende ziel, Culemborg, 1934.
J.H. Bavinck, Inleiding in de zielkunde, bewerkt door dr. A. Kuypers, herziene druk, Kampen,
2

23.

1935 .
Zie: V. Hepp, Dreigende deformatie, de vereeniging van de beide naturen van Christus, III,
Kampen, 1937, pag. 49: Christus' menselijke natuur droeg volgens Hepp geen particulier
4

karakter. Vgl. H. Bavinck, Gereformeerde dogmatiek, III, Kampen, 1929 , pag. 290.
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24.

deden vóór hen ook anderen. Dat deden de beide Bavinck's, prof. Hepp, dr Steen,
en ook prof. Waterink.
En nu is één ding zeker:
indien deze auteurs - en ze moeten òf allemaal, of geen van allen het recht daartoe
krijgen - indien deze auteurs anno 1940 het willen, dan kunnen zij elk voor zich, met
den dr Dijk van twintig jaar geleden, zeggen (mutatis mutandis):
Iets anders is het of er niet verschil is van inzicht (het woord kloof is
m.i. te sterk) tusschen de Gereformeerden van toen en nu, en dan moet
worden toegegeven, dat door verder gaande détailstudie de gedachten
zich gewijzigd hebben. Maar is dit zoo bevreemdend? Waren de
(wetenschappelijke) omstandigheden toen niet gansch anders dan in
onzen tijd? Stond men toen niet in een tamelijk ongedeeld
wetenschappelijk front met de kinderen der scholastiek, en was de drang
tot zelfstandige bestudeering der anthropologische problemen niet veel
zwakker? Wie met deze historische factoren geen rekening houdt, loopt
gevaar, de Belijdenis geweld aan te doen, en wanneer wij ons de
kerkelijk-theologische wereld van toen indenken, moeten we toestemmen,
dat zij zich moeilijk anders kon uitdrukken. Zij kenden de anthropologische
problemen niet zooals wij die kennen. Maar daarover loopt de quaestie
in dit geding niet. Het is niet de vraag, of ons anthropologisch inzicht door
de Reformatoren met zooveel woorden geleerd wordt, en in de confessie
is opgenomen, maar of het door hen veroordeeld, en door de Belijdenis
uitgesloten wordt. En op die vraag moet m.i. ontkennend worden
geantwoord. Ook hierin is de Confession de la Foy van Guido de Brès
niet in strijd met de Heilige Schrift, en indien ze dit was, zou
ondergeteekende, d.w.z. prof. Hepp, of dr Steen, of dr Vollenhoven, of
dr Dooyeweerd, of dr Waterink, of dr H. Bavinck, of dr J.H. Bavinck, of dr
A. Kuypers, of A. Janse, of nog een ander, zeker niet geaarzeld hebben,
25.
tegen haar een ernstig gravamen in te brengen.
Het referaat van dr Dijk kwam uit den kring der Vrije Universiteit (wetenschappelijke
samenkomst).
De alarmkreet van prof. Waterink, overgenomen onder dankbetuiging door ‘De
Heraut’, komt weer uit den kring der Vrije Universiteit.
En nu één van beide:
de lijn-dr Dijk van 1920, is goed geweest, of niet goed geweest.
Was ze goed, dan slake men geen alarmkreten, tenzij men aantonen kan, dat
een bepaalde anthropologische constructie strijdt met de duidelijke bedoeling der
confessie. Men zal dan vooraf moeten aantonen, dat deze werkelijk bedoeld heeft,
een wetenschappelijk-overwogen geloofsuitspraak te doen over het (alsdan precies
geformuleerde) anthropologisch probleem, dat bij één der bovengenoemde auteurs
aan de orde is. Men kan in dat geval wel een jaar of wat studeeren, en komt zeker
26.
niet klaar vóór de Finnen.
Er zijn dan heel wat problemen aan de orde. De verhouding ziel-lichaam. De

24.
25.
26.

Zie: H. Steen, Philosophia deformata, Kampen, 1937.
Schilder paste het citaat van Dijk (zie pag. 56) aan conform zijn eigen standpunt.
Schilder doelde wellicht op de verdedigingsoorlog van Finland tegen Rusland in de winter
van 1939/1940, die in januari 1940 echter nog weinig uitzicht bood voor de Finnen.
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verhouding natuur-ik. De verhouding ziel-geest. De verhouding natuur-persoon. De
verhouding persoon-ik. De beteekenis van persoon, natuur, ik, ziel, geest. Enz. Enz.
En het zou onbillijk zijn den één wèl, den ander niet te ‘behandelen’. Eerlijk duurt
het langst.
Is daarentegen de probleemstelling van den dr Dijk van 1920 niet juist geweest,
en heeft hij dr A. Kuyper ten onrechte op het punt van de exegese der confessie
inzake de kerk het recht toegekend, zijn nieuwere opinie met haar te verbinden,
waarom slaakt men dan in 1940 alarmkreten tegen wie het recht voor zich
opeischten, dat aan dr Kuyper door dr Dijk werd toegekend?
Tenzij men mij bewijst, dat de gevallen volkomen ongelijk zijn, wat ik, zoolang
men het niet afdoende bewijst, geen moment geloof, moet ik alsdan verklaren: hier
klopt iets niet.
In elk geval zou ik de vraag willen stellen: indien men meent, dat dr Dijk in 1920
geen goede lijn trok, toen hij de eenige resteerende kwestie noemde, of de inzichten
van dr Kuyper door de confessie werden uitgesloten, wil men dan mij helpen, indien
ik er in slagen mocht, aan te toonen, dat artikel 27 der confessie naar eigen bedoeling
en naar het dogmatisch inzicht der reformatoren een anderen kant uitgaat dan de
pluriformiteitstheorie van dr A. Kuyper?
Want met twee maten zal niemand opzettelijk willen meten.
Het zou mij verheugen, indien op deze vraag een duidelijk antwoord kwam.
Volgende week dan nog iets over prof. Waterink's terminologie, gemeten aan de
dogmatische inzichten van de opstellers der belijdenis.

II.
We merkten nog op, dat ook prof. Waterink zelf in zijn beschouwingen meer dan
eens de gedachte, dat ze met de belijdenis te verbinden zouden zijn, heeft gevoed,
onder gelijktijdige openlijke erkenning, dat ze toch wel niet tot den inhoud der eigenlijk
gezegde dogmatische inzichten der vaders der confessie te rekenen zouden zijn.
We kiezen enkele voorbeelden.
27.
In zijn 2en druk van ‘De oorsprong en het wezen van de ziel’ zegt prof. Waterink,
dat hij het creatianisme (volgens hetwelk God de ziel van iederen mensch afzonderlijk
schept) ‘in den vorm, waarin het tot dusver veelal werd voorgedragen, met het oog
op onderscheiden feiten toch onhoudbaar is’ (5). Een van beide nu: hij meent, dat
al wat de belijdenis aan anthropologische uitspraken geeft, geheel en al omgaat
buiten de kwestie van het creatianisme, òf - hij maakt in dezen zich los van de
dogmatische inzichten van haar vaderen. Wat ook anderen doen. We vinden 't
heelemaal niet erg. We vragen slechts naar beteekenis en waardij van zijn
alarmkreet.
Op bl. 10 heet het: ‘ja, ik ben een lichaam’. Dat ondergeteekende het niet gelooft,
doet niet ter zake. Guido de Brès geloofde het óók niet. En dat doet wèl ter zake
ditmaal.

27.

Wageningen, z.j. [1932].
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28.

Op bl. 35 heet het: dat niet alleen Calvijn, maar ook Ursinus, twee vaders dus van
belijdenisschriften, aan het creatianisme de voorkeur gaven, of overtuigd creatianist
waren. Maar ook nu bevredigt het stelsel prof. Waterink niet. En dit ‘onvoorwaardelijk’
(114) verzet tegen het creatianisme staat bij den schrijver werkelijk niet los van de
manier, waarop hij de belijdenis ‘leest’ en ‘verklaart’. Op bl. 68 heet het, dat het
creatianisme in zijn exclusieven vorm geen verklaring vinden kan voor de ‘psychische
saamhoorigheid’, die er volgens prof. Waterink moet bestaan tusschen de menschen,
overeenkomstig de Schrift en de gereformeerde dogmatiek.
Het zij zoo, - we laten hier déze kwestie onbesproken. Verder gaand, vraagt nu
de schrijver:
‘Zoo rust dan Christus' verdienste op de verwantschap met ons. Maar
indien de zielen niet aan elkaar verwant zijn, waarom moest dan Christus
29.
ook lijden naar de ziel?’
Of:
‘Het was noodig, dat de menschelijke natuur voor de zonde betaalde.
30.
Daarom moest Christus in de menschelijke natuur lijden.’
De menschelijke natuur houdt, volgens schrijver, lichaam en ziel beide in; en als
hij dan in artikel 18 van onze belijdenis leest, dat Christus niet alleen de menschelijke
natuur voor wat het lichaam betreft heeft aangenomen, doch ook een ware
menschenziel, opdat hij een waar mensch zou zijn; en als de confessie dan vervolgt
dat Hij beide (lichaam en ziel) moest aannemen omdat ook beide verloren waren
door de zonde, - dan denkt prof. Waterink daarbij, blijkens het bovenstaande, deels
andere dingen dan Guido de Brès, de opsteller onzer belijdenis. Hij construeert
anders. Anders ook dan Ursinus, vader van den catechismus, die over het ontstaan
31.
der ziel heel anders denkt (ed. Bremen, 1623, 53 ), en ook over Christus' noodzaak
van lijden naar de ziel (309).
Trouwens, op welk punt van zijn proeve van anthropologie verschilt prof. Waterink
eigenlijk niet van de opstellers der confessie? De dogmatici van vroeger leerden de
ondeelbaarheid der ziel; prof. Waterink (140) oordeelt, dat met de ondeelbaarheid
der ziel in den ouden vorm niet best te werken valt.
Op bl. 159 verklaart prof. Waterink (terwijl hij, 't is de tweede druk, zich reeds
verweert tegen de bedenkingen van apollinarisme, die tegen hem ingebracht zijn):
‘dat Christus een menschelijk pneuma (geest, K.S.) had, wordt nergens
in de Schrift gezegd, en ook nooit verondersteld’.

28.
29.
30.
31.

Zacharias Ursinus (1534-1583), hoogleraar theologie te Heidelberg, medeopsteller van de
Heidelbergse Catechismus (1563).
Waterink, Oorsprong en wezen van de ziel, pag. 69.
Ibidem.
Zacharias Ursinus, Corpus doctrinae christianae ecclesiarum a papatu reformatorum, Bremen,
1623.
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Nu spreekt de confessie, b.v. in art. 19, duidelijk van den menschelijken Geest
32.
(hoofdletter bij Müller ) van Christus. Hoe leest prof. Waterink nu de confessie?
Zéker niet op de manier van Guido de Brès! Want als die tegen de Wederdoopers
van leer trekt, o.m. wijl zij ‘dese vervloeckte Ketterye van den Apollinaren gheleert’
hebben (166a), dan merkt hij (Wortel, Oorspronck, ende Fundament, etc., vertaling
33.
Amsterdam, 1589 ) op (164b):
Maer men moet wel ernstich acht-nemen, dat den naem van Gheest in
den persoon Christi, op twee manieren te verstaen is. In den eersten
verstaet men daer door, (nae het ghemeyn spreken der heyligher Schrift)
de Menschelijcke Ziele, die in des Menschen lichaem woont, ende door
welcke het Lichaem zijn natuerlijck leven heeft. Ende dese Ziele ofte
natuerlijcken Gheest des Menschen heeft in het Lichaem Christi gheweest,
midts dat hy een soo waerachtich Mensche was, als hy een waerachtich
Godt is. Maer vele van den Wederdooperen versaken opentlijck, ‘Dat
Christus eenen Menschelijcken gheest gehadt heeft, ende als wy daer
van spreken, so spotten sy met ons’.....
Onnoodig te herinneren, dat de Brès hier geest en ziel vrijwel gelijk neemt:
‘elck Lichaem heeft oock in hem zijnen natuerlijcken gheest, oft zijn
waerachtige Ziele’ (165a),

hetgeen prof. Waterink ook al weer heel anders zou willen gezegd hebben. De Brès
vervolgt (en daar leest ge haast letterlijk wat in art. 18 staat, waar het trouwens ook
tegen de wederdoopers gaat):
Nu en was daer niet alleene het lichaem des Menschen verdorven ende
verloren, maer oock den Gheest des selven. Nu soo is het claer, dat
ghelijck hy een lichaem ghehadt heeft.....om het Menschelijck Lichaem
salich te maecken ende te behouden: dat hy oock van ghelijcken moet
eenen Menschelijcken gheest ghehadt hebben: op dat hy oock des
Menschen gheest mocht salich maecken, ende alsoo een volcomen
Salichmaker des gantschen Menschen wesen. Want de selfste oorsaecke
isser in Christo geweest des aennemens der Zielen, die daer gheweest
is des aennemens des Lichaems (165a).
Ook prof. Waterink zei zoo iets, - maar hij dàcht daarbij aan iets anders. Deze
opvatting, die in de belijdenis is neergelegd, laat plaats voor het creatianisme.
Misschien wel opzettelijk. Prof. Waterink wijst het af. Toch hooren we uit zijn mond
een alarmkreet? Prof. Waterink is op bl. 114 ‘zoo ver’, dat hij ‘in 't vervolg kan
onderscheiden tusschen ziel (= psyche = leven) en geest (= onsterfelijk “ik”)’. Maar
intusschen is Guido de Brès nog niet zoover. Hij neemt zijn geestthema weer op,
en handelt nog steeds over Christus:

32.
33.

Zie: Müller, ‘Confessio Belgica’, Bekenntnisschriften, pag. 239, regel 44.
Guydo de Brès, De wortel, den oorspronck, ende het fundament der Wederdooperen, oft
herdooperen van onsen tijde, Amsterdam, 1589.
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‘Men moet in alle dese voorseyde Spreucken by den Gheest Jesu
34.
Christi eenen Menschelijcken Geest verstaen’.
Alle deze spreuken!
Welke spreuken?
35.
Wel, o.m. de bekende uitspraak: Vader, in Uwe handen beveel ik mijnen geest.
Ja. ja, zegt prof. Waterink, bl. 124, maar, goede vrienden,
‘nu spreekt het vanzelf, dat het een onjuiste exegese is, om in bepaalde
woorden, wanneer ze gebruikt worden zonder meer, onze westersche
onderscheidingen te willen induceeren. We moeten dan uit den aard der
zaak ook bij de bijbelsche uitdrukkingen niet denken aan onze westersche
wetenschappelijke onderscheidingen, maar we moeten ons afvragen, of
hetgeen door de betrokken woorden in de bijbelsche termen wordt gezegd,
in overeenstemming is met datgene, wat we erin meenen te vinden in
algemeenen zin......,
en dan haalt prof. Waterink ter illustratie aan het woord: ‘Vader, in ùwe handen
beveel ik mijnen geest’. We worden in de omgeving van dit woord liever stil dan
rumoerig. Maar tenslotte gaat het om de zaken der kerk, voor welke Christus dit
woord gesproken heeft. We vragen prof. Waterink in vollen ernst:
lees deze uw woorden nog eens over; zeggen ze dan niet en in feite nòg ruimer
(en dan onjuist, in 't slot) sprekende, 't zelfde als de man, tegen wien gij, volgens
‘De Heraut’ alarm hebt geroepen? Gij zult niet zeggen, dat dit alles omgaat buiten
de confessie, want zij spreekt letterlijk, ook over dit woord van den Heiland. Gij hebt
u onder 't lezen van de confessie op dit punt losgemaakt van het dogmatisch inzicht
van haar opsteller. Waarom maken gij en ‘De Heraut’ dan de kerken onrustig,
wanneer anderen doen, wat gij hun voordeedt?
We laten nu verder Guido de Brès maar los, als hij vervolgens handelt over de
tweede beteekenis, die ‘geest’ heeft ‘in den persoon Christi’. Hoewel ook dáárbij
weer een dogmatisch inzicht aan 't woord komt, dat prof. Waterink niet graag in de
belijdenistermen zou inlezen.
Wy mercken, dat de H. Schrift den selven (den naam geest in die 2e
beteekenis, K.S.) gebruyckt, als sy van der Godtheyt Christi spreeckt, de
welcke sy eenen levendichmakenden Geest naemt, door den welcken
hy niet natuerlijck leeft, gelijck als het Lichaem door de Ziele, maer door
desen Gheest der Godtheyt, so maeckt hy ons levendich tot den eeuwigen
36.
leven.

34.
35.
36.

De Brès, Wortel, oorspronck, fol. 165a.
Luc. 23:46.
De Brès, Wortel, oorspronck, fol. 165b.
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We weten allen, dat ook hierover prof. Waterink anders denkt. Lees maar:
o

1 ) de menschelijke natuur werd substraat van den tweeden Persoon in
het goddelijke Wezen (113);
o

2 ) zijn menschelijke natuur was tot hypostase gekomen door zijn goddelijk
‘ik’, welk goddelijk ‘ik’, de plaats innam van wat bij den mensch is het
menschelijk ‘ik’, of de persoonlijkheidskern, de (het) pneuma (=geest,
K.S.) (125);
o

3 ) de ‘psuchè’, het leven, de ziel zooals die bij het lichaam behoort, is
het lagere, dat niet tot het heerschende, maar tot het beheerschte leven
behoort (163).
Men moet mij goed verstaan. Dat ik het met deze opmerkingen niet eens ben,
doet er niet toe. Iets anders houdt mij hier bezig; ik meen, dat prof. Waterink, die
tegen den heer Janse nog al eens het harnas aantrekt, beter deed, ons vooraf te
zeggen, hoe we met een en ander uit zijn eigen geschriften aan moeten. Ik zelf ronduit kom ik er voor uit - gebruik evengoed als prof. Waterink de vrijheid om af te
wijken van de Brès, als deze b.v. schrijft:
Aldus wordt dan desen naem van [Gheest] in twee manieren in den
persoon Christi verstaen, te weten, voor den waren Menschelijcken
Gheest, in zijn Menschelijcke natuere, ende voor den Goddelijcken Geest
in zijne Goddelijcke Nature.
Ik speel hier dan ook niet den slippendrager van Guido de Brès. Maar ik heb 't
over die alarmkreten. Die moest prof. Waterink maar liever niet slaken tegen
broederen, die zeggen, wat hij vooraf gedaan heeft. Als de Brès spreekt van de
twee naturen als van twee substantiën (166b), dan moet hij daarvan evenmin iets
hebben als degene, tegen wien hij opponeert; ik heb dezer dagen vernomen, wie
37.
38.
het eigenlijk was: dr Zuidema, gepromoveerd bij prof. Vollenhoven, en een zeer
39.
nuttige vocaal in ‘Indisch Kerkblad’. En dhr. Janse.
*
Nu heeft, men weet het, prof. Waterink al eens een nadere verklaring van gevoelens
40.
gegeven; 't was naar aanleiding van de oppositie van dr H. Steen. In die nadere
verklaring stond, dat hij ook terminologisch zich gebonden achtte

37.
38.
39.
40.

Dr. S.U. Zuidema (1906-1975), predikant van de Gereformeerde Kerk te Solo, sedert 1948
hoogleraar wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zie: De Haas, V, pag. 345-347.
Zuidema promoveerde op 2 oktober 1937 aan de Vrije Universiteit op het proefschrift De
philosophie van Occam in zijn commentaar op de sententiën, 2 dln., diss., Hilversum, 1937.
Bedoeld is het Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Ned.-Indië, dat in 1940 onder
hoofdredactie stond van ds. Th. Kuipers te Djokjakarta.
Zie: De Reformatie, 15 mei 1936.
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aan het gereformeerde belijden, dat Christus een onpersoonlijke menschelijke natuur
had aangenomen.
Kwamen we hiermee verder, voor wat het eigenlijke motief van prof. Waterink's
‘alarmkreet’ betreft, tegen de leidende bladen, die niet tegen dr Zuidema en dhr
Janse in 't geweer gekomen zijn?
Ik antwoord ontkennend.
Want men kan niet met een term heel een betoog opzij zetten (inzake het
creatianisme n.l.).
Neem dan prof. Waterink's opvatting aangaande den oorsprong der ziel. Hij heeft
geschreven (114), dat de ‘persoon’ is geschapen in creatianistischen zin; geschapen
wordt z.i. voor ieder individu de persoon, de kern van het geestelijk zijn (113). Maar
Ursinus, vader van den catechismus (a.w.), die de ziel van den mensch geschapen
acht, wil ze toch geen persoon noemen. Dit heeft natuurlijk zijn beteekenis ter
bepaling van het geschil, dat tusschen prof. Waterink en den vader van onzen
catechismus ligt, en dat meer is dan een bloot verschil in terminologie.
Trouwens, indien men de orthodoxie redden wil, of zijn eigen betoogen met haar
verbinden wil en die verbindbaarheid bewijzen wil, door zich vast te leggen op den
41.
door dr. A. Kuyper gestelden, door prof. Hepp tot criterium van orthodoxie
42.
verheven, maar door prof. Honig terecht wegens zijn onduidelijkheid wel voor
loslating in aanmerking gebrachten term ‘onpersoonlijke menschelijke natuur van
43.
Christus’, dan heeft men toch nog altijd zijn verschil met den opsteller der
Nederlandsche geloofsbelijdenis, Guido de Brès. Deze ziet er geen enkel bezwaar
in, te zeggen, dat de Zoon Gods is bekleed met den persoon van Adam; men lette
maar op de volgende uitspraak:
......om welcker oorsaecken wille, onse ghenadighe goede Godt zijnen
eenigen Sone gesonden heeft, den welcken hy een lichaem toebereyt
heeft, gemaeckt wt den Zade Davids nae den vleesche, hebbende hem
selven met den persoon Adams becleedt, ende zijnen eyghen naem
aengenomen, om hem selven in Adams plaetse te stellen, ende den Vader
in zijnen naem te voldoene, ende om zijn eyghen Lichaem tot een heylighe
c.
Offerande der gerechticheyt Godt voor te stellen......
(Guydo de Brès, De wortel, den oorspronck, ende het fundament der

41.
42.
43.
c.

Zie: A. Kuyper, Dictaten dogmatiek, locus de Christo, pars secunda, Kampen, z.j., pag. 7, 8.
Zie: Hepp, Dreigende deformatie, III, pag. 38-52.
Zie: A.G. Honig, Handboek van de gereformeerde dogmatiek, Kampen, 1938, pag. 462.
Pour ceste cause nostre bon Dieu a enuoyé son propre Fils, auquel il a approprié vn
corps fait de la semence de Dauid selon la chair, ayant vestu la personne d'Adam, &
prins son propre nom pour se mettre en son lieu, & satisfaire au Pere en son nom, &
presenter au iuste iugement d'iceluy son corps en sacrifice....
(Guido de Brès, La racine, source & fondement des Anabaptistes ou rebaptisez de
nostre temps. Chez Pierre de S. André, 1595, p. 129.)
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(Guydo de Brès, De wortel, den oorspronck, ende het fundament der
Wederdooperen, oft Herdooperen van onsen tijde, Amstelredam, Jan
Euersz. Cloppenburgh, 1589, fol. 64, B.)
Wèl houdt de Brès met ons allen vol, tegenover de Wederdoopers, dat de Zoon
Gods geen menschelijken persoon aangenomen heeft,
‘gelijck men soude mogen seggen, dat Pauwels den persoon van Pieter
aenghenomen hebben mochte’ (168, a/b):

maar - en dat zegt weer heel wat voor het nog al ook door prof. Waterink polemisch
naar voren gebrachte substantiebegrip:
maer wy segghen, ende belijden nae het inhoudt der heyligher Schrift,
Dat de eenighe Christus waerachtich Godt ende waerachtich Mensche
is, ende dat hy in hem de twee Substantien ende Natueren heeft, te weten,
de Goddelijcke ende de Menschelijcke (168, b).
En dan trekt de Brès (vgl. ook 158 b) weer de bekende overoude vergelijking (op
dit bepaalde punt n.l. 159 a) tusschen de vereeniging van Christus' twee naturen
eenerzijds en de vereeniging van lichaam en ziel anderzijds; een dogmatische
constructie, waarvan óók prof. Waterink, net zoo goed als andere auteurs van
nieuwere anthropologische voorstellingen onder ons, zich meer en meer verwijderd
heeft, met dit verschil alleen dat zij niet tegen hem, maar hij wèl tegen een deel van
hen ‘de noodklok trekt’. De Brès schrijft:
‘Welcke eenicheyt der twee Natueren, wy hier vooren wel te recht by
den eenigen persoon des Menschen vergheleken hebben, die ook van
twee Natueren bestaet, te weten, van een Aertsch Lichaem ende van
eenen Hemelschen Geest. Dese twee Natueren (in een gewoon mensch,
K.S.) zijn alsoo vereenicht, datse niet twee persoonen maeken, maer
eenen eenighen persoon, met Ziele ende Lichaem: ghelijck als daer
gheschreven staet, dat de eerste Adam tot een levendighe Ziele
gheworden is, dat is te segghen, Dat hy in zijn Aerdtsche Lichaem een
Ziele ontfanghen heeft, ende alsoo van dese twee deelen by een
gevoeght, eenen Mensche geworden is, ende nochtans gheen twee
persoonen, hoe wel de voorseyde twee deelen by een ghevoeght zijnde,
eenen Mensche maecken. Alsoo en segghen wy oock niet, dat de persoon
des Soons des eeuwighen Gods, eenen persoon op hem selven ghebleven
44.
zy......

Evenals prof. Waterink zou ik onder deze woorden van de Brès (voornamelijk om
den aanvang en de constructie) mijn handteekening weigeren te plaatsen. Anderen
- zie ons vorig nummer - zouden óók weigeren. Toch kunnen we van harte de
belijdenis onderschrijven, waarin deze dogmatische inzichten niet verwerkt zijn,
hoewel ze natuurlijk méde achter de gekozen formuleering
44.

De Brès, Wortel, oorspronck, fol. 168b.
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liggen. Wat moet nu de figuur van prof. Waterink's protest, als hij als één der velen
zich nadrukkelijk losmaakt van de Brès' dogmatisch inzicht? De Brès (205 a) begrijpt
de ziel onder den persoon.
Het is voor wie de Brès kent, duidelijk, dat hij den term onpersoonlijke menschelijke
natuur niet aanvaarden zou, ook niet op gezag van den dogmaticus der Vrije
Universiteit. Behalve wat we hierboven citeerden, en vroeger reeds uit den
reformatietijd naar voren brachten, wijzen we op het volgende:
a) Volgens de Brès maken de twee naturen samen ‘eenen eenigen Heere’ (168 b),
ende dese Menschelijcke Natuere en was geen Persoon op haer selven,
oft bysonder van het Woort verscheyden. Waer het sake dat wy seyden,
dat de eeuwighe Sone Gods eenen Persoon aengenomen hadde, die
t'eenigher tijdt van den Woorde verscheyden is geweest, soo soude haer
(d.w.z. der wederdoopers, K.S.) seggen eenen schijn moghen hebben:
Maer alle onse woorden en luyden doch niet anders, dan dat de Sone
Gods met der Menschelijcker natueren t'samen gevoeght, ende daer met
vereenicht geworden is, maer niet met eenen Persoon. Wy en segghen
niet, dat de Sone Gods in den lichaem Marie in eenen gantschen persoon
ghecomen zy, bestaende in Ziele ende Lichaem, ende dat hy daer
verscheydentlijck in gewoont heeft met zijnen persoon (gelijck als
45.
Nestorius seyde) verdeylende ofte scheydende also de Natueren, als
dat hy daer van twee persoonen maeckte. Maer wy ghelooven ende
belijden, dat de Sone Godts de Menschelijcke Natuere van Maria, door
de werckinghe des H. Gheests, ende door de crachtige omschaduwinge
des Alderhoochsten, ontfangen heeft, ende dat hy van der Maget Maria
ghegenereert is, in sulcker voeghen, als dat de Goddelijcke natuere met
der Menschelijcker, door onwtsprekelijcke wijse, t'samen gevoeght ende
vereenicht, ende alsoo tot eenen eenigen Persoon gheworden is (169 a).
Een oogenblik later ziet de Brès er niet tegen op, te spreken van een deel van
den Persoon van Christus, in onderscheiding dan van ‘den gantschen Persoon’
(170, b); hij spreekt trouwens ook bij Adam van een persoonsdeel (205 a). Volgens
hem is er ‘door de eenicheyt der tweeër substantiën (naturen, K.S.) eenen eenighen
persoon’ (158 a); de twee naturen ‘maken’ één persoon (158 a), en in dien éénen
persoon heeft Christus ‘het Officie oft het Ampt des Middelaers gheoeffent ende
ghebruyckt’ (159, b)
Van de Brès maar niet meer.
d.
Van Ursinus, die den persoon (van Christus) het concrete noemt, ook maar niet
meer.

45.

d.

Nestorius (ca. 381 - ca. 451), patriarch van Constantinopel, beklemtoonde de tweeheid
der naturen van Christus, welke leer is veroordeeld op de concilies van Efeze (431) en
Chalcedon (451). Zie: NCE, X, pag. 346-348.
Tract. Theol., Neustadii, 660.
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leidende organen niet ‘in het geweer kwamen’ tegen......dr Zuidema en dhr Janse.
Antwoord: die leidende organen hebben daartoe geen goede reden. Hadden zij
die, dan kreeg prof. Waterink niet in de laatste plaats een beurt.
Maar hij vergiste zich.
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1.

6. Is volgens de vaders der belijdenis Rome een kerk?
2.

3.

Ds A.M. Boeijinga verklaart in ‘Haarlemsch Kerkblad’, dat velen met hem blij zullen
zijn, dat de pluriformiteit weer ter tafel gekomen is, wijl immers ‘onze belijdenis van
de kerk het waard is’, en over deze kwestie volkomen helderheid moet komen.
Op gelukkige wijze heeft hij, teneinde daaraan mee te werken, in zijn orgaan naast
elkaar geplaatst het ‘hoor’ en ‘wederhoor’. Het eene een uitlating van prof. Dijk, het
andere eene van mij.
In het van prof. Dijk aangehaalde stuk wordt opgemerkt, dat Calvijn, wiens oordeel
ook naar mijn meening voor het verstaan der belijdenis veel waarde heeft, zelf aan
de roomsche kerk den naam kerk niet heeft ontzegd. We lezen:
‘Nimmer heeft Calvijn aan de roomsche kerk den naam kerk en het
4.
praedicaat christelijk ontzegd’.
Behalve Calvijn vraagt ook Guido de Brès onze aandacht. Hij is, zooals men weet,
de opsteller der Nederlandsche geloofsbelijdenis. Prof. Dijk merkt in zijn referaat
‘Buiten de kerk geen zaligheid’ op, dat de confessie in art. 28 zich scherp uitdrukt,
‘maar’, zoo lezen we (57)
‘Hier mag niet vergeten worden, dat hij zich in dit artikel speciaal richt
tegen de Anabaptisten,...en tegenover hen wijst de Nederlandsche
Geloofsbelijdenis op de groote beteekenis der zichtbare Kerk, gelijk ook
Calvijn heeft gedaan, die haar mater fidelium (moeder der geloovigen,
K.S.) noemde, en evenzeer den eisch stelde, dat de geloovigen zich bij
haar hebben te voegen. En stel nu, dat De Brès bij dit laatste reeds de
Gereformeerde Kerk op het oog heeft gehad, wat in dit artikel niet ligt
uitgedrukt, dan gaat hij toch in geen enkel opzicht te ver, wanneer hij den
eisch stelt, dat de geloovigen zich bij haar te voegen hebben. Wanneer
wij in het instituut, dat God ons schonk, de meest zuivere openbaring zien
van het lichaam van Christus, zijn we niet ongeestelijk-exclusief, als we
de pretentie voeren, dat ieder, die Christus als Koning erkent, zich bij dat
instituut moet aansluiten. De pluriformiteit mag de beteekenis van het

1.
2.
3.
4.

Uit: De Reformatie, 19 januari 1940.
Drs. A.M. Boeijinga (1887-1973), predikant van de Gereformeerde Kerk te Haarlem. Zie: De
Haas, IV, pag. 67, 68.
Het Kerkblad voor de Gereformeerde Kerken van Haarlem en Omstreken uit de betreffende
periode hebben wij niet kunnen achterhalen.
De Bazuin, 29 december 1939.
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instituut niet op zij dringen, en wij sluiten daarmee nog niemand van de
zaligheid uit.’
*
Wat nu De Brès betreft, het is uit diens eigen geschriften wel gebleken, dat hij den
naam kerk ontzegt aan de Wederdoopers. Hij spreekt in zijn zeer interessante en
uiterst leerzame geschrift ‘De Wortel, den Oorspronck, ende het Fundament der
Wederdoopers’ (La Racine, source & fondement des Anabaptistes, 1595, de nederl.
vertaling in 1589) de Wederdoopers aldus aan:
Boven desen, so segt my doch eens, ghy goede lieden, die daer voorgeeft
en segt dat uwen roep oprecht ende Wettelijcken is, door wien zijn uwe
Dienaers beroepen en gesonden? zijn sy niet van uwer Gemeynte
beroepen? Ende onze Dienaers, door wien ende van wien meynt ghy
datse ghesonden zijn, naedemael ghy haren roep also versmaet ende
versaeckt? Ghy weet immers wel, dat sy in haer Ampt ende bedieninghe
gheroepen zijn door de stemme ende ghemeyne bewillinge der geheelder
Ghemeynten: ende naer Vasten, Bidden, ende aenroepinghe des
Goddelicken Naems, volghende de Apostelische instellinghe,
aenghenomen, ende in haren roep, door oplegginghe der handen,
bevesticht zijn. Wat reden hebt ghy dan om te seggen, dat uwe
Predicanten van Godt geroepen, ende de onse van der weerelt ende van
den Menschen beroepen zijn? Wy hebben doch alreede bewesen, dat
uwe Ghemeynte de waerachtige Kercke niet en is: hoe sal dan de
beroepinge van uwen Dienaren oprecht ende van Godt wesen, welcke
(segge ick) van onheylighe Menschen, iae van verloochende Christenen
a.
beroepen zijn? Folio 41 A.
Het citaat is sprekend, want het ontzegt den naam ‘ware kerk’ aan de
Wederdoopers, legt de vraag van de wettigheid der ambten voor de consciëntie,
en laat zoo zien, dat het niet uit de in een bepaald instituut aanwezige kracht van
vroomheid, doch uit de trouw van den ambtsdienst (met name der prediking) de
kerk zich legitimeeren moet. Uitvoerig heeft De Brès, fol. 37a-38b aangetoond, dat
de wederdoopers op den naam kerk geen aanspraak konden maken. Reden? Dat
zij de apostolische leer niet wilden aannemen. ‘Hierom so bidde ick u, dat ghy doch
eens wilt ophouden van lieghen, seggende dat ghy de waerachtighe Ghemeynte
Christi zijt. Want soude sulcx waer ende alsoo wesen, soo moest men van den tijden
Christi af tot nu toe, altydt Wederdoopers gevonden hebben’ (38a).
Hoe in dit gedachtenraam De Brès over de gereformeerden denkt is gauw te
verstaan. Het doet zich ook duidelijk lezen (38a):
Want aengaende ons, Wy sullen wel haest ende lichtelijck bewijsen
connen, dat sichtent den tijt der Apostelen tot nu de kercke oft gemeynte
altijts

a.

Nous auons desia prouué que vostre eglise n'est pas la vraye Eglise: comment sera
donc la vocation de vos ministres legitime & de Dieu, qui sont appellez par des hommes
Apostats? pag. 71.
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geweest zy, die ons geloove ende Godsdienst gehadt ende ghehouden
heeft.
Even verder lezen we:
Gaet henen dan ende roemt u noch de Kercke Christi te zijne: ghy siet
doch openlijcken wel het contrarie. Voorts, wat is daer ter weerelt dat
eenichsins dienen mochte om onse leere te verduysteren, ende te
bewijsen dat wy de oprechte Gemeynte Christi niet en zijn, het welck ghy
niet voortgebracht en hebt? Ende alle u voornemen en streckt nerghens
toe dan de Ghemeynte Jesu Christi te scheyden, ende de Godtsalige
vergaderinge te verstroyen. Hier inne zijt ghy gelijck den Jeroboam, die
een nieuwe Gods-dienst ende Kercke nae zijn goetduncken ende
meyninge oprechte, om daer door het Volck van der waerachtigher
Kercken, welke binnen Jerusalem was, af te scheyden ende te verleyden.
Dat De Brès hier de gereformeerde kerk als de ware aandient, is niet langer
twijfelachtig. Later zal hij aantoonen, hoe ook na de scheuring van de 12 stammen
in het 10 stammen rijk veel goeds is overgebleven, hoe onder het diepe verval toch
de sacramenten hun kracht behielden, wijl God Zijn belofte niet introk en dus een
tweede besnijdenis (als aequivalent van een tweeden doop) voor de bekommerde
geloovigen niet noodig, ja verkeerd was. Ten aanzien van den doop, die onder
Rome geschiedt is geldt hetzelfde. Anders evenwel staat het reeds met het
avondmaal, binnen Rome bediend. En wat de vergadering betreft, die onder het
pausdom geschiedt, die heet herhaaldelijk vergadering van den Antichrist.
Wat Calvijn betreft, men heeft ook van hem vaak soortgelijke uitlatingen naar
voren gebracht als we met betrekking tot den onder Rome bedienden doop zooeven
bij Guido de Brès tegenkwamen. Maar het is niet juist op dien grond te concludeeren,
dat Calvijn nooit den naam van kerk aan Rome ontzegd heeft. Dat heeft Calvijn wèl
gedaan. In ‘De Heraut’ is in de dagen van het gravamen-Buizer erop gewezen dat
5.
Calvijn in een brief aan Lelio Sozzini over de onder Rome nog aanwezige ‘sporen’
6.
der kerk zoo waardeerend geschreven heeft. Het is volkomen juist. Maar die brief
aan Sozzini is geen argumentatie vóór de bewering dat Calvijn Rome den naam
van kerk niet ontnemen wil. Het is net andersom: Calvijn maakt Sozzini op die manier
duidelijk, hoe hij het bedoelt, in welken zin het op te vatten is, als hij den naam kerk
aan Rome ontzegt. Op de plaats waar ik thans schrijf heb ik de bron niet bij de hand,
doch ik ben op aanvraag bereid ze te noemen. Ze is trouwens gemakkelijk te vinden.
7.
Men sla in het Corpus Reformatorum maar de correspondentie van Calvijn na, de
brieven zijn genummerd, de lijst der geadresseerden is alphabetisch te raadplegen.
Getroost men zich die kleine moeite, dan zal men dra hebben gezien, dat
5.
6.
7.

Lelio Sozzini (Laelius Socinus) (1525-1562), Italiaans humanistisch geleerde, met zijn neef
Faustus Socinus grondlegger van het socinianisme. Zie: NCE, XIII, pag. 397, 398.
Zie: De Heraut, 3 maart 1918.
Corpus Reformatorum, Ioannis Calvini opera quae supersunt omnia, bezorgd door W. Baum,
E. Cunitz en E. Reuss, XIII, Braunschweig, 1875, pag. 484-487.
Het Corpus Reformatorum, een uitgave van werken van de kerkhervormers Calvijn, Melanchton
en Zwingli, bestaat uit 95 delen; de delen 29-87 betreffen het werk van Calvijn en zijn
afzonderlijk genummerd van 1-59. Schilder verwijst in de teksten naar het Corpus
Reformatorum aan de hand van deze nummering.
Ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum ontving Schilder in een samenkomst,
gehouden op 22 juni 1939 in de Tidemanstraatkerk te Rotterdam-Delfshaven, van meer dan
200 personen het Corpus Reformatorum ten geschenke. Zie: De Reformatie, 7 juli 1939.
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de door ‘De Heraut’ geciteerde brief aan Sozzini een tweede, een vervolg-brief was.
De eerste, daaraan voorafgaande, zegt letterlijk, dat Calvijn Rome den naam van
kerk ontzegt (detrahimus). Alleen maar, hij doet dat zóó en zóó, op die èn die manier,
b.v. met weigering van den herdoop etc. Op die détails, die nadere bepalingen van
die weigering van den kerknaam is dan blijkbaar Sozzini teruggekomen, en daarop
heeft Calvijn dan weer geantwoord in den zooeven gereleveerden vervolgbrief. Maar
al wat daar in staat, is een nadere concretiseering en verduidelijking van de
hoofdzaak, en van de hoofdstelling: dat n.l. de naam van kerk aan Rome wordt
ontzegd.
Wie er voor opkomt, dat men de belijdenis zal uitleggen en verstaan in den
8.
klassieken zin (zie wat we elders in dit nummer schrijven ), dient met deze dingen
wel te rekenen.
Inderdaad, ds Boeijinga: de belijdenis is het waard, dat we op een en ander
zorgvuldig letten. Dat kan best gebeuren zonder animositeit. Het is ons samen toch
er om te doen, de belijdenis der vaderen eerlijk te lezen en te bewaren.

8.

Zie pag. 53-61.
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1.

7. Paleisrevoluties

Wat is een paleisrevolutie? Volgens den grooten Brockhaus een ‘Bezeichnung für
den Sturz eines Herrschers durch eine Verschwörung an seinem Hofe. In der
abendländ. Geschichte bietet Russland die häufigen Beispiele einer P. (Sturz der
2.
3.
Regenten Anna Leopoldowna 1741, des Kaisers Peter III, 1762, des Kaisers Paul
4.
5.
I, 1801 ).’ Een paleisrevolutie is hier gevolg van samenzwering.
6.
Volgens Meyers Lexikon is een paleisrevolutie ‘der Sturz eines Herrschers, der
sich ohne Erhebung der Massen im Innern des Palastes durch eine Intrige vollzieht’.
Hier is een paleisrevolutie dus een gevolg van intrigues.
7.
Volgens Winkler Prins behoort tot het wezen van de omwenteling ‘een verandering
in den staatsvorm, niet alleen een verandering van regeerende personen, en daarom
is een z.g. paleisrevolutie eigenlijk geen omwenteling’.
Tot zoover deze overschrijfwijsheid.
*
8.

Prof. Dijk heeft - helder is het mij nog niet - eerst bij zijn inauguratie, en nu ook
9.
verleden week in een Standaard-artikel, gewijd aan dr B. Wielenga, een enkel
woord gesproken over de geschiedenis van ons blad. Den laatsten keer gebruikte
hij het woord paleisrevolutie. Het zou langs den weg van paleisrevoluties gekomen
zijn tot den huidigen stand van zaken.
10.
Zou prof. Dijk zijn bedoeling willen verduidelijken? Ik ben op dit punt nog al
teergevoelig. Ik ken geen enkele geslaagde poging tot verandering van ons blad
wat de personen betreft, die ook maar in 't minst op samenzwering of intrigue lijkt.
Ook is de ‘staatsvorm’ niet veranderd; die is juist bewaard. Ik zou dus met een woord
van opheldering zeer verblijd zijn, want ik geloof, dat, als

1.
2.
3.
4.
5.

Uit: De Reformatie, 19 januari 1940.
Anna Leopoldowna (1718-1746), als regentes voor haar zoon keizer Iwan VI van Rusland in
1741 afgezet en met haar familie verbannen.
Peter III (1728-1762), keizer van Rusland, werd mede door toedoen van zijn vrouw Sofie
Augusta in 1762 ten val gebracht en vermoord.
Paul I (1754-1801), keizer van Rusland, bij een samenzwering in 1801 gewurgd.
15

Der grosse Brockhaus Konversationslexikon, XIV, Leipzig, 1933 , pag. 75.

6.

Meyers große Konversationslexikon, XV, Leipzig, 1906 , pag. 323.

7.

Winkler Prins algemeene encyclopaedie, XIV, Amsterdam, 1937 , pag. 148.
Dijk inaugureerde op 21 januari 1937 als hoogleraar ambtelijke vakken aan de Theologische
Hogeschool te Kampen met een rede over ‘De prediking als dienst des Woords’.
Zie: De Standaard, 6 januari 1940.
Dr. B. Wielenga (1873-1949), sedert 1 januari 1940 emeritus-predikant van de Gereformeerde
Kerk te Amsterdam. Zie: De Haas, V, pag. 304-305.
Zie pag. 250, 251.

8.
9.

10.

6

5
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ik het gebezigde woord serieus opvat, het in hooge mate onrechtvaardig is.
Bovendien staat prof. Dijk reeds jaren lang buiten de historie van ons blad: hij kent
de feiten dus niet, tenzij hij betrouwbare informaties ontving. Maar die zullen zeker
anders doen spreken.
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1.

8. Is Rome ‘kerk’ volgens Calvijn?
I.

Onze lezers herinneren zich uit ons vorig nummer, dat prof. Dijk nog in 1939, in een
2.
beschouwing over de pluriformiteitsdebatten van tegenwoordig, handhaafde wat
hij reeds in 1920 in overeenstemming met ‘De Heraut’ van dien tijd had geponeerd,
dat n.l. Calvijn nooit den naam Kerk aan Rome zou ontzegd hebben. Reeds hebben
we verleden week die stellige bewering onjuist genoemd. We gaan daarmee thans
verder. Niet, om den strijd te vergrooten, maar om den invloed te breken, die van
uitlatingen als van prof. Hepp tegen ds Feenstra uitgaat, en aan te toonen, dat we
onze strijd tegen de pluriformiteitstheorieën niet voor niets hebben aangediend als
poging tot reformatie der kerk. Het oude spoor werd verlaten en moet weer
teruggevonden worden. Nu men wat ik thetisch schreef, antithetisch bestrijdt, moet
ik wel spreken. En waar ik nog al ingrijpende klachten uitte, ben ik wel bewijs
schuldig. Wie dat niet geven wil, moet maar liever niet klagen.
Het gaat ons in dit alles alleen om het goed lezen der belijdenis, die accoord van
gemeenschap is. Wij duchten hierbij niet het gevaar, dat men ons zal gaan verdenken
van antipapisme. Tegenover het communisme, het nationaal-socialisme, en andere
verderfelijke stroomingen, doen roomschen soms beteren dienst dan hier en daar
dragers van den gereformeerden naam. We zitten dan ook heusch niet in het schuitje
3.
van wijlen dr A.J.Th. Jonker, die in 1889 bij Bredée te Rotterdam een tegen ‘De
Standaard’ gerichte brochure gaf onder den titel: ‘Kalvinistische Ingenomenheid
4.
5.
met Rome’. En Kersteniaansche sympathieen zijn ons eveneéns vreemd. Rome
heeft een intellectueele beteekenis van den eersten rang; ook apologetisch kunnen
wij Rome niet missen, ondanks diepe verschillen.
Maar wanneer het zóóver komt, dat onder ons ook het kerkbegrip, en de
waardeering van het kerkinstituut en van de institutaire eenheid zou moeten bepaald
worden onder den invloed eener beschouwing, die ontkent, dat Calvijn den naam
van kerk aan Rome ooit ontzegd heeft, dan kan men alle ‘antipapisme’ verfoeien,
en nochtans de sterke woorden die Calvijn tegen Rome aandurft, naspreken willen.
Het spijt me, maar dan heeft Jonker sommige uitspraken van

1.
2.
3.
4.
5.

Uit: De Reformatie, 26 januari en 2 februari 1940.
Zie pag. 70.
Dr. A.J.Th. Jonker (1851-1928), hoogleraar praktische theologie aan de Rijksuniversiteit te
Groningen. Zie: BLGNP, III, pag. 203-205.
A.J.Th. Jonker, Kalvinistische ingenomenheid met Rome, aan Kalvijn zelven getoetst,
Rotterdam, 1889.
G.H. Kersten (1882-1948), predikant van de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam, lid van
de Tweede Kamer voor de Staatkundig Gereformeerde Partij. Hij waarschuwde waar hij kon
tegen de invloed van de Rooms-katholieke Kerk. Zie: BLGNP, II, pag. 281, 282.
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Calvijn beter gelezen.
Ten bewijze nu, dat Calvijn - geestelijke vader onzer belijdenis - over Rome anders
oordeelt, dan ‘De Heraut’ en prof. Dijk beweerden, wijzen we op enkele
getuigenissen.
We letten eerst op Calvijns bespreking van Jeremia 27:16. Naar de vertaling van
prof. Aalders staat daar: ook tot de priesters en tot heel het volk heb ik gesproken:
zoo zegt de Heere: geef geen gehoor aan de woorden der profeten, die u profeteeren:
6.
zie, het gerei van 's Heeren huis zal teruggebracht worden......enz. Hier gaat het
dus tegen leugenprofeten. In zijn verklaring laat Calvijn zich zeer ongunstig uit over
de roomsche bisschoppen. Hij geeft een opsomming van de kenteekenen van hun
a.
verval, en constateert dan, dat God hen daarom te schande maakte, zooals onder
het Oude Testament, ‘onder de wet’, ook reeds den priesters van Israël overkomen
is. Zooals laatstgenoemden de valsche profeten steunden en recommandeerden,
zoo sturen vandaag de roomsche bisschoppen hun monniken er op uit, en dergelijke
praatjesmakers, rederijkers (rabulae), die 't domme volkje naar hun spreekgestoelte
weten te trekken. En waarop komt hun boodschap altijd maar weer neer? Wel, men
moet maar acht geven op de heilige Katholieke Kerk. Wat is die Katholieke Kerk?
Als de paus een synode saamroept, dan zullen daar wel die heeren-metden-myter
zetelen: maar waar dient het toe? Om vast te stellen, wat dien rederijkers,
(praatjesmakers, rabulae, het woord kan ook rechtsverdraaiers beteekenen), die
nu eenmaal de officieele dispuutvoerders zijn, belieft. Wij zien dus, dat onder het
pausdom alle dingen zóó in de war geloopen zijn, dat die verschrikkelijke ontbinding
b.
in niets van de vroegere zich onderscheidt.
Vervolgens - als Calvijn zijn preek houdt over Efeze 2:19-22, dan komt daarbij
([CR] 51, 429) ook weer de roomsche kerk ter sprake. Waarop, zoo vraagt Calvijn,
waarop zijn de roomschen gefundeerd? Op hun concilies en decreten, op
gedachtenspinsels van menschen, die naar hun meening hoog boven de Schrift uit
steken. Maar de kerk moet op het Woord en op Christus zelf gegrond zijn; daarom,
zoo besluit Calvijn de treffende passage (51, 432), verdient de hoon en de smaad,
dien de roomschen onzen Heere Jezus Christus aandoen, dat Hij hen afwijst, en
c.
dat zij daardoor zijn afgesneden van de Kerk Gods. Wat de roomschen Kerk noemen
is een monster, want er is geen hoofd, in zooverre Jezus Christus er niet boven
d.
staat, en zelfs part noch deel er heeft.

6.
a.
b.

c.
d.

Zie: G.Ch. Aalders, De profeet Jeremia opnieuw uit den grondtekst vertaald en verklaard, II,
serie Korte Verklaring, Kampen, 1925, pag. 35.
Hinc fit igitur, ut Deus illos prostituat in summam ignominiam [CR, 38, pag. 558].
Quae est illa catholica ecclesia? si papa cogat synodum sedebunt quidem illic mitrati: sed
quorsum? ut quod libuerit rabulis illis, quibus mandatur disputandi officium, decernant. Ergo
videmus in papatu sic omnia hodie esse confusa, ut tamen haec horribilis dissipatio nihil
differat a veteri (38, 558).
et que par ce moyen ils soyent retranchez de l'Eglise de Dieu.
c'est un monstre que ce que les Papistes appellent Eglise, car il n'y a point de chef, d'autant
que Jesus Christ n'a point sa preeminence dessus, et mesme qu'il n'y a nulle part ni portion
(51, 436).
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In een preek over Daniël 12:5-7 keert die klacht, nu geheel zonder eenige beperking,
terug. De roomschen beroemen zich wel op den naam van Kerk, maar - als zij van
de Kerk spreken, beteekent dat niet meer, dan dat zij gewagen van een lichaam
e.
zonder hoofd. Christus alleen is het Hoofd der Kerk.
In zijn preek over 1 Cor. 10:15-18 constateert Calvijn, dat men van oordeel kan
zijn, dat onder het pausdom de Kerk heel en al opgeheven is, verdwenen is: Et de
là on peut iuger qu'en la Papauté l'Eglise a esté du tout abolie......Hoe zal men daar
de Kerk Gods zoeken? Puis qu'ainsi est, comme cherchera-on là Eglise de Dieu?
(49, 660/1)
De Kerk zoekt men in Rome tevergeefs, zoo verzekert Calvijn. Als hij Hosea (2:2)
hoort eischen, dat de kinderen Israëls zullen twisten met hun ‘smoeder’, twisten,
‘omdat zij’, zegt de Heere, ‘mijne vrouw niet is en Ik haar man niet ben, opdat zij
hare hoererij wegdoe van haar aangezicht en haar overspel tusschen hare borsten’,
dan beluistert Calvijn daarin een ook tot ons gerichte vermaning, om in gevallen,
waarin wij voor het probleem van ontrouw der Kerk staan, ons niet te vleien met de
verzekering dat de Kerk dan toch maar des Heeren bruid is, en dat de Heere toch
niet ontrouw is? Zoo spreken de roomschen. Maar intusschen bedenken zij niet,
dat hun moeder met velerlei ontucht geheel en al bezoedeld is; ze bedenken niet,
dat zij verworpen is, omdat de Heere niet langer zóóveel schanddaden van haar
f.
kon verdragen. Niet de Heere gaf van Zijn kant den scheidbrief aan Zijn Kerk: die
is er wel, maar niet God is daarvan de oorzaak. In zijn kommentaar op Hosea 4:5
geeft Calvijn soortgelijke beschouwingen (42, 273).
Daarom - aldus in de preek over 2 Tim. 3:14, 15 - mogen de roomschen wel
stoffen op hun moeder, de heilige kerk, maar die kerk, die zij hun moeder noemen,
g.
is een school des Satans, die Jezus Christus heeft opzij gezet en uitgebannen.
Dit is geen krasse uitspraak, in het vuur der rede onbedacht ontvallen, want in de
reeds genoemde preek over Daniël 12:5-7 keert haast letterlijk dezelfde klacht weer;
h.
thans heet de roomsche kerk een synagoge der hel. De papisten kunnen parades
houden, dat de kleine kinderen er bang van worden, en ze denken zoo, dat ze met
hun mooie gezicht voor de kerk moeten worden aangezien. Maar de Schrift leert
i.
het wel anders. Ook Hosea 2:2 weerspreekt Rome, als het, wijzend op zijn groote
getallen, den kerknaam ten onrechte voor

e.
f.
g.
h.
i.

nous voions les Papistes qui se glorifient du nom de l'Eglise....quand ils parlent de l'Eglise,
c'est autant comme s'ils parloient d'un corps sans chef (42, 158).
loquuntur papistae. Sed interea non reputant matrem suam....fuisse reiectam, quia....(42,
226).
Et quant à leur eglise (qu'ils appellant leur mere) c'est une synagogue de Satan, laquelle a
dechassé et banni Iesus Christ de soy (54, 278).
Voila donc Iesus Christ qu est totallement reietté et banni de cette sinagogue infernale du
Pape et des siens, et toutesfois à pleine bouche ils se glorifieront estre l'Eglise (42, 158).
et leur semble que pour leurs belles mines ils doivent estre reputés l'Eglise. Or nous avons
ici un passage qui est totalement contre eux....(42, 158).

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

79
j.

zich opeischt. Durven de roomschen luidkeels zichzelf kerk, en ons schismatiek
noemen? Welk een dwaasheid: het valt gemakkelijk aan te toonen, dat zij niets
k.
hebben van het heilige gezag der kerk.
Kerk? Maar naar Handelingen 2:42 is men daar volhardende in de leer der
apostelen, in de gemeenschap, de breking des broods en de gebeden. En dat zijn
vier kenteekenen, waaruit men het ware en echte aangezicht der kerk kan
onderscheiden. Vraagt men dus naar de ware kerk van Christus? Hier staat haar
beeld geteekend, en daaruit kan men wel zien, hoe frivool de eigenroem der
roomschen is, als ze in opgeblazenheid den kerknaam uitbazuinen, en dat
niettegenstaande hun zonde tegen de leer der apostelen - men kan de dwaze
aanmatiging van de annexatie van den eerenaam der kerk van de roomschen zonder
l.
veel moeite weerstaan.
Ware kerk? Maar Jesaja (33:22) noemt den Heere onzen rechter en wetgever;
welnu, dáar is de ware kerk, waar Hij als zoodanig wordt erkend. Onder welken
schijn durven dan de roomschen àl maar door van kèrk praten, waar ze toch de
ware regeering der kerk, gelijk door Mozes, de profeten en Christus deze is ingesteld,
m.
verwerpen en hun eigen verzinsels en kramerijen daarvoor in de plaats stellen?
Rome ontzien als kerk? Maar het moet ons gaan als Ezechiël, tot wien gezegd
werd (2:6): en gij, menschenkind, vrees niet voor hen en vrees niet voor hun woorden,
wanneer zij u weerstaan en verwerpen. Zoo moeten ook wij niet bang worden, als
die machtige, dreigende roomschen verwaand constateeren, dat zij de kerk zijn, en
dit willen bewijzen onder beroep op ononderbroken, dóór-loopende successie (van
de dagen van Petrus af) en met andere argumenten; het behoeft op ons geen indruk
te maken, als zij luidkeels en vervaarlijk met den kerknaam en met de apostolistsche
n.
autoriteit ons aan boord komen.
Misschien is nog wel het duidelijkst, wat Calvijn opmerkt bij de behandeling van
Jeremia 18:18. Een teekenende episode: de profetie van Jeremia, aldus prof.
Aalders, ‘blies den haat van zijne tegenstanders aan tot een fellen gloed. Ze staken
de hoofden bij elkaar en kwamen overeen een aanslag tegen hem te smeden. Dat
motiveeren ze op de volgende wijze: “nooit ontbreekt onderrich-

j.
k.

l.

m.
n.

Quum ergo tam impudenter papistae arripiant ecclesiae titulum, quia multi sunt numero, non
mirum est si propheta....
....il ne nous faut pas beaucoup estonner, quand à pleine bouche ils se vantent de leur mere
saincte Eglise, et qu' ils nous appellent schismatiques....Car au contraire, il est facile de
monstrer qu' ils n'ont rien en eux qui appartienne à l'authorite sacree de l'Eglise (46, 340/1).
Hinc statuere promptum est, quam frivola sit papistarum iactantia, dum inflatis buccis secure
detonant ecclesiae nomen: quum tamen totam apostolorum doctrinam foedissime
corruperint....Proinde, quam facile est papistes obtendere ecclesiae titulum, tam nobis
promptum erit stultam eorum arrogantiam refellere (48, 57/8).
Hinc etiam notandum est quae vera sit ecclesia Dei, quae scilicet legislatorem ipsum ac regem
agnoscit. Qua fronte igitur papistae audent iactare ecclesiam Dei, quum....(36, 576).
....fastuose iactant se esse ecclesiam....Quum ergo autore Deo spernere liceat eiusmodi
sermones, non est cur hodie papistae nos deiiciant, quum plenis buccis detonant nomen
ecclesia et autoritatem apostolicam (40, 70).
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7.

ting aan een priester, of raad aan een wijze, of een woord aan een profeet”.’ We
laten de uitlegkundige kwesties verder rusten; het gaat om Calvijn en Rome. Calvijn
zet zich dadelijk schrap: als hij die brutale zelfverzekerde autoriteitjes van Israël ziet
conspireeren, en hun zelfvertrouwen hoort teekenen, dan merkt hij op: die behekste
priesters hebben genoeg aan hun mooien titel, maar o wee, kijk niet naar de
o.
werkelijkheid. Nog duidelijker zijn in Rome de verhoudingen. Calvijn geeft dan een
lange lijst van alle argumenten waarmee Rome zich als kerk aandient; het is een
repetitie van al wat we al tegenkwamen.
En nu gaat Calvijn vergelijken. Die priesters uit Jeremia's dagen waren tenminste
nog wettig geroepen, en ook was daar nog de kerk. En die oudsten uit Jeremia's
omgeving konden nog hun gezag laten gelden. Het volk van den ouden dag was
nooit zonder profeten; zij konden dus makkelijk genoeg het eenvoudige volkje op
sleeptouw nemen. Maar als we nu eens gaan vergelijken, dan komt dat roomsche
‘allegaartje’ (colluvies) er nog niet eens zóó goed af, dan staat het nog heel wat ten
achter bij de Joden van eertijds. Want als zij beweren, de kerk te vertegenwoordigen,
dan is juist dàt het fijne puntje, waar alles om draait; en dan zullen ze tenslotte er
niet om heen kunnen, de principieele vraag te entameeren, wat de kerk nu eigenlijk
wel is. Zijn we dáárover uitgepraat, dàn krijgen we een tweede kwestie: of zij n.l.
wettige bisschoppen en hoogwaardigheidsbekleeders zijn. Want hun roeping is niet
in Gods Woord gegrond, ze zijn met z'n allen niets anders dan scheurmakers
(schismatieken), hetgeen men trouwens ook onder verwijzing naar hun eigen
kerkelijke rechtsregelen kan aantonen; heden ten dage toch heeft een kerkrechtelijke
verkiezing bij hen niemendal te beteekenen. Conclusie: die roeping, waarop ze zoo
p.
driest en zoo brutaal te prat gaan, bestaat eigenlijk niet meer.
*
Me dunkt, deze en dergelijke uitspraken zijn duidelijk genoeg. Tegenover ‘De Heraut’
en prof. Dijk houd ik vol, dat Calvijn wel degelijk aan Rome den naam kerk ontzegd
heeft; en ik voeg eraan toe, dat ik niet goed versta, hoe men, om

7.
o.
p.

Zie: Aalders, Jeremia, II, pag. 213.
Clarius hoc cernitur in papatu [CR, 38, pag 309].
Haec tria poterant specioso colore obiicere contra Ieremiam. Neque enim negari poterat, quin
essent legitimi sacerdotes quoad vocationem, deinde quin esset illic ecclesia. Iam seniores,
qui coniuncti erant sacerdotibus, etiam merito iactabant suam dignitatem. Postremo nunquam
caruit populus ille suis prophetis. Videmus ergo ut obtenderint contra Dei prophetam speciosos
praetextus, et quibus poterant non magno negotio fallere omnes simplices. Si fiat comparatio,
certe tota colluvies papalis non potest simili iure idem praetexere, sed Iudaeis longe est
inferior. Nam quum dicunt se repraesentare ecclesiam, de eo disputandum est: et tandem
venire cogentur ad illud principum, ut definiamus quid sit ecclesia. Iam ubi constiterit quid sit
ecclesia, iterum quaeretur, an sint legitimi episcopi et praesules. Neque enim vocatio eorum
fundata est in verbo Dei: quia omnes sunt schismatici, et hoc etiam constat ex eorum
canonibus, quia hodie nulla viget canonica electio apud eos. Ergo sequitur, cessasse illam
vocationem, de qua tam stolide et arroganter superbiunt (38, 310).
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de pluriformiteit der kerk te verdedigen, zoo kras schrijven kan als prof. Dijk het
deed: ‘nimmer (!) heeft Calvijn aan de roomsche kerk den naam Kerk en het
praedicaat christelijk ontzegd.’ Het meest frappante in heel dit vriendschappelijk
(maar niet overbodig) debatje vind ik nog, dat ik voor het schrijven van bovenstaande
regelen geen enkel geleerdheidsvertoon en geen bizondere inspanning noodig heb
gehad. Wat ik hierboven schreef, was voor iedereen gauw genoeg bij elkaar te
lezen: een paar aanteekeningen uit het register op Calvijns werken maken, - en de
stof ligt zóó voor 't grijpen. Van het beschikbare materiaal heb ik slechts een heel
klein gedeelte gebruikt; desverlangd kan ik het met tientallen van gelijkelijk sprekende
uitlatingen van Calvijn aanvullen.
Toch hangen sommigen zóó erg aan een pluriformiteits-theorie (misschien moet
ik zeggen: zijn ze zóó vooringenomen, of zóó bang voor het prijsgeven van
lievelingsdenkbeelden van......enkele decenniën, en voor het verstoren eener niet
geheel ‘verdiende’ rust) dat prof. Dijk maar nauwelijks een paar zinnetjes als
bovenstaande heeft te schrijven, of overigens gemoedelijke en beste broeders
nemen 't aanstonds in de kerkbode over.
Laat ik deze broeders-overnemers in gemoede mogen waarschuwen: als de jeugd
straks hun leiding gaat wantrouwen, is dat mijn schuld niet, doch die van henzelf.
't Is de tijd niet, om elkaar maar klakkeloos na te schrijven, en aan het eenvoudige
volk voor te zetten, wat ons het gemakkelijkst is, en dan van hetgeen er tegen over
gesteld wordt, geen nota te nemen. Het leven gaat verder; en het is geen stelletje
losbollen, maar vaak de kern van onze jonge stormtroepen, die hoe langer hoe
attenter wordt, als kerkbodes doorgeven wat niet verantwoord is, omdat het nu
eenmaal strookt met hetgeen de redacteur van een vertrouwd voorganger of vriend
op blind gezag heeft aangenomen. Men moet de zaak der calvinistische reformatie
geen schade toebrengen. Dat het gevaar daartoe aanwezig is, zal niemand
ontkennen, die, nadat hij kennis genomen heeft van bovenstaande door ons
afgewezen beweringen, óók nog eens naleest Calvijn's Vera ecclesiae reformandae
8.
ratio, zoo iets dus als Calvijn's ‘Tractaat van de Reformatie der Kerken’. Daar vraagt
hij: ‘Hoe onbeschaamd is dat nu toch eigenlijk, den naam der kerk zelf te gebruiken,
om de kerk zelf te onderdrukken?’ (VII, 611). Die zóó handelen (Rome), die
9.
usurpeeren den kerknaam (612): zij eigenen hem zich maar toe. Als zij op Cyprianus
zich beroepen, die van één episcopaat spreekt, waarvan dan de bisschoppen elk
voor zich een deel onder zich hebben (de bekende slagzin, dien men onophoudelijk
bij de vaderen aantreft), dan beroepen de roomschen zich ten onrechte op hem.
Want Christus is de groote ééne Bisschop, en de roomschen hebben Hem door

8.

9.

De volledige titel van het in 1549 verschenen werk van Calvijn luidt: Vera christianae
pacificationis et ecclesiae reformandae ratio, CR, VII, pag. 591-674.
Schilder verwees naar A. Kuyper, Tractaat van de reformatie der kerken, aan de zonen der
reformatie hier te lande op Luther's vierde eeuwfeest aangeboden, Amsterdam, 1883, dat
voor de bezwaarde gereformeerden in de Hervormde Kerk als richtsnoer diende in hun strijd
voor kerkherstel.
Tascius Caecilius Cyprianus (ca. 200-258), bisschop van Carthago, verdedigde tegenover
het primaat van de bisschop van Rome dat elke bisschop gelijkelijk bekleed was met kerkelijk
gezag. Zie: NCE, IV, pag. 564-566.
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den paus vervangen. En zijn dus schismatiek! (617). Ze zijn allemaal schismatiek
(633).
*
Evenwel, we zijn er nog niet. Prof. Dijk heeft ook geconstateerd, dat volgens Calvijn
het verbond Gods in het pausdom nog aanwezig is.
10.
Hij betoogt dit op grond van Calvijn's ‘bekend advies aan John Knox, den
hervormer van Schotland’.
Wij moeten dus ook dit geval eens van nabij bezien.

II.
We schreven verleden week, ook onze aandacht te geven aan het ‘bekende advies’,
dat volgens prof. Dijk Calvijn aan den hervormer van Schotland, John Knox, zou
hebben gegeven, over den doop van ‘roomsche(!) kinderen’.
Wat is daarvan aan?
Knox had Calvijn gevraagd (brief nr 3106, C.R., 17, 619) of tot den doop konden
worden toegelaten: onechte kinderen, kinderen van afgodendienaars en
geëxcommuniceerden, en zulks vóórdat de ouders met berouw tot de kerk waren
wedergekeerd, of hun kinderen zelf den doop konden begeeren. Vervolgens, of aan
roomsche monniken en priesters, die niet in kerkelijken dienst zijn, en er ook niet
geschikt toe zijn, hun jaarwedde moet worden uitgekeerd, ook in geval zij nog de
oude dwaalleer verbreiden.
In brief 3128 (17, 665 v.) geeft Calvijn zijn antwoord. Ons interesseert natuurlijk
alleen wat hij op de eerste vraag ten bescheid geeft.
Voor we ervan kennis nemen, moeten we even hooren wat ook thans nog volgens
prof. Dijk (Bazuin, 29 Dec. '39) dit antwoord van Calvijn behelst. Letterlijk schrijft
prof. Dijk:
In zijn bekend advies aan John Knox, den hervormer van Schotland,
over den doop van roomsche kinderen, heeft hij onomwonden
uitgesproken, dat in het pausdom het verbond Gods nog aanwezig is, en
zijn erkenning van den roomschen doop sluit m.i. de erkentenis van Rome
als Kerk in!
Ik weet niet, of prof. Dijk die laatste kwestie, van de z.g. ‘erkenning’ van den
roomschen doop, nog op het advies aan John Knox betrekking laat hebben. Hoe
dit zij, we verwijzen daarvoor naar wat we reeds hebben opgemerkt, hetgeen
tegenover prof. Dijk's opinie (plus die van ‘De Heraut’) rechtstreeks óver staat. Naar
mijn meening is er van een positieve ‘erkenning’ van den doop geen sprake. Die
term is wel vlot, maar op den keper beschouwd, niet juist. Het niet-nog-eens doopen
is géén erkenning van het doopende instituut als kerk (een gedoopt darbist zou ik
niet herdoopen, maar ik erken darbisten niet als kerk).
Dit blijve evenwel rusten.
Een tweede opmerking vooraf. Is het waar, wat prof. Dijk schrijft, dat n.l. John
Knox Calvijn advies vroeg over den doop van ‘roomsche kinderen’?

10.

John Knox (1505-1572).
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Waar staat dat eigenlijk?
We hebben Knox zelf laten spreken; die handelt niet, tout court, over den doop
van roomsche kinderen, doch over den doop van onechte kinderen of bastaarden
(spurii), over den doop van idololatrae (afgodendienaars) en van
geëxcommuniceerden.
Zijn die nu zoomaar saam te vatten onder den verzamelnaam roomsche kinderen?
Ik geloof er niets van. Het zijn heel gewone, of liever, wel buitenissige, maar dan
toch formeel voor de verantwoording der gereformeerde kerk officieel neergelegde
kindertjes. Men moet zich maar eens even indenken hoe het op ons eigen
zendingsterrein gaat. Daar staan onze zendelingen ook voor allerlei moeilijkheden.
Hier is een Soembanees, gedoopt, al of niet na behoorlijke voorbereiding. Hij hoort
bij de kerk, maar o wee, hij offert nog aan de afgoden, de voorvaderen. Ginds is
een Soendanees, gedoopt, lid van de kerk, maar hij kan 't niet laten, er een grootere
of kleinere collectie vrouwen op na te houden; soms ‘trouwt’ hij er gauw nog eentje
bij, nét voor hij gedoopt wordt, want daarnà gaat 't niet meer......Elders nóg zoo'n
broeder, gedoopt, lid van de kerk, maar teruggevallen in oude heidensche practijken,
paardendiefrecidivist, of echtgenoot van een nieuw vrouwtje, genomen, - 't was ook
zoo verleidelijk en voor den landarbeid zoo voordelig - nà den doop, ondanks de
vermaning van dominee. Een geëxcommuniceerde.
Drie soorten, wil ik maar zeggen, waarvan iedere zendeling de gevallen weet bij
tientallen, en waarover tot op den huidigen dag adviezen gevraagd worden aan de
zendende kerk, aan zendingsdeputaten, aan professoren in 't kerkrecht.
Nu, John Knox vroeg advies aan - Calvijn. De gevallen zijn natuurlijk in zóóverre
onderscheiden, dat de zendingsarbeiders tot heidenen komen, die nog nooit van
het christendom gehoord hebben, en dat Knox te maken had met een gereformeerde
kerk, bijeengebracht uit wie met Rome had gebroken.
Maar evenmin als in zulke gevallen een zendingsdeputaat zou rapporteeren, dat
de missionaire predikant in kwestie advies heeft gevraagd in zake den doop van
11.
heidensche kinderen, evenmin moet prof. Kuyper in ‘Hamabdil’ (bl. 126) of prof.
Dijk in ‘De Bazuin’ rapporteeren, dat Knox advies vroeg over den doop van roomsche
kinderen. Het probleem was anders. Het ging over kinderen, die voor rekening der
gereformeerde kerk lagen, maar waarvan de ouders allesbehalve sierlijke leden der
kerk waren. De laatste definitie, die Knox geeft, is alvast duidelijk: hij zegt n.l., dat
het gevallen betrof van kinderen, wier ouders nog niet met berouw (recipiscentia)
zich weer onder de tucht (subdiderint) der kerk geplaatst hadden, of, die, waar de
ouders in zonden bleven (de geëxcommuniceerden n.l.) nog niet zelf mondig waren
geworden.
*
Misschien is prof. Dijk in zijn weergave van de vraag, die Knox aan Calvijn gesteld
heeft, in vertrouwen afgegaan op wat prof. Kuyper schreef in ‘Hamabdil’ (p. 126),
die constateerde, dat met de door Knox als afgodendienaars

11.

H.H. Kuyper, Hamabdil, van de heiligheid van het genadeverbond, Amsterdam, z.j [1907].
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aangediende lieden ‘roomschen bedoeld zijn’. Maar dat is niet bewezen. In zijn
kommentaar op 1 Cor. 5:11 (waar Paulus zegt, dat de geloovigen zich niet moeten
vermengen......met afgodendienaars), merkt hij op (49, 385), dat de beteekenis van
dat woord hier onzeker is. Hoe kan iemand, die den naam van Christus noemt,
afgoden dienen? De eene uitlegger, zegt nu Calvijn, neemt aan dat het hier gaat
over menschen, die, evenals vroeger de Israëlieten en Samaritanen, slechts ten
halve bekeerd waren; een andere exegeet meent op zijn beurt, dat Paulus hen op
het oog heeft, die, hoewel den afgodendienst officieel afgezworen hebbende, toch
uit menschenvrees in 't geheim er nog aan meededen. Calvijn kiest voor het laatste
gevoelen; men moet zulke menschen wel uit de gemeente weren, maar aan den
anderen kant toch ook de omstandigheden waaronder ze leven, niet uit het oog
verliezen. En vervolgens is het ook voor ons doel van heden niet zonder beteekenis,
dat hij eraan toevoegt: ‘ik zeg dat daarom, opdat men niet meene, zoo uiterst streng
te moeten optreden tegen hen, die heden ten dage verstrooid(!) zijn onder de
pauselijke tyrannie ('t zijn dus verstrooide geloovigen, maar zwak! K.S.) en zich nog
bezoedelen door allerlei verkeerde gebruiken; wel acht ik hen in dezen, zoo schrijft
Calvijn, zwaar schuldig, en streng te bestraffen, en voortdurend te vermanen, om
nu niet langer slechts ten halve Christus te volgen, maar ik zou ze niet willen
q.
excommuniceeren, want ze leven onder andere omstandigheden.
Ligt déze verklaring niet eerder voor de hand, óók voor die gevallen, waarover
Knox Calvijn advies vraagt?
Volgt men deze lijn niet, dan krijgen we het eigenaardige geval, dat in Knox' aan
Calvijn gestelde vraag roomsche kinderen (die dus niet voor de verantwoordelijkheid
van de gereformeerde kerk liggen), zóómaar midden tusschen andere kinderen
genoemd worden, die het wèl doen (onechte kinderen, kinderen van
geëxcommuniceerden). Volgt men daarentegen ónze opvatting, die Calvijn's eigen
opinie uit den Corintherbrief-kommentaar getrouw weergeeft, dan loopt de
gedachtenketen in Knox' vraag om advies van een leien dakje.
Trouwens, het door Calvijn gegeven advies wijst in zijn letterlijken tekst duidelijk
aan, dat het in Knox' geval inderdaad liep over kinderen van menschen, met wie de
kerk zich eenmaal ingelaten had. Want (667), bijna aan het slot van zijn desbetreffend
advies gekomen, waarschuwt Calvijn ertegen, dat men kinderen van den doop zou
r.
weren, waarvan het vaststaat, dat ze tot het huisgezin der kerk behooren! En dat
met die ‘afgodendienaars’ geen roomschen, doch kerkleden (als hierboven
omschreven) bedoeld zijn, blijkt hieruit, dat Calvijn zegt: bij elke nieuwe
vermeerdering van hun gezin moet men ze

q.

r.

Hoc ideo dico, ne quis tam exacta severitate utendum putet in eos, qui hodie sub papae
tyrannide dispersi vitiosis multis ritibus se contaminent; quos ego quidem graviter peccare in
hac parte dico, et severe redarguendos esse fateor; assidueque urgendos, ut se aliquendo
totos Christo consecrare discant: sed eo usque progredi non audeo, ut excommunicandos
censeam: quia dissimilis est eorum ratio [CR, 49, pag. 385, 386].
putamus nos breviter ostendisse, si reiicimus a baptismo quos constat esse ecclesiae
domesticos, nimis severam fore prohibitionem. Putamus....ostendisse; het zinnetje ziet dus
rechtstreeks op wat voorafging: de beantwoording van Knox.
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s.

scherp vermanen, om zich waarlijk den Heere te geven. Wat die
geëxcommuniceerden betreft, die moet men opwekken zich met de kerk te
verzoenen.
In elk geval is dit wel duidelijk, dat Knox' vraag, Calvijn voorgelegd, door prof.
12.
Dijk, en vooraf (1907) ook door prof. Kuyper, onjuist is weergegeven. Het liep niet
over ‘roomsche kinderen’.
Nu eenmaal het probleem, dat Knox Calvijn voorlegde, door de hoogleeraren
Kuyper en Dijk in hun pluriformiteitsverdediging niet juist gesteld is, ligt het voor de
hand, dat zij ook Calvijn's advies niet recht verstaan.
Mijns inziens blijkt dat ook.
Calvijn antwoordt Knox (we verkorten, en vertalen dus niet letterlijk) ongeveer het
volgende:
t.

Niet zonder reden vraagt ge, of men kinderen van afgodendienaars
u.
en van geëxcomuniceerden tot den doop kan toelaten, in de periode,
v.
waarin de ouders nog geen betering des levens hebben bewezen. Neen,
waarlijk niet zonder reden, want de heilige dingen moet men heilig houden.
En zeker is het, dat ze ontheiligd worden, als de heiligheid van dit mysterie
w.
(den doop) zonder onderscheid wordt toegekend aan buitenstaanders
(‘doopen wat in het doophuis komt’! K.S.), of ook, als iemand wordt
opgenomen in de kerk (door den doop) zonder goede doopgetuigen (om
de stipulaties te kunnen aangaan) die men onder de wettige leden der
x.
kerk kan tellen. Omdat nu in de zaak van den doop eigen inzicht moet
wijken voor de autoriteit van Gods gebod, moeten we in eerste instantie
nagaan, wie het zijn, die Hij zelf roept tot den doop.
Welnu, de belofte geldt niet slechts het kroost van iederen geloovige in
eersten graad, doch in duizend geslachten. Daaruit is het te verklaren,
dat de kracht en de werking van den doop niet vernietigd is, ook al is
onder het pausdom (dat wil dus zeggen: in de periode vóór de Reformatie!!
y.
K.S.) de vromigheid des levens meermalen in nòg zoo toenemende mate
schuil gegaan. Oorsprong zoowel als beteekenis van den doop moet men
uit de belofte beoordeelen. Voor ons is het dan ook een uitgemaakte
zaak, dat het uit heilige en vrome voorouders gesproten nageslacht, ook
al waren voorouders of naaste ouders afvalligen, toch behoort tot het
lichaam der kerk. Zoozeer het een slecht en dwaas bijgeloof was onder
het pausdom (vóór de Reformatie, K.S.) aan Joden en Turken maar de
kinderen te ontstelen of onder hun handen weg te rukken, en ze dan maar
een-tweedrie te gaan doopen (denk aan moeilijkheden op het
zendingsterrein, K.S.), zoo is het aan den anderen kant toch een tekort
doen aan het recht der

s.
12.
t.
u.
v.
w.
x.
y.

non negamus, idololatras, quoties nascuntur ipsis liberi, acriter monendos et stimulandos
esse, ut se Deo vere addicant.
Kuyper, Hamabdil, pag. 126.
merito.
donec.
donec resipiscentiam parentes sint testati.
alienis, die buiten het verbond staan.
sine idoneis sponsoribus, et qui numerari queant inter legitimos ecclesiae cives.
pietatis interruptio, quae grassata est in papatu.
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kinderen, als men daar, waar de christelijke belijdenis niet geheel
verdwenen of uitgedoofd is, de kinderen weert van het gemeenschappelijk
symbool (den doop, K.S.). Want het is niet billijk, als uit oorzaak van later
ingetreden bederf der ouders, de loop der goddelijke genade zou worden
afgebroken, indien n.l. God drie eeuwen of nòg langer geleden hen
verwaardigd heeft te worden aangenomen als zijn kinderen. Om kort te
gaan, evenals van iederen Gedoopte geldt, dat hij niet tot den doop
toegelaten wordt alleen maar ten wille van den éénen man, die zijn vader
is, doch vanwege Gods in de geslachten dóórgaande verbond, zoo kan
men ook de kinderen van de kerk niet weren, alleen maar ter oorzake
van één ouder.
Maar, - natuurlijk moet er iemand zijn, die als doopgetuige optreedt. Want
niets is meer verkeerd, dan dat men in het lichaam van Christus zou
inlijven zoodanigen, van wie men niet hopen kan, dat zij zijn discipelen
zullen wezen. Meldt uit den kring den verwanten niemand zich, om de
vereischte garantie te stellen en de zorg voor de opvoeding op zich te
nemen, dan wordt alles een vertooning en dan wordt de doop ontheiligd.
In elk geval evenwel waarin na behoorlijke stipulatie een kind
gepraesenteerd wordt, schijnt ons elke noodzaak van afwijzing afwezig.
Men bedenke bovendien, dat we in een periode van overgang leven,
vanwege de reformatie der kerk, en dat dit een heel verschil meebrengt
tegenover den tijd, waarin de kerk wel en deugdelijk is geïnstitueerd en
ingericht.
Hieraan knoopt Calvijn dan de opmerking vast, dat men in zulk een overgangstijd
nog wel met gemakkelijke condities kan volstaan, maar dat straks, heeft eenmaal
de toestand zich geconsolideerd, de lijn weer strakker moet worden gehouden, en
de ouders zèlf de eerst aangewezenen zijn, om de stipulaties aan te gaan.
*
Tot zoover Calvijn's advies aan Knox.
We constateeren - en nu men mij, met de beste bedoelingen natuurlijk, wil
tegenhouden in wat ik zie als reformatie der kerk, moet men van mij verdragen, dat
ik, die niemand aanviel, eindelijk maar ronduit spreek - we constateeren dus het
volgende:
a) het ging niet over den doop van roomsche kinderen, maar over moeilijke
gevallen, zooals we die op het zendingsterrein, bij de evangelisatie, ja soms zelfs
in ons eigen kerkelijk leven nog altijd tegenkomen;
b) de regel, dien Calvijn stelt, erkennen we allemaal;
c) prof. Kuyper in ‘Hamabdil’ had dan ook beter gedaan, geen betoog te leveren,
zooals hij op bl. 125-130 deed, teneinde te bewijzen, dat er ‘een krasse
13.
tegenspraak’ (door hem daarna overbrugd) is tusschen twee adviezen van

13.

Ibidem, pag. 127.
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14.

Calvijn; te weten, dit advies aan Knox, èn het andere, verstrekt aan Farel, en
waarin Calvijn (ik volg nu verder zonder controle ‘Hamabdil’) het een dwaasheid
acht, ‘hen te doopen, die niet gerekend kunnen worden leden te zijn van onze
gemeenschap; daar de kinderen der papisten hieronder behooren, zoo zien we niet
15.
in, dat het geoorloofd is hun den doop te bedienen’. Want - blijkens het slot van
zijn advies aan Knox, dat prof. Kuyper blijkbaar niet ten einde toe gelezen heeft,
heeft Calvijn het over kinderen der papisten niet gehad;
d) prof. Dijk heeft, nadat ‘Hamabdil’ door zijn haastige lezing Calvijn's betoog een
kwart slag den verkeerden kant uit heeft doen gaan, van dien kwart slag een halven
gemaakt, door, wèl het advies aan Knox, maar niet dat aan van Farel te vermelden
in ‘De Bazuin’ (1939);
e) dat het verbond Gods in de dagen vóór de Reformatie niet verdwenen was, is
een waarheid, die niemand onder ons betwist. De kerk is er altijd geweest.
16.
Anselmus reken ik ook tot ‘mijn’ kerk, duizenden anderen eveneens. 't Probleem
is niet, of het verbond Gods vóór de Reformatie onder de pauselijke ‘tyrannie’ nog
er is, doch, hoe de verbondslijn loopt, nadat de stem der hervormers heeft geklonken,
en het Woord Gods weer op den kandelaar is gezet, en tot de ‘Entscheidung’ is
gedwongen;
f) het argument, waarmee we ook ditmaal prof. Dijk de pluriformiteit hoorden
verdedigen, zulks nà den oproep dien prof. Hepp tegen ds Feenstra deed uitgaan,
kon ons niet overtuigen.
*
17.

18.

Intusschen, prof. Kuyper heeft (‘Heraut’ 2096 ) ook op Datheen
19.
Volgende week hopen we daar iets over te zeggen.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

zich beroepen.

Guillaume Farel (1489-1565), Frans-Zwitsers kerkhervormer, predikant te Neuchâtel.
Zie: Calvijn aan Farel, CR, XIV, pag. 570-571.
Kuyper, Hamabdil, pag. 125.
Anselmus (1033-1109), aartsbisschop van Canterbury sedert 1093.
De Heraut, 24 maart 1918.
Petrus Dathenus (1531/2-1588), predikant van de Vlaamse vluchtelingengemeente te Frankfort
aan de Main (1555-1561) en hageprediker in Vlaanderen. Zie: BWPGN, II, pag. 383-401.
Zie pag. 117-125.
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1.

9. Van Toorenenbergen, De Cock, Kuyper, dr De Bondt
2.

Dr J.J.v. Toorenenbergen heeft in zijn ‘Bijdragen tot de verklaring, toetsing en
3.
ontwikkeling van de Leer der Hervormde Kerk’ (Utrecht, 1865, 213 ) deze stelling
geponeerd:
‘De Roomsche Kerk heeft zich door het concilie van Trente van de
apostolische kerk gescheiden.’
Met Van Toorenenbergen ben ik het lang niet altijd eens; dit zij vooropgesteld.
Maar als in zijn verdediging zijner pluriformiteitsleer (en in de daartoe aangeboden
4.
‘interpretatie’ van artikel 27 der Belijdenis) prof. Kuyper zich beroept op Doedes,
dan mag ik in bestrijding van dr. A. Kuyper's (en anderer, niet aller) pluriformiteitsleer
wel eens in Van Toorenenbergen neuzen.
Ik doe dat met een tikje jaloerschheid, als ik bedenk hoe men onder ons
tegenwoordig zijn best doet, den kerknaam voor Rome te reserveeren, nog wel op
vermeend gezag van Calvijn.
*
5.

Van Van Toorenenbergen naar dr A. de Bondt is de weg lang genoeg. Toch waag
ik 't er op, beide broeders naast elkaar te zetten. In ‘Credo’ n.l. heeft dr de Bondt
deze week een enkel woord gewijd aan de vraag, of Calvijn Rome al dan niet kerk
6.
noemt.
In tweeërlei opzicht is dit artikel een vooruitgang.
Primo moet men weten, dat het bestaan van ondergeteekende door de lezers
van gemeld orgaan deze week is ‘ontdekt’. Tot nu toe bestond ik voor het

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Uit: De Reformatie, 2 februari 1940.
Dr. J.J. van Toorenenbergen (1822-1903), hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit
van Amsterdam. Zie: BLGNP, II, pag. 421-424.
De ondertitel van deze publikatie luidt: Theologische stellingen met toelichtingen, n.a.v. de
Nederlandsche Geloofsbelijdenis.
Zie: De Heraut, 3 februari 1918, waar H.H. Kuyper zich beroept op J.I. Doedes, De
Nederlandsche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergsche Catechismus, I, Utrecht, 1880, pag.
357.
Dr. J.I. Doedes (1817-1897), hoogleraar Nieuwe Testament aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Zie: BLGNP, II, pag. 169-172.
Dr. A. de Bondt (1901-1953), predikant van de Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage-West,
sinds 1950 hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Hogeschool te Kampen. Zie:
De Haas, IV, pag. 68-69.
Zie: Credo, 26 januari 1940.
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orgaan van prof. Hepp, althans in de binnenpagina, niet; hoogstens in Persschouw,
in oratia obliqua alzoo. In oratia recta werd ik wel bestreden, maar dan op een
manier, die slechts voor ingewijden herkenbaar was. Thans heeft dr de Bondt de
methode van zijn redacteur met één slag veranderd. Wie weet, wat dat nog voor
goeds opleveren kan! Dr de Bondt is blijkbaar met mij van meening, dat de huidige
meeningsgeschillen, waarover prof. Hepp (geval-Feenstra) in de pers weer begonnen
is, en anderen (prof. Kuyper, prof. Dijk etc.) hem zijn nagevolgd (voor wat het
bespreken van dit thema betreft) in de pers een plaats hebben moeten. Hij vat
althans het thema der pluriformiteit, dat prof. Hepp aansneed, weer op. Ook in dit
opzicht is er dus tusschen ons blad en dat van prof. Hepp overeenstemming. Wie
weet, alweer, wat daaruit aan goeds voortkomen kan!
Een vooruitgang dus, dit artikel. Ook om déze reden; dr de Bondt zegt, dat 't maar
een kwestie van accent is, of Calvijn nu bekeken wordt op mijn manier, dan wel op
die van prof. Dijk (en prof. Kuyper, voeg ik erbij).
Dat staat er nu wel niet letterlijk zóó, maar het ligt er toch in. Immers, prof. Dijk
had geschreven ('t was geen saamvatting, zooals dr de Bondt meent, doch letterlijke
aanhaling), dat Calvijn nimmer den naam van kerk aan Rome had ontzegd.
Daartegenover had ik opgemerkt: hij deed het wèl. Vóór ik nog klaar ben, ik mag
dat wel, zegt nu dr de Bondt: ‘wij gelooven, dat het accent bij Calvijn anders valt,
dan prof. Schilder het voorstelt’.
Zou men niet verblijd zijn wegens den goeden voortgang van ons kerkelijk leven?
Nog maar een paar weken geleden verkondigde prof. Dijk, voorstander eener
pluriformiteitstheorie: Calvijn ontzegt nooit den naam kerk aan Rome. Thans komt
in het orgaan van een andere pluriformiteitsverdediger, prof. Hepp, het zinnetje voor
(vrij weergegeven): nu ja, hij deed het wel, maar het accent is wat anders dan
Schilder het legt.
Al zou dit laatste nu ook werkelijk waar zijn, dan hebben we toch al heel wat
gewonnen. Ook al spreekt men een volzin anders uit, met ander accent, hij blijft er
dezelfde volzin om. Men kan dan voorts zijn geleerde-termen-apparatuur te hulp
roepen, en met dr de Bondt er van maken: ‘niet zonder meer ontzegd’, of: niet ‘in
absoluten zin’ ontzegd, - in elk geval is dat wat anders, dan dat men poneert: nooit
ontzegd. We noteeren dankbaar, dat in het blad van prof. Hepp met mij van
gedachten gewisseld wordt over de vraag, ‘op welke wijze Calvijn den naam kerk
aan Rome ontzegt’. Voor deze hulp in het indeuken van den lichtgebouwden muur
der pluriformiteitstheorieën ben ik het orgaan van prof. Hepp zeer dankbaar. Waar
de polemiek al niet goed voor is.
*
Overigens, dr de Bondt heeft mij inzake dat ‘accent’ nog niet gewonnen. Het schijnt
hem niet bekend, dat het prof. Kuyper geweest is, die destijds in ‘De Heraut’ in een
artikelenreeks, waarnaar een synodaal rapport verwees, op den brief van Calvijn
aan Sozzini gewezen heeft. Prof. Kuyper haalde daaruit: Calvijn erkent dat er
overblijfselen van de kerk onder Rome zijn. Ik merkte op: ja, maar lees de hééle
correspondentie, dan blijkt, dat Calvijn in den voorafgaanden brief voorop plaatst,
dat hij Rome den kerknaam ontzegt. Dat is het uitgangspunt, en daarna wordt dan
het verwijt van inconsequentie ontzenuwd.
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En nu meent dr de Bondt, dat dit ‘niet geheel juist is’.
Nu, daarmee ben ik al content. Niet geheel juist. Het aantal waarheidsprocenten
berekene wie kan. Als dr de Bondt zelf toegeeft, dat Calvijn tegenover de pauselijke
kerk wijst op de kerk van de Reformatie, en dat dan dàt voor hem de ware kerk is
tegenover de valsche, pauselijke kerk, dan moge hij zich inspannen, om dan verder
de concordie met de theorie-prof. Kuyper-prof. Dijk te redden, ik behoef daarop niet
in te gaan. Primo, omdat ik, toen dr de Bondt schreef, al weer nieuwe elementen
had bijgebracht, waarmee ik nog een poosje verder gaan zal. Secundo, omdat dr
de Bondt zich vergist, als hij meent, dat Calvijns weigering van den herdoop van bij
Rome gedoopten te maken heeft met een andere erkenning van Rome als kerk.
Daar schrijf ik trouwens ook over. Met genoegen wil ik dr de Bondt van breeder
poging tot bewijsvoering dienen. Als hij 't vraagt. En als hij dan belooft, in prof.
Hepp's orgaan daarop terug te komen. We kunnen elkaar's artikel b.v. dan
overnemen. Doen? Bijdrage tot waarheid en vrede!
*
Ja, maar, zoo zal dr de Bondt zeggen: ik hèb al één bewijs naar voren gebracht.
Behalve een paar uitspraken van de Institutie, die trouwens geheel strooken met
wat ik beweerde, en waarop ik destijds breed ingegaan ben, toen prof. Hepp voor
het eerst, dadelijk na mijn optreden in Kampen(!) in een almanak mij, volgens eigen
zeggen, had bestreden, wijst dr de Bondt op een uitspraak van Calvijn in een brief
7.
aan den roomschen kardinaal Sadoletus. Ik had die op het lijstje van behandeling
staan.
Aan Sadoletus schrijft Calvijn volgens dr de Bondt:
‘Maar - zult gij zeggen: wat is dat voor een aanmatiging: bij ons alleen
is de Kerk en nergens anders ter wereld?
Neen, Sadolet, dat onder Uw bestuur gemeenten van Christus voorkomen,
ontkennen wij niet, maar wij beweren, dat de Roomsche opperpriester,
met heel de schare van valsche bisschoppen, die daar de plaats der
herders innemen, wilde wolven zijn, die er alleen op uit zijn, het Rijk van
Christus te verscheuren, en te vernietigen, tot het een ruïne geworden
8.
is.’
Ook hieruit blijkt, aldus besluit dr de Bondt, dat Calvijn in zijn scherpe veroordeeling
van de pauselijke hiërarchie niet voorbijziet, dat daar overblijfselen van de kerk van
Christus zijn.
Ja, ja, alsof dat nu iets zou beteekenen voor de plaatsing van Rome onder het
pluriformiteitsschema! Waarom loopt men toch over het groote vraagpunt heen?

7.

8.

Jacobus Sadoletus (1477-1547), bisschop van Carpentras en na zijn verheffing tot kardinaal
(1536) rooms-katholiek gesprekspartner van de protestanten. Zie: NCE, XII, pag. 846.
De Bondt doelde op Calvijns brief aan Sadoletus van 1 september 1539.
Credo, 26 januari 1940.
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9.

Overigens, waar zijn toch de dagen van De Cock en van Kuyper gebleven? Hebben
die ooit ontkend, dat er onder de haagsche synode kerken waren, die nog ‘onder
het juk’ waren, en die ze daarom vrij moesten maken? Welneen: juist omdat ze
daarvan vast overtuigd waren, gingen ze van plaats tot plaats, plaatsten de menschen
voor de beslissing, en zeiden dàn wat prof.dr H.H. Kuyper in die goede dagen heeft
geleerd, en wat we tegenwoordig blijkbaar niet meer gelooven mogen, zonder van
‘nieuwlichterij’ beschuldigd te worden, hoewel het toch zoo oud is.....
We herinnerden hierboven aan Van Toorenenbergen. Het concilie van Trente,
dat voor hem van zoo beslissende beteekenis is, is saamgekomen 13 Dec. 1545.
Calvijns antwoord aan Sadoletus is gedateerd September 1539. Ruim zes jaar
vóórdat officieel de band werd doorgesneden. Wie nu bedenkt, dat een reformatie,
zelfs in het kleine Nederland, in de dagen van treinen of trekschuiten (doleantie en
afscheiding) jaren en jaren duurt, kan zich meteen verzekerd houden, dat een
reformatie, als destijds Europa wilde terugvoeren, Europa, met zóóveel vorsten en
vorstjes, onder zóó sterke pressie van de overheid op de kerk, en met zóó zware
geografische moeilijkheden, en zóó gebrekkige communicatiemogelijkheden, niet
één-twee-drie voor elkaar te krijgen was. Als De Cock na zijn uitzetting had gezegd
- l'église, c'est moi, en niet had bedacht, dat er onder het ‘synodale juk’ plaatselijke
gemeenten waren, door ‘de synode’ gepraesideerd (dat woord gebruikt Calvijn
tegenover Sadoletus), of als Kuyper-Rutgers in dien geest hadden geredeneerd,
dan zou de vroegere dr H.H. Kuyper niet hebben kunnen schrijven, zooals hij het
10.
omstreeks 1892 toch metterdaad deed.
Wat zegt dat nu toch voor ons probleem, of Calvijn, 6 jaar vóór Trente er is, erkent,
dat er nog altijd schapen van Christus, plaatselijke gemeenten, zitten te zuchten
onder het juk van kardinalen? Was soms de reformatie al overal doorgedrongen?
Geen sprake van! Was de band met Rome tot op de laatste vezel doorgesneden?
11.
Maar het concilie van Trente, 13e zitting (ed. Mechelen, p. 108 ) vertelt, plechtig
genoeg, dat het met verlangen uitziet naar de komst der protestanten! Eerst aan
het slot wordt de duimschroef goed aangezet. In 1537 hadden de Protestanten nog
beraadslaagd, hoe zij zich zouden houden op het toegezegde, maar steeds
verschoven concilie. Is men vergeten het Regensburgsche interim? Men zou zich
nog een poosje beraden, en afwachten hoe de zaken zouden loopen op het a.s.
concilie.
't Is mij een raadsel, hoe de kinderen van De Cock en Kuyper kunnen constateeren:
Calvijn zag 6 jaar vóór Trente nog kerken onder het juk, en daarom ontzegt hij den
naam kerk niet aan de jukopleggende gemeenschap. We

9.
10.

11.

Ds. Hendrik de Cock (1801-1842), voorman van de Afscheiding van 1834. Zie: BLGNP, II,
pag. 129-132.
Schilder doelde op het ‘Referaat over stelling II’ van H.H. Kuyper in Scheurmakerij of niet?
Toelichting der stellingen, waarover ds. Van Lingen c.s. de openbare samenspreking
weigerden, vooraf gegaan door een openbare brief aan ds. F.P.L.C. van Lingen door de
deputaten der classis Amersfoort, Hilversum, 1894, pag. 11, 12. Zie ook: K. Schilder, ‘Dr.
H.H. Kuypers titulatuur uit 1894 inzake ware en scheur-kerk’, De Reformatie, 8 oktober 1937.
Canones et decreta sacrosancti et oecumenici concilii Tridentini, sub Paulo III, Julio III et Pio
IV, pont.max., celebrati..., Mechelen, 1826.
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raken al verder van de Doleantie en de Scheiding af, als we niet oppassen.
Daarom is het noodig, tegen de meer dan dreigende deformatie op te treden.
Zonder aanzien des persoons.
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1.

10. De z.g. ‘erkenning’ van den doop

Zoowel prof. Kuyper als prof. Dijk beijveren zich te betoogen, dat een kerkelijk
instituut (ook het onze) dat den doop, in een ander instituut bediend, (onder bepaalde
condities) niet hernieuwt, in geval de gedoopte van kerkelijk instituut verwisselt,
daarmee dit doopende instituut factisch erkent als kerk.
Ik verbaas me telkens weer over die redeneering.
Zijn soms ook de Roomschen al geneigd, den kerknaam te geven, aan hen, wier
doop zij niet herhalen?
Op het concilie van Trente, 7e zitting, 3 Maart 1547, is met betrekking tot den
doop vastgesteld, dat als iemand beweert, dat de doop, die door ketters in den naam
van Vader, Zoon en Geest bediend is mèt intentie, te doen wat de kerk doet, geen
a.
ware doop is, hij te veroordeelen is.
Zoekt men in het register onder ‘haeretici’ naar de beteekenis van den naam
‘ketters’, dan wordt verwezen naar......de Protestanten.
Alzoo zou Rome op hetzelfde concilie, dat nog de protestanten aan den doem
zou overgeven, hen als kerk hebben erkend?
Wat dit concilie van Trente besliste, lag trouwens geheel in de lijn van vroegere
besluiten.
2.
Toen Koning Leo IV van Klein-Armenië, dat destijds althans in naam met Rome
3.
verbonden was, paus Benedictus XII om hulp had gevraagd tegen de Saracenen
4.
(Hefele, VI, 569 ) antwoordde de paus, dat dan die Armeniërs eerst maar eens hun
dwalingen moesten herroepen. En er werd meteen werk van gemaakt ook: een
synode werd bijeengeroepen, om de dwalingen te formuleeren. Niet minder dan
117 dwalingen werden opgesomd: grondige arbeid! Hoewel, - niet zonder repetities,
wat bij zoo ruime fabricage geen wonder is. Tot de gewichtigste, die Hefele
vermelding waard keurt, behoort, nr 36 (bl. 571), dat zij allen, die van een andere
kerk tot hen overkomen, overdoopen. Daar wil de paus dus niets van weten. Heeft
de paus daarmee al die instituten als kerk erkend? De paus is over het geval lang
niet te spreken; hij laat zelfs aanteekenen, dat (Hefele 572) enkele lieden, die op
armenische manier gedoopt waren, doch later op latijnsche manier waren herdoopt,
in Florence van eenige

1.
a.

2.
3.
4.

Uit: De Reformatie, 2 februari 1940.
Si quis dixerit, Baptismum, qui etiam datur ab haereticis in nomine Patris, et Filii et Spiritus
sancti, cum intentione faciendi quod facit Ecclesia, non esse verum Baptismum; anathema
sit (S.S. et oec. Concilii Tridentini canones et decreta, Mechlinae, 1826, 68; vgl. decret. Eugenii
in conc. Florent. Caus. 1. q. 1. c.).
Leo IV († 1342), koning van Klein-Armenië.
Paus van 1334 tot 1342.
C.J. Hefele, Conciliengeschichte nach den Quellen bearbeitet, VI, Freiburg im Breisgau, 1867.
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Armeniërs te hooren hadden gekregen, dat deze latijnsche doop niet meer waard
was, dan een doodgewoon bad, niets meer waard, dan of (de kerkelijke taal in die
dagen is niet preutsch) een hond de goede lieden bevuild had. Men is dus op zijn
eigen doop ter dege gesteld, wil hem, zelfs als 't herdoop geweest is (hetgeen in
bepaalde gevallen noodig geacht werd) niet bespot zien: maar wil men toch niet dat
de Armeniërs ieder herdoopen, onverschillig waar hij vandaan komt.
De Armeniërs hebben op deze aanklachten prompt met een ‘es ist nicht wahr’
geantwoord (Hefele, 573). Inzake het eerste punt volstaan ze met een eenvoudig
‘neen’; inzake het tweede constateeren ze, dat ze van het incident onkundig zijn,
maar nu ook hunnerzijds niet begrijpen, dat wettig gedoopten te Rome soms worden
overgedoopt. Ze kaatsen den bal terug (576).
5.
Men ziet het: van Armenië tot Italië, van Sis tot Rome is men het erover eens:
niet zóómaar herdoopen, wie uit een andere kerk overkomt. Maar men denkt er niet
over, te beweren: het zijn allemaal kerken, die instituten, waar ze vandaan komen.
6.
Toen Nicolaas I met de Bulgaren, die hem kwamen raadplegen teneinde in hun
land met de kerk van Rome in contact te kunnen komen, handelde, kwam o.m. het
feit ter sprake, dat een jood, van wien niet vaststond, dat hij christen was, er heel
wat gedoopt had. Kon dat maar? De doop, zegt Nicolaas, is toch geldig, als hij maar
7.
op de drieëenigheid of op Christus' naam is bediend.
Zoo ware meer te noemen. Ging men dit advies van Nicolaas, of het antwoord
aan de Armeniërs, of de uitspraak van Trente bewerken op dezelfde manier, waarop
8.
bij ons over het advies van Calvijn aan Knox (zie elders in dit nummer ) gehandeld
is, wel, we konden zoomaar concludeeren, dat Róme de sterkste voorstandster is
van de pluriformiteit. Het gravamen Buizer was dan heelemaal van de baan.
Maar, hoe interkerkelijk-verbindend zulke opvattingen over de weigering van
herdoop ook mogen zijn, als men ze doortrekt n.l., we zullen er toch maar geen
glossen over maken. Daar is de zaak te ernstig voor. We zullen ze alleen bestrijden,
omdat het noodig is terwille van de reformatie onzer kerkbeschouwing.

5.
6.
7.
8.

Plaats in Armenië, waar in 1342 de synode van de Armeense kerk bijeen kwam, die de 117
dwalingen weersprak.
Nicolaas I (ca. 820-867), paus sedert 858.
Hefele, Conciliengeschichte, IV, 1860, pag. 337.
Zie pag. 82-86.
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1.

11. Nationaal-socialistisch protest

We hebben indertijd geschreven over het comité ‘Terug naar het Evangelie’, en de
2.
3.
spreekbeurt, die dr H.W. v.d. Vaart Smit daarvoor vervulde. We toonden aan, hoe
dr v.d. V.S. onder de nationaal-socialisten optrad. We zijn daarvoor behoorlijk van
allerlei leelijks beschuldigd, en blijven toch dankbaar, dat we het gedaan hebben.
Thans schrijven twee bladen over aanverwante kwesties. Het ééne is ‘Eenheid
4.
5.
door Democratie’, dat we volgende week hopen te citeeren. Het andere is
‘Evangelie en Volk’. Dat het blad een nationaal-socialistisch stempel vertoont, is
ieder duidelijk, die de namen van den ‘opstelraad’ leest: G.J.K. baron van Lynden
6.
7.
8.
9.
van Horstwaerde, dr W.Th. Boissevain, ds mr L.C.W. Ekering, mr dr F.P. Guépin,
10.
11.
J. Kranenburg, J.H. Scholte.
In het nummer van 15 Jan. 1940 (2e jrg. nr. 5) komt onder den titel ‘Witte Terreur’(!)
een ‘ingezonden’ voor van datzelfde vomité, waarvoor dr v.d. Vaart Smit zijn
religieuze toespraak hield, met verzoek op de convocatiekaart, uiterlijk kenteekenen
(als fascistengroet e.d.) te vermijden.
12.
In dit ‘ingezonden’ wordt een en ander gezegd over dr L.D. Terlaak Poot,
hervormd predikant van Den Haag, tevens reserve-veldprediker. Het blad herinnert
eraan, hoe aan dezen predikant ‘bij de debatten over de defensie-

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uit: De Reformatie, 2 februari 1940.
Dr. H.W. van der Vaart Smit (1888-1985), predikant van de Gereformeerde Kerk te
Zwijndrecht-Groote Lindt tot 1936, directeur van het Nederlandsch Christelijk Persbureau.
Zie: De Haas, V, pag. 237, 238.
Zie: De Reformatie, 22 oktober en 5 november 1937.
Eenheid Door Democratie, Propaganda-orgaan der Nederlandsche beweging voor Eenheid
Door Democratie, 2 december 1939.
Zie: De Reformatie, 9 februari 1940 (‘Persschouw’).
G.J.K. baron van Lynden, heer van Horstwaerde en Riethoven (1886-1964), lid van de
Algemene Raad van de N.S.B.
Dr. W.Th. Boissevain (1880-1945), hervormd predikant te Leiden, lid van de N.S.B. Zie:
BLGNP, III, pag. 45-47.
Ds. mr. L.C.W. Ekering (1889-1964), hervormd predikant te Amsterdam, lid van de N.S.B.
Mr. dr. F.P. Guépin (1904-1973), lid van de N.S.B., wethouder van Amsterdam van 1941 tot
1945.
Niet getraceerd.
J.H. Scholte was voorzitter van het nationaal-socialistisch comité ‘Terug naar het Evangelie’
te Den Haag.
Dr. L.D. Terlaak Poot (1890-1974), hervormd predikant te Den Haag. Hij werd bij Koninklijk
Besluit van 28 augustus 1939 aangesteld als reserve-veldprediker.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

96
begrooting in de Tweede Kamer nationaal-socialistische sympathie ten laste gelegd
13.
werd’.
Vervolgens wordt medegedeeld, dat de minister een onderzoek deed instellen;
en dat daarbij werd geconstateerd dat genoemde predikant ‘geen lid was van het
Comité “Terug naar het Evangelie”’, volgens het blad was dit een ‘natuurlijk geheel
overbodige en misleidende vraag, want dr Terlaak Poot was geen lid van het Comité,
doch lid en voorzitter van den “Raad van Advies en Contact” van voornoemd Comité’.
Op deze mededeeling volgt dan het verdere relaas. Dr Terlaak Poot verzekerde
geen N.S.B.-er te wezen. Het moderamen van den kerkeraad der Herv. gemeente
hielp ook een handje. De minister handhaafde dr Terlaak Poot in zijn functie van
veldprediker.
Intusschen dankt het comité in dit door voorzitter en secretaris-penningmeester
onderteekende stuk voor zijn diensten, aan het comité bewezen. ‘Wij kwamen’, zoo
lezen we, ‘met dr Terlaak Poot in contact door middel van den leider der “Orde van
Getuigen van Christus”, den heer G.J.K. baron van Lynden van Horstwaerde,
ontmoetten bij hem een open hart voor onze bedoelingen - (menige schriftelijke
verklaring daarvan bewaren wij als dankbare herinnering) - en zagen hem later
optreden als lid en voorzitter van onzen “Raad van Advies en Contact”’.
Gemelde ‘Raad van Advies en Contact’ is wel ontbonden, zoo lezen we, maar,
‘al bedankte niemand van zijn leden, ook de voorzitter niet, zoo is de laatste actie
van den voorzitter geweest dat hij ons Kerstmis 1938 een spreker bezorgde’.
Verder verklaart het stuk: ‘Het is ons niet duidelijk, hoe dit beklemtoonen (door
dr Terlaak Poot) van de instemming met de houding der Chr. Historische Unie ten
opzichte van de N.S.B. en hoe dit stelling nemen naar letter en geest, in
overeenstemming te brengen is, met de houding, die wij van dr Terlaak Poot in 1937
en 1938 ondervonden hebben.
Daar is iets in, dat ons onwaarachtig aandoet en onder den druk van terreur aan
dr Terlaak Poot blijkbaar ontwrongen is.’
Hoe gekrenkt de heeren zich voelen leert volgende uitlating: ‘Zulke personen

13.

Het antirevolutionaire Tweede Kamerlid ds. C. van der Zaal citeerde in de zitting van 6
december 1939, tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Defensie
voor 1940, uit het nummer van Eenheid Door Democratie van 2 december 1939, dat een
artikelen-serie van Terlaak Poot in de 's-Gravenhaagsche Kerkbode ‘droop van
nazi-propaganda’.
Het christelijk-historisch Kamerlid dr. H.W. Tilanus protesteerde in een interruptie tegen deze
kwalificatie. Twee dagen later kwam Tilanus op dit punt terug en voerde aan, dat het oordeel
van Eenheid Door Democratie was gebaseerd op een onvolledige, tendentieuze weergave
in de N.S.B.-pers van Terlaak Poots artikelen. Van der Zaal wees hem er toen in een interruptie
op, dat Eenheid Door Democratie zich baseerde op een bulletin van het Nederlandsch
Christelijk Persbureau. Zie: Handelingen Tweede Kamer, 6 en 8 december 1939.
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doen meer kwaad, dan wanneer zij ons nooit tegemoet gekomen waren. Dat zeggen
14.
we ook op het geval-Ouwerkerk’.
Natuurlijk kunnen wij ons niet verder hierover uitlaten. Maar deze dingen zijn
publiek. We meenen in het bovenstaande reden te hebben voor de vraag: Zijn wij
waakzaam genoeg?
Ik geloof het eigenlijk niet. De verkapte N.S.B.-organisaties zijn vele.

14.

H.L.G. Ouwerkerk (1902-1968), evangelisch-luthers predikant te Purmerend, hield op 29
oktober 1939 een spreekbeurt in de Lutherse Kerk te Alkmaar, georganiseerd door het comité
‘Evangelie en Volk’, een mantelorganisatie van de N.S.B. Tegen dit door velen als misbruik
ervaren gebruik van een kerkgebouw werd geprotesteerd. Zie: Eenheid Door Democratie, 28
oktober 1939. Bij Koninklijk Besluit van 21 november 1939 werd Ouwerkerk benoemd tot
reserveveldprediker. Per 13 juli 1941 legde Ouwerkerk zijn ambt neer.
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1.

12. Boekbespreking

N.a.v. M.J. Koenen/J. Endepols, Verklarend handwoordenboek der Nederlandse
19

taal (tevens vreemde-woordentolk), Groningen, 1940 .
De negentiende druk!
2.
Maar in die vreeselijke spelling, die ons opgedrongen is en waar we, nu we
kinderen hebben, mee ‘zitten’, - anders trokken zich er niet velen iets van aan.
3.
Koenen, de vertrouwde uit mijn gymnasiastentijd, is nu Koenen-Endepols
geworden. En de visch is vis geworden. Maar 't boek zelf heeft zijn degelijkheid
behouden. Of 't altijd in orde is, als 't met vreemde woorden voor den dag komt? Ik
lees: Ky'rië Ele'ïson, en word dus op dat punt wat wantrouwig. En of in paraphrase
‘phrase = taal’ is, betwijfel ik ook; evenals, of paradox van para + doxe = meening
komt. Maar waartoe nog meer te vitten? Het geheel is voornaam werk, zeer
gemakkelijk in 't gebruik, en van opvallende degelijkheid. Bovendien ontvangt men
vijf toegiften: niet alleen de spellingsregels van 29 Dec. '36 (men moet de feiten nu
eenmaal kennen), maar ook: uitspraak van engelsche titelwoorden, oost-indische
woorden, titulatuur, aardrijkskundige namen en hun geslacht, - de Jordaan heet hier
nog altijd mannelijk, de IJsel ook.
Mijn groot respect voor dezen zwaren arbeid. Ik herinner me een vers, in
verscheidene lexica kan men 't trouwens opgenomen vinden, waarin bezworen
wordt, dat 't maken van woordenboeken nog erger is, dan, laat ons een anachronisme
gebruiken, een concentratiekamp. Ik ben geneigd, het element van waarheid daarin
toe te stemmen. Te meer daarom bizonder respect voor dat soliede werk.

1.
2.
3.

Uit: De Reformatie, 2 februari 1940.
De ‘spelling-Marchant’, genoemd naar de minister van Onderwijs H.P. Marchant, werd vanaf
1934 in het onderwijs ingevoerd.
Schilder bezocht van 1903 tot 1909 het Gereformeerd Gymnasium te Kampen.
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1.

13. Het genadeverbond
2.

Zoals reeds gezegd, is het verbond der genade in de laatste tijd in onze kring
opnieuw in het centrum der belangstelling geplaatst. Wij mogen daar wel dankbaar
voor zijn. Want het volk, dat zich Gods volk noemt en de kerk, die zijn naam belijdt
en het verbond niet meer gedenken zou, op de achtergrond dat verbond zou
schuiven, is wel diep gevallen. Zij kan haar eerste roeping niet eens meer zien, laat
staan vervullen.
Intussen is het zaak, ons te herinneren, dat inzake het verbond der genade er
altijd moeilijkheden zijn geweest. Voor zover in onze tijd serieuze moeilijkheden er
mochten zijn, kan men ze in andere vorm vrijwel in elke eeuw terugvinden. Het is
ook niet te verwachten, dat in de eerste tijd de moeilijkheden tot een resolutie kunnen
komen. Het zou een ramp zijn, als de synode een formule vaststelde, die een strijd
van vele eeuwen in schijn zou beslechten, maar de debatten op zijpaden zou leiden,
indien de formule eenzijdig was en voor een nietszeggende formule is het de tijd
niet. Intussen moet men, wanneer de vraag aan de orde komt wat het verbond der
genade is, zich vooral realiseren - ik zou haast zeggen: natuurlijk - wat er onder te
verstaan is. Wanneer ik begin met de vraag wat het verbond is, kan men zeggen,
is die methode wel goed? Ik zeg: ‘ja’.
Zoëven reeds is genoemd met een enkel woord, de mening van sommigen, die
zeggen: het verbond is maar beeldspraak. Er is een predikant geweest, die openlijk
gezegd heeft, dat het verbond van God met de mens één van de vele
voorstellingsvormen is, waaronder Gods liefde voor de mensen, of de gemeenschap
met Zijn volk, wordt aangeduid. Het was niet verkeerd, die beeldspraak nauwkeurig
te bekijken, maar het bleef beeldspraak, werkelijkheid was het niet. Tegenover een
dergelijke mening handhaaf ik vanavond, dat het verbond - en dat is het element
van waarheid in hetgeen die predikant zei - door de Here gebruikt wordt inderdaad
om een beeld te geven van de verhouding, waarin Hij tot Zijn volk is gaan staan en
daarna blijft staan. Al heeft echter de Here zich daarbij aangesloten, ook om onzer
grovigheid wil, bij onze opvatting, en deze zeer werkelijke verhouding onder meer
met het woord of het beeld van het verbond aangegeven, en al moeten wij dus om
hetgeen de Here zegt te verstaan, wel degelijk vragen, wat het verbond in het
algemeen is, toch wil dat niet zeggen, dat wij moeten blijven staan bij die voorstelling.
Als de Here God zijn werkelijkheden, of liever, de werkelijkheden, die Hij gemaakt
heeft en ons

1.

2.

Stenografisch verslag, opgenomen door mevr. C. Brandsen, van een lezing, gehouden op
uitnodiging van een lezingencomité van Rotterdamse gereformeerden, op 7 februari 1940 in
de Zendingskapel, Gerard Scholtenstraat te Rotterdam-Noord. Archief-C. Veenhof, HDC.
Schilder doelde vermoedelijk op hetgeen door de voorzitter van de vergadering ter inleiding
van Schilders lezing is opgemerkt.
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voorhoudt, ons voorstelt in menselijke taal, in begrippen die we ontmoeten in ons
dagelijks leven, min of meer zelfs antropomorf, dan is de Here toch anders in Zijn
spreken, dan mensen het doen. Als wij nieuwe dingen zeggen in de vorm van
hetgeen reeds bestaat, dan zijn wij eenzijdig en drukken ons vaak gebrekkig uit.
Als God het van Zijn kant doet, is het niet eenzijdig en is het ook niet gebrekkig. En
al put Hij dus nooit de volle werkelijkheid uit, omdat onze opvatting en onze
woordenschat nooit in staat is, ten volle aan wat Hij bedoelt en zegt uitdrukking te
geven, toch spreekt Hij zuiver, voedt ons krachtdadig op door hetgeen Hij zegt en
brengt onze gedachten ook zo verder op het goede spoor, wanneer we geloven,
wat Hij zegt, dat we zijn wil werkelijk kennen en niet maar in beeldspraak, die zich
steeds door een ander moet laten corrigeren, in een doolhof worden geleid.
Het element van waarheid wil vanavond niemand opzij schuiven. Inderdaad is
hier een heel stuk voorstelling en beeldspraak bij, als God van het verbond spreekt;
maar als Hij het doet, is het zeer duidelijk, is het waar en helpt het ons in het verstaan
van de volle werkelijkheid, die door het verbond wordt aangegeven.
Wanneer nu het verbond in de wereld voorkomt tussen mensen of machten, die uit
mensen samengesteld zijn, of tussen andere creaturen, verstaan we in 't algemeen
daaronder een samengaan en daarmee ook een samenblijven van minstens twee
partijen, die zelf die partijen constitueren in de verbondssluitingsakte en daarnaar
hun verhouding voor een deel regelen in het vastgelegd verbond, op de manier, dat
de één zich bindt aan de ander voor bepaalde doeleinden en dus de één aan de
ander belooft, zich ook aan de ander verplicht en de andere van zijn kant nu door
de ander zich verplicht weet en zich ook zelf verplicht en ook hem dus belooft. Het
aantal partijen moet natuurlijk minstens twee zijn. Het kan ook meer dan twee zijn.
Maar wanneer een verbond onder mensen gesloten wordt, dan heeft men deze
eigenaardigheid, dat de verhouding van de twee partijen voor een deel ligt in hun
eigen hand. Ze beschikken over zichzelf en beloven niet onder dwang, maar vrijwillig,
terwijl bovendien de nadere regeling van de verhouding tussen beide partijen
aanpassing is, zich aansluit bij het gegevene dat voorhanden is en dat verder tot
ontwikkeling brengen wil.
Het verschil tussen contract en verbond is groot. Het contract komt op uit
wantrouwen. Terwijl het verbond vrijwillig is, een thetische bedoeling heeft en geen
afweer-maatregel bedoelt tegen opkomend gevaar, maar alleen ontplooien wil, wat
er is, kan het contract afweer-maatregelen bedoelen en bedoelt die ook tegenover
derden, enzovoort. Natuurlijk kan een verbond, op basis dan weer van onderling
vertrouwen en de thetische neiging tot eigen ontwikkeling, ook de secundaire
bedoeling krijgen, het gevaar van derden af te weren, maar het verbond houdt toch
steeds in het element der vrijwilligheid en van vertrouwen en van liefde.
Wanneer ik zoëven zei, dat het verbond zich aansluit bij hetgeen voorhanden is
en dat tot nadere ontwikkeling brengen wil, kan ik gemakkelijk een beeld gebruiken.
Eén van de mooiste verbondsvormen in de wereld is het huwelijk. Het huwelijk sluit
zich aan bij hetgeen voorhanden is en als men dat niet deed, zou het huwelijk geen
verbond, maar een onzedelijke misdaad zijn. In het
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huwelijk moet de man zoveel mogelijk echt man en de vrouw zoveel mogelijk echt
vrouw zijn. Zou één van de twee partijen in het man/vrouw-zijn te kort schieten en
de man vrouwelijk zijn of omgekeerd de vrouw mannelijk, dan is het huwelijk meteen
bedorven. Maar wanneer het zich aansluit bij hetgeen voorhanden is, dan komt door
het in-verbond-treden van die twee, het voorhandene tot ontwikkeling. De man komt
veel rijker voor de dag in het huwelijk dan daarbuiten en kan zijn mannelijk bestaan
ten volle ontplooien als hij getrouwd is. Ook met de vrouw staat het er zo voor. En
dit enkele voorbeeld, dat ieder bij de hand heeft, kan prachtig illustreren, dat onder
mensen het verbond zich aansluit bij wat is en hetgeen is tot ontwikkeling brengt
naar zijn aard.
Trouwens, de bijbel leert dat zelf ook duidelijk. Eén van de meest mooie
voorbeelden vinden we in Psalm 16. Als in Psalm 16 staat, dat er mensen zijn, die
3.
4.
de afgoden offeren, lees ik in de vertaling van Noordtzij, dat de smarten van hen,
5.
die andere goden inruilen zullen vermenigvuldigd worden. En dan zegt Noordtzij:
hier is een merkwaardige zaak; vooral wanneer het gaat over het ‘inruilen’ van
andere goden. In het Oosten kocht men een bruid. Wanneer nu een volk een andere
God inruilt, dat betekent, door het werven in de vorm van betalen van de koopsom
- dat is hier door offerande - zich een andere God toeëigenen wil, dan gebeurt daar
een dubbele zonde tegenover de Here, die ook God is. Tegenover de Here is reeds
de zonde deze, dat Hij, verbondsgod zijnde, als zodanig door het volk verlaten wordt.
6.
Hij heeft gezegd: Uw maker is uw man. Hij heeft gezegd: onze verhouding is die
van het verbond: gij vrouw en Ik man. Maar nu gaat het volk Israël een andere God
inruilen, met andere woorden de vrouw loopt weg en pleegt echtbreuk. Maar er is
nog een tweede zonde, die in de eerste meekomt en haar dieper maakt. Dat is de
zonde der tegennatuurlijkheid. Want wanneer het volk een andere God inruilt, door
offerande namelijk, die men betalen wil en dus z'n eigengerechtigheid zoekt op te
richten, dan betaalt de vrouw een bruidsschat om een ‘god’ als man te krijgen. Met
andere woorden, zij, die de vrouwelijke rol heeft, neemt een mannelijk standpunt
in. Het is meteen een tegennatuurlijke zonde. En daarom is deze uitlegging van
Psalm 16, die ik handhaaf als zakelijk naar de Schrift, zelfs al zou men misschien
bedoelde plaats anders uitleggen dan Noordtzij, een treffend beeld van wat ik zei.
Negatief toont in de Schrift de tekening van de zonde plus de gevolgen zeer
duidelijk aan, dat, waar het verbond aanwezig is tussen mensen reeds en dus ook
tussen mens en God, twee dingen gebeuren. Wanneer het goed is, sluit men zich
aan bij het voorhandene en dan gaat het goed. Men wordt meteen verrijkt, de
vreugden worden vermenigvuldigd. Of men slaat in het tegendeel om en dan komt
er een karikatuur van het verbond. Dan speelt de vrouw de rol van de man en de
man de rol van de vrouw en dan worden de smarten vermenigvul-

3.
4.
5.
6.

Zie: Ps. 16:4.
Dr. A. Noordtzij (1871-1944), hoogleraar Oude Testament aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Zie: BLGNP, III, pag. 282-284.
A. Noordtzij, Het boek der psalmen, opnieuw uit den grondtekst vertaald en verklaard, I, serie
Korte Verklaring, Kampen, 1923, pag. 41.
Zie: Jes. 54:5.
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digd. Wanneer ik nu in 't algemeen dus dit mag aannemen als het karakter van het
verbond tussen mensen, dan mag ik ook nu constateren, dat God, die in de Schrift
zich aansluit bij hetgeen de mensen kennen, ook Zijn verhouding tot Zijn volk heeft
getekend als een verbond. Het beeld van het huwelijk komt in de Schrift erg vaak
voor. Het strekt zich ook uit tot de kinderen, die in de huwelijksgemeenschap geboren
worden. Het maakt de dienst van God aan Zijn volk en van het volk aan God
gekwalificeerde dienst. Het maakt dat ons dienen is als het dienen van de vrouw
tegenover de man. Dienst, maar geen ogenblik slavendienst. Gods heerschappij
over ons is het tegendeel van tirannie, is verbondsdienst, trouw en liefde, die naar
buiten komt en het hart openbaart en bovendien zich aansluit bij wat voorhanden
is. Want God blijft God en wordt al meer openbaar in Zijn deugden, want naarmate
de verbondsgeschiedenis verder gaat, zien wij al meer van Zijn heerlijkheid. Hij, die
schepper is en scheppingsvader, blijkt achteraf te kunnen worden: vader der
herschepping. Dus God, de man, wordt al meer als man gezien, en de schepping,
voor zover ze in de mens aanwezig is, het schepsel mens en de mensheid in het
verbond opgenomen, wordt eveneens steeds rijker gezien, leert zichzelf kennen en
heeft een basis voor het geloof gevonden in het verbondswoord, dat God spreekt,
de basis van positief vertrouwen en liefde.
*
Natuurlijk moeten wij met volle aandacht ons nu bezig houden met het element, dat
ik reeds noemde, dat het verbond aansluit aan hetgeen voorhanden is. Dat betekent
dus, dat in het verbond, welke vorm het dan ook aan mag nemen, God steeds zich
aansluit, voor hetgeen nu de mens betreft, bij wat de mens is en hijzelf in de mens
gelegd heeft. Wanneer ik dat vanavond voorop plaats, heb ik meteen reeds een
goede handleiding voor het beantwoorden van de ingrijpende vraag, of het verbond
eenzijdig is, dan wel tweezijdig; of het verbond is een beschikking van God over de
mens, dan wel, met behoud van de soevereiniteit, een zich aanbieden aan de mens
en verbondsoprichting met de mens. Om die vraag, die ge allen waarschijnlijk reeds
hebt gesteld, te kunnen beantwoorden, moet ik uitgaan van het grondbeginsel van
straks: het verbond sluit zich aan bij wat is. Dat kunt ge altijd zien, want in de bijbel
is het woord ‘verbond’ in veel betekenissen gebruikt en de bijbel spreekt van het
verbond ook in ander verband dan tussen God en mens. De Here sluit een verbond
met zichzelf en één van de klassieke vormen ligt hierin, dat men spreekt van ‘raad
des vredes’ - catechisatiewijsheid, doeltreffend, maar voor uitbreiding vatbaar - dat
namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor alle tijden, in wat men noemt
de ‘eeuwigheid’, zich onderling verbonden hebben om datgene te doen, wat nodig
zal zijn voor de terugleiding van de straks gevallen wereld tot God en voor de
handhaving van de ere Gods, nu als herscheppingsvader in het behoud van de
gevallen wereld. Dat is één van de vormen, waarin het verbond voorkomt. De Vader
in verbond met de Zoon, met de Heilige Geest en die drie onderling verbonden.
En aan de andere kant lezen we ook dit, dat God een verbond sluit met de aarde,
met de regen, met de dieren. Een verbond met de aarde, om op tijd te geven haar
bloei en op tijd de mens te dienen; een verbond met de regen om op
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tijd de akkers te besproeien en te doen wat de Here wil laten gebeuren; een verbond
met de zon, de maan, de sterren, het water, het vuur, om op tijd te verrichten dat,
wat God nodig acht voor het volvoeren van Zijn raad in de geschiedenis.
Wanneer ge nu eens die twee verbonden van nabij bekijkt en tussen beide in
plaatst het eerste van vanavond, het verbond met de mens, dan krijgt ge een zeer
eigenaardige beeldspraak en meteen een zeer duidelijke werkelijkheid. Wanneer
we aan de éne kant zien, dat God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest een
verbond aangaan, zeggen we: hé, de drie partijen zijn gelijkwaardig, volkomen. Wat
geeft de één aan de ander, dat de ander niet meteen volwaardig ontvangen kan?
Wat heeft de één voor boven de ander? Niets! Waarin zal de één afhankelijk zijn
van de ander? In geen enkel opzicht! Het zijn volkomen gelijke partijen, waarbij de
één nooit de ander hoeft te danken voor een gunst, die hem bewezen wordt en de
ander nooit van de ander een dienst aanneemt als een recht, dat geëist kan worden,
tenzij verbondsrecht. Eigenlijk is het verbond hier een vorm, waarin men kan
uitdrukken, dat God drieënig is.
Wanneer we nu de andere kant uitkijken en het verbond van de Here zien met
de sterren, de zon, de maan, de regen, het water, het vuur, de dieren, dan zeggen
we: hé, het is totaal anders. Hier is de éne partij volkomen souverein God, en de
andere partij volmaakt afhankelijk. De één beschikt over de ander en beschikt
absoluut. De zon is niet vrij om te schijnen en kan niet eens een keertje uitslapen,
maar ze moet op tijd verschijnen, want ze heeft geen wil, kan niet vrij beschikken.
De dieren hebben geen recht en kracht en zelfbepalingsmogelijkheid, om te zeggen:
ik zal nu dit doen en morgen dat, want de dieren zijn niet verantwoordelijk en zijn
ook niet in staat vrij te bepalen. Als de regenwolken over de aarde drijven, als het
vuur op tijd deze wereldelementen laat branden en doet smelten, als de wolken de
aarde verdelgen met de zondvloed, als dag en nacht op tijd elkaar opvolgen,
enzovoort, enzovoort, dan zijn dat allemaal stomme creaturen, die niet van hun kant
bewust en vrij toegingen tot 's Heren dienst, al doen ze allemaal 's Heren ordinantie,
niet in vrijheid maar met de noodzaak, die God altijd door, als Zijn noodzaak aan
ze oplegt en dus door Zijn eigen voortdurend ingrijpen in de wereld veroorzaakt.
We zien meteen dus hierbij, dat in de twee verbonden, die ik noemde, aan de
éne kant drie gelijkwaardige partijen, aan de andere kant God en het stomme
creatuur, het verbond zich aansluit bij hetgeen aanwezig is. Al de rijkdom van de
drie personen komt naar voren in het verbond van de drie personen en geen ogenblik
kan het verbond tussen de drie personen ook maar iets van de volkomen vrijheid
afdoen. Tegelijk zien we ook, dat aan de andere kant, wanneer een verbond gesloten
wordt tussen God en het stomme creatuur anderzijds, het stomme creatuur
afhankelijk blijft en nooit, nu van Gods kant, een rol krijgt boven hetgeen het naar
zijn aard is toegewezen. Wanneer God toornt, dat de vrouw de rol van de man
spelen gaat, dan moest God op zichzelf gaan toornen, als Hij door het verbond, het
stomme creatuur liet spreken en het gebonden schepsel een vrijheid toekende, die
niet besloten lag in zijn orde. Dat gebeurt geen ogenblik. En in de relatie van de drie
personen onderling, èn in de relatie van God tot het stomme creatuur, wordt het
geschapene en Gods macht en hoogheid volkomen gehandhaafd en op die basis
van het aanwezige komt er dan een verbond.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

104
Tevens zien we dit, dat het woord ‘verbond’ een andere inhoud krijgt, al naar gelang
de partijen zijn. Het woord ‘partij’ krijgt ook een andere inhoud, al naar gelang de
partijen zijn. Wanneer God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest elkaar
in het verbond ontmoeten, dan is er niet de beschikking van de één over de ander.
Er is geen ogenblik een moment van beschikking in, maar een volkomen vrije
omgang en ofschoon we daarna wèl kunnen spreken van ambt - beter van officium,
dat woord is rijker - van de personen onderling, door hun eigen vrijwillig van
eeuwigheid aangegane en nog aangaande zelfverplichting, toch is dat ambt, dat
ontstaat door het verbond, er nooit door beschikking en het is ook nooit zalving in
de zin van voorbereiding en bekwaammaking van een mindere door een meerdere,
want er is geen mindere en geen meerdere. De partijen zijn volkomen gelijk. Als ik
bij God zeg: verbond en partijen, is in het verbond hier niet een element der
beschikking, in het begrip verbond is niets, waarin de één van de ander afhankelijk
is, het partijzijn is daar ten volle, voor honderd procent uitgewerkt.
Ik kijk nu naar de andere kant en zie daar God en het stomme creatuur. Het woord
‘verbond’ krijgt daar een andere betekenis. Daar is van 's Heren kant zuiver
beschikking en van de kant van het creatuur blijft het opgelegde beschikking. De
dieren moeten aanvaarden, wat de Here zegt, want aan vrijheid appelleert de Here
niet omdat ze niet in onze zin vrijheid hebben. Het verbond heeft daardoor dus voor
honderd procent de betekenis van beschikking in wat de partijen betreft, het woord
‘partij’ is hier beeldspraak. Dat woord is overgedragen van het verbond der mensen
met God op het verbond van God met het stomme creatuur. Maar terwijl het bij de
mensen bleef verbond zonder aanhalingstekens, krijgt het aanhalingstekens, wanneer
God een ‘verbond’ opricht met de dag, de nacht, enzovoort, want eigenlijk is het
geen verbond. Het wordt ‘verbond’ genoemd, omdat het verbond in de wereld
vastheid geeft, wijl het zich aansluit bij wat er is en dat tot ontplooiing brengt. Daarom
spreekt de Here van een verbond met de zon, de maan, enzovoort, om aan te geven,
dat als Hij een ordening maakt, die erg vast is en zó geluk, heil aanbrengt, namelijk
mede-arbeiden voor het doel, dat Hij zich stelt: verlossing van de wereld, vrijmaking
van de kerk, enzovoort, enzovoort. Maar het woord ‘partij’ is in deze zin niet ten
volle hanteerbaar. Het is beeldspraak. Het verklaart zich door hetgeen in proza
daarvan verder wordt gezegd. Trouwens, elk onderwerp, wat in een bepaalde volzin
optreedt, wordt in de levende taal der Schrift altijd weer anders, wanneer bij het
‘onderwerp’ zich voegt een ‘gezegde’. Dat is in onze taal ook zo.
En wanneer ik nu de beide uitersten getekend heb: a. het verbond van de drie
personen in het goddelijk wezen onderling; b. het verbond van God met het stomme
creatuur, dan kom ik terug naar het begin en zeg: nu staat in het midden het verbond
van God met de mensen, dat wil zeggen, wanneer nu de vraag komt, of het verbond
hier beschikking is, ja dan neen, of de partijen ‘partij’ zijn, ja dan neen, dan zeg ik:
goede vrienden, we kunnen nu terug grijpen naar hetgeen aanvankelijk gezegd
werd: het verbond sluit zich aan bij hetgeen wat was en maakt dat rijker. Dat God
van Zijn kant vrij is, zal geen mens betwijfelen. Dat Hij ‘partij’ is in de volle zin van
het woord, voor zover namelijk Hij in tweezijdige relatie een andere partij kan
ontmoeten, dat spreekt
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vanzelf. En wat de mens betreft, kan die ‘partij’ zijn bij God? Op die vraag antwoord
ik: ja, want hij is geschapen in een andere verhouding tot God, dan de éne persoon
tegenover de andere staat en ook in een andere verhouding dan die, waarin de
stomme schepping tegenover de schepping staat. De mens kan nooit hebben
tegenover God die vrijheid, die de Zoon tegenover de Vader heeft en de Geest
tegenover de Vader en de Zoon. Er is van gelijkheid geen sprake en wie het woord
‘partij’ zou opvatten als een gaan van de éne partij hier naast de andere op voet
van gelijkheid, heeft een gruwelijke ketterij gezegd, heeft Gods naam smaad
aangedaan en eigenlijk geraaskald. Maar aan de andere kant, wie de vrijheid zou
wegnemen, die zou eveneens Gods naam als schepper en Zijn eer als schepper
aantasten en de mens, als ware hij, met de bekende uitdrukking ‘een stok en een
7.
blok’, op één lijn plaatsen met het stomme creatuur. Als een God een verbond
maakt met de zon, wordt de zon als zon behandeld. Als Hij met mij een verbond
aangaat, als Hij het doet, Hij is er vrijmachtig toe, kan ik nooit als een stok en een
blok behandeld worden. Ik ben ‘mens’ en geen regen of zon. Dus omdat de mens
geschapen is in vrijheid - dat betekent, met het vermogen van wat men noemt
‘zelfbepaling’ -, als wezen, dat een ambt ontvangen kan, dat van 's Heren wege kan
gezalfd worden, bekwaamd en verordineerd tot een verantwoordelijke taak, die z'n
ganse wil aanspreekt en verantwoordelijkheid veronderstelt, daarom moet het
verbond met de mens zich ook daarbij aansluiten. Dus het verbond kan geen verbond
zijn - het ware echtbreuk van 's Heren kant - als Hij niet aansloot bij het geschapene,
bij de geschapen vrijheid.
Wanneer ge vraagt: goed, wat betekent dan het verbond? Zeg ik: welnu, in 't eerste
geval, bij de drie personen onderling, was het verbond voor geen één procent
beschikking, althans geen beschikking van meer boven minder; in het andere geval,
van God tegenover de stomme schepping, was het helemaal beschikking. De
Heerser neemt Zijn eigendom en stelt het in Zijn dienst. In dit geval, van God en
mens, is het in zoverre beschikking, dat alles van de Here komen moet, dat hij als
eerste, die God blijft en de volmaakt andere blijft dan wij, het moet willen. En in
zoverre is het een prachtig juiste formule als men zegt: het verbond wordt door
eenzijdige beschikking Gods opgericht. Het kan er niet zijn, als God het niet wil, het
wordt nooit van onze kant aangeknoopt. Wij gaan nooit als mensen met God aan
één tafel zitten om te confereren over de vraag, of het verbond mogelijk is. Het
verbond is geschapen door God en wijl het zich aansluit bij hetgeen voorhanden is
en dat rijker maken en tot ontplooiing brengen wil, hoort het bij de voorzienigheid
Gods, treedt op ná de schepping, hoewel meteen na de schepping! En tegelijkertijd
is de mens als partij hier gekwalificeerd. Niet partij met een grote ‘P’ - die wil ik graag
reserveren voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in hun onderlinge verhouding
- maar toch partij, zonder aanhalingstekens, echt partij, in staat om met de Here om
te gaan, in staat om zijn eigen werken te onderzoeken, in staat om de wereldloop
in eigen hand te nemen naar mate van zijn kennis en in staat om 's Heren ordinantiën
te vervullen, niet met de ongelukkige term van straks, met ‘natuurnoodwendigheid’
(zoals bij de dieren), dus niet als één, waarover de
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Here op mechanische wijze beschikt, maar in staat om te doen met een vrije wil en
een open oog voor de vrijheid der kinderen Gods, die ook in het paradijs zo mogen
heten. En zó komt in het paradijs de mensheid Gods voor de dag, dat koninkrijk der
hemelen dat nog niet ‘kerk’ heten mag en ook geen genade-rijk heten mag, maar
dat toch ook daar reeds is: mensheid Gods, gekwalificeerd, door het verbond, op
de Here aangewezen en door Hem aangewezen en zich zelf, straks ook aanwijzende
als tot dienst geroepen op de wijze van de vrouw, die de man dient, niet gedwongen,
maar goedwillig.
8.
En in dit.......... zou ik willen samenvatten, het A.B.C. van de eerste verbondsfase,
die men wel eens noemt: het werkverbond.
*
Ik kom nu bij de naam van het werkverbond. Ik heb niet nodig om te zeggen dat het
werkverbond toch genade is. We spreken van het werkverbond ter aanduiding van
de eerste verbondsfase in het paradijs, omdat wij achterna hebben gezien, dat er
een zekere tegenstelling bestaat tussen het verbond der werken en dat der genade.
Die tegenstelling is deze, dat wij thans met God in gemeenschap kunnen staan en
mogen staan, niet langs de weg van onze eigen werken, die ook helemaal onze
eigen werken zijn, maar krachtens de werken van Christus Jezus, die door ons in
geloof zijn aanvaard en waardoor Hij ons rechtvaardigt en heiligt en verlost voor
eeuwig. Omdat nu in de eerste tijd, dat betekent dus vóór de zonde, in de eerste
bedeling van de mensheidgeschiedenis, de weg van de omgang met God in het
verbond niet door genade beheerst was, genade in de zin van verbeurde gunst,
maar omdat toen de gemeenschap met God zich ontplooide en straks tot eeuwige
zaligheid zou leiden, langs de weg van Adams werken, noemen wij dit de eerste
fase van het verbond, de fase van het werkverbond.
Natuurlijk kan dat niet betekenen, dat Adam met werken de hemel verdiende.
Wie van verdienen spreken zou, zou zeggen, dat in het verbond een weegschaal
was, waarop de éne partij haar werken deponeerde en de andere ook en dat zo de
schaal een gelijk gewicht zou bevatten. Dat te beweren ware weer opnieuw lastering
van de naam des Heren en miskenning van het wezen van de mens. Wanneer
straks in het paradijs Adam een tweede paradijs verwachten mag en ook weer
krijgen zal als hij blijft staan, dan komt dat paradijs heel concreet langs de weg van
gehoorzaamheid, maar nooit op grond daarvan. Al is de beschikking, die de Here
Adam gaf, toen Hij monopleurisch het verbond oprichtte, beschikking, het kwam tot
dipleurische verbondsomgang daarna, waarbij de éne partij naar haar eigen aard
aan de andere beloofde naar haar aard. Toch is ook weer elk moment van de lange,
lange weg van dipleurische verbondsomgang gekenmerkt voor elk stuk van de
relatie, door de verbondsoprichting. We kunnen nooit vergeten, dat de partijen
ongelijk zijn en daarom kan Adam de zaligheid nooit verdienen. Daarom is de naam
‘werkverbond’ inderdaad voor bestrijding vatbaar. Hij is onduidelijk, en kan gebruikt
worden, als men vergelijkt hetgeen later komt.
Nu heeft, naar wij aannemen, in de eerste tijd Adam niet lang met God
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verkeerd. Hij brak het verbond, liet de Here los. De vrouw nam de rol van de man
en koos de zelfbeschikking, los van de band, die het huwelijk had meegebracht.
Het was een diepe val, de val in zonde. Toen zou de Here het verbond hebben
kunnen afbreken, dat betekent, de verbondsweg hebben kunnen laten opbreken
voor altijd. Maar het heeft Hem niet behaagd alzo te doen. Want Hij heeft zich
herinnerd dat Hij God is; Hij heeft bovendien zich herinnerd, dat Hij reeds vóór de
verbondssluiting in het paradijs, in de eerste verbondsfase, zich een raad had voor
ogen gesteld, om straks openbaar te worden, niet als scheppingsvader alleen, maar
ook als vader van de herschepping; dat betekent dus nu, om, als de mens het
verbond der eerste dagen verbreekt, van Zijn kant op te treden tot handhaving van
de verbondsgeschiedenis. En daarom komt de zaak zo te staan, dat de trouw des
Heren over Zijn volk groter is, dan die van Zijn volk tegenover Hem en dat de macht
des Heren, de vindingrijkheid des Heren, groter en anders is, dan die van de mens;
dat daarom de Here van Zijn kant het verbond voortzet.
Dat betekent [dat Hij] aanstonds de gelegenheid open stelt, die reeds in zijn raad
besloten was, om met de Here te blijven omgaan, [zij het] nu langs een andere weg,
de weg, niet van de eerste Adam, maar van de tweede Adam, niet van onze werken,
die geschapen waren, en onderhouden bleven, maar van Christus'; werken, waarin
Hijzelf optreedt als mens en mensenzoon, maar ook als eeuwige God, tweede
persoon van de drieënigheid. Daarom noemen we de tweede fase dan ook die van
het genadeverbond. Het blijft verbond en wie ook maar één van de grondtermen,
die het verbondsbegrip beheersen, zou loslaten, zou het woord genadeverbond
tussen aanhalingstekens moeten plaatsen. Het blijft verbond, maar het is verbond
der genade, in zoverre, dat God de omgang met Hem en de rijke vruchten-afwerping
van die omgang, thans bindt aan Jezus Christus, onze borg, die als Middelaar
optreedt en het offer brengt en ons opdraagt aan God met de vrucht, die onafwijsbaar
is.
Dus nu voelt ge reeds, waarom ik zo nadrukkelijk sprak van verbondsfase de éne
keer, en de andere keer van werk- en van genadeverbond. Dat deed ik opzettelijk
om te doen zien, dat de verbondshistorie maar één historie is. Er zijn in de
9.
verbondsgeschiedenis een massa perioden met totaal anders aangediende
grondregels, maar al is er variatie in de onderscheiden bedelingen, ze vormen
samen de éne weg van het verbond, die nooit opgebroken is. En al mogen de
bedelingen van het verbond, hetzij vóór de val, hetzij na de val, vóór Noach, vóór
Mozes, in het Nieuwe Testament, al mogen ze verschillen, ze zijn nooit
10.
antichristelijk in geen enkel opzicht en ze vormen samen de éne verbondshistorie.
Het grondmotief, het karakter, blijft gelijk. Het is van beide kanten altijd dit: belofte
en bevel; twee delen, waarbij de één belooft en de ander zich verplicht, de één zich
verplicht en de ander belooft.
Dat het verbond der genade niet een nieuwe creatie is, die van het oude helemaal
afstand deed, maar dat het een tweede fase is van de oude verbondsgeschiedenis,
zeggen de vaderen reeds. Ge vindt bij de oude vaderen heel vaak deze uitspraak,
dat het verbond der werken wèl is geantiqueerd, maar nooit is geabrogeerd; dat
betekent, wel geantiqueerd, wèl verouderd. Ik kan niet meer
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langs de weg van de eerste Adam er komen, het komt niet meer langs de weg van
de eerste Adam, niet meer door eigengerechtigheid. Ik kom er niet meer zonder
een middelaar. En in zoverre dus de wegen anders zijn en de oude weg niet meer
geldt, maar een andere weg gelegd is, is de eerste weg verouderd, maar niet
geabrogeerd, niet afgeschaft. Het was geen zeepbel, die in de lucht verdwijnt. De
weg is verouderd, maar de werkelijkheid gaat door; dat God een volk heeft, gaat
door; dat dat volk zichzelf ziet, gaat ook door. Dat was ook in het werkverbond en
daarom komt de Here van Zijn kant om onder de opgebroken vloer een nieuwe vloer
te leggen, die al klaar lag in Zijn raad. Dat is de vloer van de herschepping, niet van
de schepping; de vloer van de tweede Adam, niet meer van de eerste; de vloer van
genade en niet van werken.
*
Nu wordt het zaak, om hetgeen wij hebben gezegd, aan te tonen als eerlijk gemeend.
Wij moeten volhouden, dat ook in de andere verbondsfase God zich aansluit bij
hetgeen voorhanden is en dat verrijkt. Voorhanden was de zonde, maar eigenlijk is
die zonde niet voorhanden; de zonde is geen eigen werkelijkheid, maar beroving
daarvan. Voorhanden bleef: de natuur van de mens, die de Here, al was ze
geschonden, herstellen wilde en dus weer in staat wou stellen, naar haar eigen
aard, door Christus Jezus, openbaar te worden en verrijkt. Dan moet ook het verbond
der genade zich weer aansluiten bij onze natuur en meteen die natuur verrijken,
thans door m'n geleende rijkdom die verbeurd was, maar toch werd verkregen in
Christus Jezus.
Daarom kan het verbond der genade niet opgaan in een blote beschikking. Het
wordt aangegaan met de mens - de vaderen zeiden, met Abraham, omdat zij bij
Abraham zien, dat de Here een verbond met hem aangaat. Maar ook zij voelden
wel, dat het verbond eigenlijk reeds in het paradijs is aangegaan, direct na de val,
toen God de middelaar beloofde en Adam die belofte aannam, door zijn vrouw te
noemen, niet maar Manninne, maar Moeder der levenden. Hij zocht het zaad in de
verte.
Men mag dus niet zeggen, dat Christus Jezus als Zoon optreedt als hoofd van
het verbond der genade, in die zin, dat met Hem een afspraak gemaakt is, tussen
de Vader, de Zoon en eventueel ook de Heilige Geest, waarbij het volk des Heren
als dood kapitaal door de Vader aan de Zoon is uitgeleverd, om straks teruggegeven
te worden.
Het is wèl waar, we zeiden het zelf, dat er een raad des vredes geweest is en dat
ook daar tussen de drie Personen over ons beschikt is. Maar dat mag men niet
noemen het verbond der genade, dat blijft raad des vredes, of dat blijft besluit inzake
het verbond der genade.
Maar het verbond der genade zelf heeft weer twee partijen: God aan de éne kant,
Zijn volk aan de andere kant, en het blijven echt partijen, anders was het geen
verbond meer. Daarom is Christus wèl hoofd van de Zijnen en kan men ook desnoods
wel zeggen, dat Hij hoofd is van het verbond der genade, in die zin, dat Hij door het
verbond de genade tot stand brengt; hoofd is, omdat Hij verbonden is door
verbondsgemeenschap. Maar men mag niet zeggen, dat het verbond der genade
is opgericht met Christus in eeuwigheid, met de Zoon eigenlijk, en dat dàt nu was
beschikking over ons, maar zonder ons en buiten
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ons om. Men moet het woord der Schrift laten staan, dat zegt: het verbond is
opgericht met Gods volk als partij, die, partij gemaakt zijnde, wordt aangesproken.
En als partij wordt nu van dat volk geëist, allereerst, dàt, wat het eerste gebod vraagt:
geloof en vertrouwen en daarna heiligmaking, die ge nooit moogt losmaken van het
geloof, dat ook hoort bij de heiligmaking. En dus komt in het verbond altijd, in de
eerste fase en ook in de tweede van het verbond der genade, naar voren toe een
tweetal delen: belofte en eis; een tweetal partijen en zo een zich aansluiten bij de
scheppings-ordinantie, voor zover het de creatie ‘mens’ betreft, die thans ook in
vrijheid beslist en ‘ja’ zegt tot de Here.
Zo is het geloof in deze zin een concreet omgaan met God, een wandelen met
God, niet maar een vermogen, dat in mij ligt en bloeien kan, maar het is hier ‘amen’
zeggen op Gods Woord. En gelijk het geloof altijd is ‘amen’ zeggen op het Woord
Gods, dat op een bepaalde datum, tot op zekere hoogte en tot een zekere
inhoudsmaat is voortgeschreden, zo is het ook hier. Adam gelooft in de eerste
verbondsfase. Hij zegt ‘amen’ op het toen aldus gedateerde woord. Hij zegt ook
‘amen’ als God het zaad belooft en het woord van genade spreekt. Het geloof gaat
over van het verbond der werken naar dat der genade. Maar het is thans geloof in
Christus Jezus.
Zo is het ook met de heiligmaking. Er was heiligmaking in het paradijs, in die zin,
dat wij in het paradijs, als het er nog was, slechts dan zouden kunnen toenemen in
deugden en in levensopenbaring naar Gods eis, als God, als de grote beheerser,
de eerste partij, ons er toe sterkt. Thans, dus in de tweede verbondsfase, is de
heiligmaking vrucht van de rechtvaardigmaking van Christus. Ze komt op uit het
geloof in mijn borg en zaligmaker en is meteen oefening van liefde, waarin het geloof
werkzaam wordt.
En zo blijf ik ook hier volkomen verantwoordelijk. Gods beloften zijn ook in het
verbond der genade beloften met een conditie. Niet het woord conditie, bedoeld in
remonstrantse zin, alsof God zou zeggen: ik geef u wat, als gij dat en dat belooft,
maar in die zin, dat de Here de beloften in het verbond der genade nooit losmaakt
van de eis. Ook in die zin, dat Hij bij de belofte en eis, die Hij samen voorstelt en
nooit scheiden laat, voegt ten eerste de éne sanctie van loon-toezegging en de
andere sanctie van straf-bedreiging. Ook deze oerinstelling van het samengaan dus
van belofte en eis en van het verbinden van opvoedende sancties van
loon-toezegging en van straf, zijn voor alle bondsgeschiedenis thans en in het
paradijs van de rijkste betekenis, en horen er bij.
Men heeft wel eens gezegd, dat de bondswraak - dat betekent dus nu de
tenuitvoerlegging van de strafbedreiging voor wie het verbond verbreekt - een figuur
zou zijn alleen van het Oude Testament, niet van het Nieuwe Testament. Ik moet
dat weerspreken. Ik doe dat hierom in de eerste plaats, wijl, naar ik zoëven zei, de
verbondsdreiging bij alle verbondsgeschiedenis behoort. De verbondsdreiging was
reeds in het paradijs. Daar heeft God reeds gezegd: als ge van de boom eet, zult
ge de dood sterven. Nog vóór de zonde er is, wordt de verantwoordelijke mens met
haar mogelijkheid vertrouwd gemaakt; nog voor hij de dood gezien heeft, heeft de
mens in verbondsdreiging gehoord de straf van de dood. De dreiging was er reeds,
toen de zon scheen en er nog nooit gevaar gelopen was van afval en breuk. Als dàt
reeds mogelijk is in het paradijs, is het vooral vandaag mogelijk in deze wereld,
wanneer wij in zonde liggen en de opvoeding van wraak en dreiging zo noodzakelijk
is. Bovendien wil ik dit
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zeggen: wie de wraak een figuur noemt van het Oude Verbond, hij moet eerst
duidelijk maken, wanneer het verbond eigenlijk is begonnen: vóór of na Mozes.
11.
Leviticus spreekt er van en zegt: er komt wraak, maar als Mozes optreedt en de
wraak schetst, hoe ze concreet op aarde wordt onder het volk van het verbond,
heeft Mozes dat niet kunnen uitvinden. De wraak moet er geweest zijn vóór Mozes.
Want Mozes betekent wèl een nieuwe fase in de verbondsgeschiedenis, maar de
nieuwe fase, die bij Mozes begint, die kan niet armer zijn, maar moet rijker zijn dan
die er aan vooraf ging. Het gaat steeds voort van kracht tot kracht, van alfa tot
omega, van minder tot meer, van schemering tot volle middag. En daarom, als
Mozes de verbondswraak in formule brengt, kan dat niet zijn achteruitgang, maar
moet het zijn vooruitgang met het element van vroeger.
In de tweede plaats vraag ik: als ik vandaag m'n bijbel lees, vind ik dan in het
Nieuwe Testament de wraak afgeschaft? Neen! Wel vind ik dit, dat de manier,
waarop de wraak aanwijsbaar wordt, uitwendig zichtbaar wordt, veranderd is. In
Israël is een volk, dat meteen kerk is; is de kerk in het volksleven ingewikkeld; is de
verbondswraak: hongersnood, enzovoort. Ook de doodstraf is vandaag in het nieuwe
verbond niet meer aanwezig. Maar ofschoon de kerk vandaag niet meer is in
volksbanden, maar uit alle taal en volk en natie is samengebracht, en ofschoon dus
de manier, waarop de bondswraak zich voltrekt, anders moet zijn dan in het oude
verbond, de zaak is wel gebleven. En de zaak is deze, dat ook in het nieuwe verbond
de Here soms door extra tuchtmiddelen wraak oefent over de kerk. Denk aan de
geschiedenis van Ananias en Saffira in het Nieuwe Testament, waar de Here terwille
van de duidelijkheid van het opvoedende woord, de doodstraf toepast door
12.
apostolische kracht. Daarnaast treedt echter die andere vorm op, in de dreiging
van Christus, dat wie de typisch nieuw-testamentische overtreding doet van zonde
tegen de Heilige Geest, geen vergeving krijgt. En ik lees de brief aan de Hebreeën,
die heel kras zegt, dat het zó onder Israël was en dat nu des te meer wij niet
13.
ontvlieden zullen.
Met andere woorden: de verbondswraak hoort er ook nù bij en al moge de vorm
anders zijn, de zaak is gebleven. Ook dit begrip is naar z'n inhoud verrijkt, in
vreselijkheid, gelijk ook in zegen. Het toekomstige genadeloon is verrijkt in z'n
heerlijkheid, want beide sancties nemen toe in openbaring van eigen inhoud en van
scherpte en vermaning. Het verbond gaat van kracht tot kracht. Het loon was in
Israël materieel, vandaag is het geestelijk, dat betekent, beheerst, ook in het
natuurlijke, door de bedeling van de Heilige Geest.
*
En wie dit nu in 't algemeen heeft samengevat en dan nu met mij naar het eind moet
komen, die zal dus toegeven, dat het verbond der genade, wanneer het zó gezien
wordt, levende werkelijkheid is.
Wie er in zijn, is geen vraag meer. Want allen zijn er in, die door het Woord
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des Heren, wanneer het onder de mensen gebracht wordt, er toe geroepen worden
en door het teken des verbond er in zijn ingelijfd. Wie het verbond tot de
uitverkorenen beperken zou en dus ook de wraak op non-activiteit zou moeten
plaatsen, die zou het verbond in de nieuwe bedeling alleen maar zien omvatten
degenen, die in gemeenschap van God, de Vader, en van God, de Zoon, als Jezus'
uitverkorenen compleet worden ingeleid in Jeruzalem. Maar omdat God Zijn
verborgen wil steeds door de geopenbaarde uitvoert, zeggen wij: zeker, verkiezing
is er inderdaad, maar het verbond, dat brengt de verkiezing tot realisering. Men
moet nooit verkiezing en verbond met elkaar verwarren, noch ooit het verbond in
z'n kring beperken tot kring der verkiezing, want de verborgen dingen zijn voor de
14.
Here. Dat gij en ik verkoren zijn is verborgen. Het verborgene is voor de Here,
maar het geopenbaarde voor ons.
Het verbond is geopenbaard en ik wil wel zeggen, dat ik erg bang ben voor de
uitspraak van sommigen, dat ge het verbond kunt onderscheiden in wezen en
verschijning. Men heeft gezegd: wie het verbond breekt, is uit het verbond, niet naar
zijn wezen, maar naar zijn verschijning. Ge kunt naar de verschijning het verbond
verbreken, niet naar zijn wezen. Ik ben er hierom zo bang voor, dat ik niet graag de
onderscheiding van wezen en verschijning op het Woord Gods zie toegepast. Laat
dat de mystieken maar doen. Laat die maar zeggen, er is wezen en verschijning,
maar laten wij liever zeggen: het Woord Gods is altijd een naar buiten treden van
de Here, daarin verschijnt Hij en wat Hij spreekt is waarachtig. En daarom, als de
Here spreekt, is het Zijn Woord, de belofte is Woord en de eis is Woord. Ik ken geen
wezen van het Woord, dat tegenover de verschijning staat. Ik heb geen kans, om
van het Woord het wezen te aanvaarden, en de verschijning te loochenen of
omgekeerd. Ik ga er tegen in, óf ik zeg er ‘amen’ op. En zo is het ook in het verbond.
Ik aanvaard het, of ik verwerp het. Maar als de Here mij het Woord brengen laat,
dan ben ik met Hem in relatie geplaatst, die mij op alle punten verbindt en anders
verplicht dan het kind der wereld.
Men kan de vraag stellen, of het verbond dan nog wel iets betekent. Wanneer
het nu toch ook breking meebrengt en toch geen garanties geeft, hebt ge er dan
nog wat aan? Die typische vraag is typisch ongelovig. Ongelovig hierin, wijl ze, ten
eerste het Woord uit elkaar rukt en betwijfelt. Uit elkaar rukken is het eerste. Als ik
vraag: heb ik er wat aan? heb ik gescheiden belofte van bevel, gescheiden
loontoezegging van dreiging. Laat staan, wat God in eenheid heeft gebracht en ga
nooit scheiden belofte en eis en dreiging van loontoezegging. Wie dàt gaat doen,
gaat de zaak bekijken van de eenzijdige kant en zegt: je hebt het verbond alleen
maar dan, wanneer je er plezier van hebt. Het verbond is een heerlijkheid, waar je
plezier van hebt, maar niet het brengen van m'n ganse bestaan, lichamelijk en
geestelijk, in alle relaties, onder de aparte manier van verplichting aan de Here en
de aparte belofte, die zegen geeft. Daarom, laat staan, wat er staat in eenheid. Het
verbond is nooit enkel maar belofte om te profiteren, maar realiteit, die alles beheerst,
maar m'n verplichting tot dienst.
De tweede fout van straks was deze, dat men niet gelooft, wat de Here zegt.
Beproef mij daarin, of Ik niet zal doen, wat Ik beloofd heb, zegt de Here als gij
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15.

Mijn Woord aanvaard. Waar het geloof mij bevolen wordt en waar er is bevel van
geloof en bekering, daar moet dat bevel altijd gepredikt worden. En waar het bevel
werkelijk aanvaard wordt, houdt het in zich belofte en eis tezamen en brengt mij
daarin inderdaad tot de vaste zekerheid, dat God van Zijn kant niet breken zal het
Woord, dat Hij beloofd heeft. En wie ‘amen’ zegt op 's Heren Woord, zal ook zien,
dat Hij onze God is, dat de eis des Heren verder gaat, dat nooit wordt ingetrokken
Zijn belofte en dat inderdaad zich een gemeenschap met God zal openleggen in
de rijkste ontplooiing van z'n menselijke natuur door herschepping en geleid en
geconsommeerd door Christus' genade. Daarom ken ik als bondelingen allen, die
in de Naam des Heren zijn gedoopt.
Ik erken tevens, dat verbondskring en verbond wat anders zijn. Men kan niet
zeggen, dat men het verbond heeft naar zijn verschijning en niet naar het wezen.
Men kan wèl zeggen, dat men in de verbondskring kan zijn, doch het verbond niet
aanvaardt, maar verlaat. Men moet dus niet de dingen door elkaar halen en de
beeldspraak van in of van de kerk - waarbij kerk is kring - niet op het verbond
overdragen, zonder de verbondskring te bedoelen. Ik kan in de kring zijn en niet
van de kring, dat betekent, niet beloven, niet geloven, niet m'n dienst verrichten
naar de eis, die in de kring geldt en naar het recht, dat daarin beleden wordt. Maar
in het verbond ben ik, als ik gedoopt ben en de straf wordt zwaarder als ik niet geloof.
Op de vraag dus, of ik het verbond niet ontkracht, wanneer ik de vloek ook zie
komen, zeg ik: ‘neen’, want de vloek komt niet als een aparte macht, maar komt
achter de bondsgave aan. Er is vloek vandaag over verbondsovertreding. Voorop
staat de belofte des Heren, die mij de eis stelt, de eis voorop met de belofte.
En wanneer ik bedenk, dat ik met m'n kinderen in het verbond mag staan, dat de
toekomst licht is en effen, dat m'n kerk, als ze werkelijk bondskerk is, ook zien zal,
dat de Here trouw is en zijn trouw ook doorvoert, dan heb ik er erg veel aan en het
is geen sinecure en geen belasting, maar een staan in de vrijheid der kinderen
Gods.
*
Zo willen we eindigen met het wijde uitzicht op de omgang met God, die hier pas
komt tot z'n rijke openbaring. Met Micha 6 eindig ik. Als Micha zegt tot het volk, dat
de Here een twist met het volk heeft, is dat eigenlijk verschrikkelijk. Het volk heeft
gezondigd en nu laat de Here de zaak niet binnenshuis behandelen, maar de buren
mogen toezien. Hij zal een proces Zijn volk aandoen. En men zou zeggen: ‘is dat
mogelijk?’ Hoe kan God met een zwak volk een proces aangaan? Gaat een mens
met een beest een proces aan of een reus met een zuigeling? Die vraag is ongelovig.
Wanneer ik Gods natuur zou zien en de mijne, zeg ik: het is onmogelijk, want het
zijn ongelijke partijen. Karl Barth zegt ook, het kan niet, want God is te groot voor
ons. God is in de hemel en wij zijn op aarde. Dat God groter is dan wij, is waar,
maar als de Here zegt: Gij zijt anders dan Ik, is er een andere waarheid. Die andere
waarheid is, dat de Here in het verbond ons heeft aangenomen en het verbond is
het raam,

15.

Zie: Mal. 3:10.
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waarin de Here met ons procederen moet. En het verbond, dat de
verantwoordelijkheid groter maakt, dan wanneer wij daarbuiten geboren waren, is
meteen de prediking van de volle eenzijdigheid Gods, die beschikken kan buiten
ons om, ofschoon de beschikking nooit omgaat buiten ons om, maar ons vormt en
ons procesmatig de zonde onder het oog brengt; maar ons procesmatig, dat betekent:
in Christus Jezus naar recht, op grond van Zijn offer, veroordeelt of de genade
dagelijks toerekent.....wat de natuur aangaat, maar genade verplicht, wat ons eigen
16.
vrijwillig aanvaarden van de verbondstoezegging betreft.
Men zou het verbond kunnen vergelijken met wat ik eens las van een berendans.
Als de beren moeten dansen, brengt men de beesten op een ijzeren plaat. Daar
wordt vuur onder gestookt. De plaat wordt warm, de beesten trappelen en dat is de
zogenaamde berendans. Dat is een duidelijk beeld. Zó stookt God het vuur onder
onze voeten en wij moeten reageren. Er is geen, die niet de werking er van
ondergaat, het bekeert of het verhardt. Het zal in de hemel te zien zijn en in de hel
ook, echter anders, dat het verbond er geweest is en alle creatuur, dat uit Adam
kwam, is als verbondscreatuur te zien, zij het dan in overtreding. En wij danken
Hem, die als tweede Adam ons, overtreders uit de eerste verbondsfase, heeft
gemaakt bondskinderen der tweede fase, want uit Hem en door Hem en tot Hem
17.
zijn alle dingen, Hem tot heerlijkheid tot in alle eeuwigheid.

16.
17.

De stenografe was niet geheel zeker over de juistheid van deze passage.
Zie: Col. 1:6.
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1.

14. Verweer in ‘De Heraut’

Prof. Kuyper schrijft in ‘De Heraut’, dat hij polemiek over de geschilpunten, liefst
2.
zou vermijden. Wij hebben dat niet kunnen zien, toen prof. Hepp brochures schreef
en medeleden eener synodale commissie beschuldigde van afwijking. ‘De Heraut’
deed toen mee. Evenmin, toen ds Feenstra aangevallen werd.
Prof. Kuyper deelt voorts mede, dat ‘het Rapport van de Deputaten, die door de
Synode van Amsterdam benoemd zijn om over deze geschilpunten advies te geven,
zelfs aan de leden der synode niet is ter hand gesteld.’ Wij constateeren, dat lezers
van onze bladen hebben kunnen lezen, dat er althans meer dan één rapport te
3.
verwachten zou zijn. Het enkelvoud zal hun daarom onjuist toeschijnen. Ook in
Amerika heeft iemand - door onverklaarbare oorzaak - geschreven over dit door
‘De Heraut’ bedoelde rapport. Maar het is niet juist.
‘Intusschen wil dit niet zeggen’, aldus ‘De Heraut’, ‘dat daarom de pers zou moeten
zwijgen, wanneer min juiste voorstellingen worden gegeven, of dat men het recht
niet zou hebben zich te verdedigen, wanneer men aangevallen wordt.’
Daarmee zijn we 't eens. Leden der synodale commissie (prof. Hepp, dr W.A.v.
4.
Es, prof. Ridderbos, prof. Aalders, secundus-lid) en een lid van het synodale
5.
moderamen (dr Keizer ) schrijven over de bekende punten of laten er over schrijven
in hun organen (‘Credo’, ‘Kerkblad Leeuwarden’, ‘Geref. Theol. Tijdschr.’). Zij doen
dit allen tijdens de zittingen der Sneeker synode. Ook ondergeteekende volgt gaarne
hun lijn, evenals prof. Kuyper.
Prof. Kuyper zegt ook iets over de pluriformiteit. En hij neemt enkele stukken over.
Prof. Kuyper verklaart, dat ondergeteekende ‘van deze pluriformiteit der kerk niet
weten wil’. Van wèlke niet? Dat is maar de vraag. Ik heb van het begin af aan duidelijk
geschreven, dat ik van bepaalde pluriformiteitsconcepten niet

1.
2.
3.

4.
5.

Uit: De Reformatie, 9 februari 1940.
Zie: De Heraut, 4 februari 1940.
Blijkens de ‘Mededeeling en verklaring’ van prof. dr. K. Schilder en prof. dr. D.H.Th.
Vollenhoven, gepubliceerd in De Reformatie, 5 mei 1939, vergaderden deze deputaten niet
meer met de overige leden van het deputaatschap voor de meningsverschillen. Zij bleven
zich echter beschouwen als leden van dit deputaatschap en hoopten afzonderlijk te voldoen
aan de hun door de synode van 1936 gestelde opdracht. Zie voor de redenen van de
beëindiging van de samenwerking binnen het deputaatschap: De Reformatie, 11, 18, 28
januari en 1 februari 1947.
Dr. W.A. van Es (1871-1959), predikant van de Gereformeerde Kerk te Leeuwarden. Zie: De
Haas, IV, pag. 177, 178.
Dr. G. Keizer (1869-1943), predikant van de Gereformeerde Kerk te Rheden-De Steeg; hij
was scriba van de generale synode te Sneek. Zie: De Haas, III, pag. 128, 129.
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weten wil. Ook dat ik het woord altijd ongelukkig vind, hetgeen wel blijkt uit de vele
theorieën, die er in opgeborgen worden. Maar heb ik niet nog pas geleden cursief
6.
laten drukken: sommiger, niet aller pluriformiteitsleer te verwerpen? Ik dacht daarbij
aan een door mij overgenomen reeks van prof. Greijdanus, geschreven lang vóór
ik mee kon doen, doch mij eerst onder de oogen gekomen geruimen tijd nadat ik
7.
met schrijven over de kwestie begonnen was. ‘Pluriformiteit’ - maar dan binnen de
ware kerk. Het woord vind ik onduidelijk, en bedenkelijk, en ik heb zoo'n vermoeden,
dat er wel zijn, die 't daarin met me eens zijn. In elk geval - prof. Kuyper's
mededeeling is onvolledig en daardoor onjuist.
8.
Voorts zeggen èn prof. Kuyper èn een inzender, ds J. Dijk te Zevenhuizen, iets
over het geval Socinus. Ds Dijk doet zijn best, den brief van Calvijn aan Socinus te
vertalen. Dat is alleen maar makkelijk, want nu kunnen allen het lezen, dat Calvijn
daarin den naam van kerk aan Rome inderdaad ontzegt. Alleen maar, hij doet het
zoo en zóó, in dezen en in dien zin. Juist dus wat ik zei. Dat ik onder het schrijven
van mijn ‘Reformatie’-artikel niet precies pagina en deel noemde, geeft ds Dijk
heusch nog aanleiding voor een opmerking. Hem zij herinnerd, dat ik precies aangaf,
hoe men het stuk vinden kon. Natuurlijk had ik het eerst gelezen; wat ds Dijk er uit
aanhaalt, klopt dan ook van a tot z met wat ik er van zei.
Vervelend? Onnoodig?
Heelemaal niet, goede vrienden. We boeken al weer winst. Hoor maar.
a. Nog pas hoorden we zeggen: Calvijn ontzegt nooit den naam kerk aan Rome.
Thans wordt in twee bladen van pluriformiteitsverdedigers, ‘Credo’ èn ‘Heraut’, met
mij gepolemiseerd, over de vraag, hoe, en op wat manier, hij het wèl gedaan heeft.
Winst voor de kerken. Dat ds Dijk Calvijn's meening nog niet geheel juist weergeeft,
(‘sic’, alzoo interpreteert hij door: ‘tot op zekere hoogte’) komt óók wel terecht. Voorts
geldt tegenover hem, wat ik opmerkte tegen dr de Bondt. Dat de onttrekking van
den kerknaam in den bewusten brief hoofdzaak zou zijn, zei ik nergens. Voor ons
is hoofdzaak, dat hij het deed, hetgeen geloochend was.
9.
b. In ‘Heraut’ nr. 2093 had prof. Kuyper alleen van den tweeden brief melding
gemaakt. De eerste, waarin de naam kerk Rome ontzegd werd, bleef achterwege.
Prof. Kuyper zegt nu: ieder verstandig ‘Reformatie’-lezer kan begrijpen, dat brief II
toelicht wat brief I zeide. Inderdaad. Maar in 1918 kon zelfs de verstandigste
‘Heraut’-lezer dat niet bedenken: hij wist niet af van brief I. Thans wel, dank zij
nieuwe discussie. Winst voor de kerken.
c. Ds J. Dijk goochelt nog wat met woorden. We krijgen deze reeks:

6.
7.

8.
9.

Zie pag. 88.
Zie: ‘Persschouw’, De Reformatie, 23 november 1934. Greijdanus' artikel ‘Pluriformiteit der
kerk’ verscheen oorspronkelijk in het Friesch Kerkblad, 29 juni 1917. In het Friesch Kerkblad
van 24 augustus 1917 werd een reactie op dit artikel geplaatst van dr. C.M. Buizer. Ook deze
reactie heeft Schilder geciteerd, in: ‘Persschouw’, De Reformatie, 30 november 1934.
J. Dijk (1903-1956), predikant van de Gereformeerde Kerk te Zevenhuizen (Gr.). Zie: De
Haas, IV, pag. 156.
De Heraut, 3 maart 1918.
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1. ‘op die wijze onttrekt Calvijn den kerknaam aan de Papisten’ (citaat brief);
2. ‘maar tot op zekere hoogte wil hij hem ontzeggen’ (parafrase I ds J. Dijk);
3. ‘men kan niet zeggen, dat hij hem in absoluten zin ontzegt’ (parafrase II ds J.
Dijk);
4. ‘Calvijn heeft hem ook hier niet ontzegd’ (parafrase III ds J. Dijk).

Draai het wieletje nòg er 'es om. Dan komen we vanzelf weer terecht bij stelling 1.
En dat dit doorzichtig is, is wederom winst voor de kerk.
d. In ‘Heraut’ 2093 (3 Mrt 1918) had prof. Kuyper den tweeden brief van Calvijn
aldus vertaald, dat daar zou hebben gestaan, dat de kerk, schoon half verwoest,
toch in het Pausdom is overgebleven. In den Studentenalmanak 1940 had ik er
reeds op gewezen, dat in het origineel niet stond: ‘de’ kerk, doch ‘aliqua ecclesia’;
ds J. Dijk vertaalt dat nu zelf door: ‘eenige kerk’, ‘eenigermate een kerk’. Niets
vreemds overigens; Calvijn schreef dit in najaar 1549; welnu, toen was de eerste
misère van het concilie van Trente net zoo ongeveer achter den rug; het concilie
moest nog heropend worden en de protestanten zouden nog verschijnen! Het ‘aliqua’
ecclesia is in dien tijd begrijpelijk genoeg (zie artikel verleden week). Maar dat ‘de’
kerk (‘Heraut’ 1918) thans veranderd is in ‘eenige kerk’ (‘Heraut’ 1940), dat is winst
voor de kerken.
Tenslotte: ‘De Heraut’ citeert nog dr de Bondt, dien wij reeds beantwoordden.
Wat ‘De Heraut’ verder van Calvijn aanhaalt, doet niets ter zake. Ik heb dat
allemaal nog pas zelf ook gezegd. Calvijn verklaart: de paus is beter dan libertijnen.
Ik schreef nog pas: de paus is beter dan communisten of N.S.B.-ers. Ben ik daarom
vóór de pluriformiteit?
Op dit ééne punt dus nog géén winst: men spreekt nog altijd om de zaak heen.
Keulen en Aken, zullen we maar denken. In ernst.
Tenslotte: ds J. Dijk schrijft: Prof. Schilder zal nog meer moeten schrijven. Het
kan hem gebleken zijn, dat ik dat inmiddels heb gedaan.
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1.

15. Een schijnberoep op Petrus Dathenus

We zouden, beloofden we, ook nagaan, hoe de professoren Kuyper en Dijk Petrus
Dathenus in het debat betrekken.
Prof. Kuyper schreef in ‘De Heraut’ (nr. 2096, 24 Mrt 1918) letterlijk als volgt:
‘Slechts op enkele, sterksprekende feiten wenschen we te wijzen......
Vooreerst op hetgeen geschied is in 1562, toen de Luthersch-gezinde
Overheid te Frankfort, waar een deel der Nederlandsche ballingen zich
gevestigd had, eischte, dat de kinderen dezer Nederlanders in de
Luthersche Kerk zouden gedoopt worden. Hoewel enkelen hiertegen
bezwaar hadden, omdat zij met de Luthersche Kerk, die hen zoo vervolgd
had, geen gemeenschap meer wilden hebben, was het meerendeel der
gemeente het daarmede niet eens en ook de predikant dier gemeente,
Petrus Datheen, niet. In een brief aan Calvijn, waarin hij deze twistzaak
uiteenzet, zegt hij: “wij zeggen, dat wanneer we onze kinderen in de
Luthersche Kerk (! K.S.) laten doopen, we den doop gebruiken in een
ware kerk van Christus en door den dienst van hen, die wettig tot dit ambt
geroepen zijn” (brief van 28 April 1562 in de Op. Omn. van Calvijn [= CR]
t. XIX p. 397). Hier verklaart Petrus Datheen dus uitdrukkelijk, dat hij de
Luthersche Kerk als een ware Kerk van Christus erkende. Nu is er zeker
onder de predikanten van die dagen wel niemand geweest, die zulk een
invloed op onze Gereformeerde Kerken heeft gehad als Datheen. Aan
hem dankt ons volk zijn psalmberijming, zijn catechismus en zijn liturgie.
Nog althans leeft zijn naam onder ons volk voort. En dat Datheen hier
geheel het standpunt van Calvijn bleek te deelen, toont genoeg, hoe onze
beste Gereformeerden hebben gedacht’.
Tot zoover prof. Kuyper over Datheen en de fine fleur der gereformeerden.
Prof. Dijk blijkt van hetzelfde gevoelen te wezen. In zijn referaat ‘Buiten de kerk
geen zaligheid’ (1920) schrijft hij zonder eenige restrictie:
‘Datheen heeft b.v. onomwonden de Luthersche kerk als een ware Kerk
2.
van Christus erkend.’
Ten bewijze citeert dr Dijk dan dezelfde plaats uit de werken van Calvijn, die ook
prof. Kuyper genoemd had. Bovendien verwijst hij naar de na dit ‘Heraut’-

1.
2.

Uit: De Reformatie, 9 februari 1940.
Dijk, Buiten de kerk geen zaligheid, pag. 66.
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3.

artikel (immers in 1919) verschenen dissertatie van dr Th. Ruys Jr, bl. 38. Meer
niet. De zaak is blijkbaar duidelijk, ook voor dr Dijk's besef. Hij legt de dissertatie
van dr Ruys in het verlengde van wat ‘De Heraut’ beweerd had. Want, al vermeldt
dr Dijk ‘De Heraut’ niet onder de bronnen, wij mòeten toch wel aannemen, dat hij,
wat ik verstaan kan, volkomen overtuigd was, dat ‘De Heraut’ geen uitspraken van
Datheen door aanhalingsteekens als letterlijke citaten zou aandienen, die heelemaal
geen citaten zijn. Toch is het zoo, gelijk zal blijken. We moeten aannemen, dat dr
Dijk de door hem aangegeven bron (Calvijn's brief zelf dus) heeft nagezien. En
tevens dr Ruys' dissertatie. Maar dàn begrijp ik niet, hoe lezing van Ruys' dissertatie
hem niet overtuigd heeft, dat wat ‘De Heraut’ als citaat van Datheen aandiende,
heelemaal niet door den man gezegd is. Ruys geeft van Calvijn's brief, voor wat de
onderhavige passage betreft, een nederlandsche vertaling, die hij aan Rutgers
4.
ontleend heeft. Welnu, zelfs wie alleen maar Rutgers' vertaling naslaat, moet, tenzij
hij zich overhaast, onmiddellijk zien, dat ‘De Heraut’ met haar aanhalingsteekens
Datheen in den mond legt, wat hij niet zeide.
Ik belijd gaarne, primo, dat mij zoo iets ook overkomen kan; secundo, dat ik, zelfs
nog onder vooropplaatsing van deze gulle erkenning, het meer dan onaangenaam
vind, deze dingen hier te schrijven. Maar men pèrst en perst àf. Op zichzelf was het
al bedenkelijk genoeg, dat in de Gereformeerde Kerken omstreeks 1918 men den
moed had, Buizer af te wijzen op gronden, die, voorzoover gecontroleerd, ons reeds
thans onvoldoende bleken. Ook gravamen-indieners zijn broeders, die niet door
onze schuld buiten de kerk mogen komen te staan. Bovendien, het raakte de
belijdenis en haar interpretatie; en het doet pijnlijk aan, te zien, hoe met de historische
interpretatie der Confessie in die dagen is omgegaan: citaten, die geen citaten zijn,
beweringen, die er eigenlijk naast zijn.
Maar goed, dat was alles verleden tijd. In het zoeken naar een beteren, meer
confessiegetrouwen, heb ik het pluriformiteitsbegrip bestreden vóór ik te Kampen
benoemd werd: men wist, wat men deed. Na mijn benoeming ben ik op het
ingeslagen pad doorgegaan, dankbaar, dat God mij daartoe meer dan vóór dien,
de gelegenheid bood. Ik ging verder, maar bestreed niemand onder de collega's.
Ik zweeg over prof. Hepp, over prof. Kuyper, over dr Dijk. Aanvallen in eigen huis
deed ik niet, al was ik overtuigd, dat èn ‘De Heraut’ van 1918, èn het referaat van
dr Dijk van 1920 onjuiste informaties hadden gegeven. Ik wilde langs den weg der
pers andere gedachten ingang doen vinden, zonder broeders op vergissingen te
wijzen.
Maar men viel van de andere zijde aan. Prof. Hepp begon (almanak); ik
antwoordde, ook inzake détails van zijn betoog. Daarna rust. Vervolgens kwam
1936; de professoren Kuyper en Hepp wilden de pluriformiteit in het debat betrokken
zien. Best. Nog zweeg ik over de beschouwingen van ‘De Heraut’ en dr Dijk
(wetenschappelijke samenkomst Vrije Universiteit). Tijdens

3.

Th. Ruys, Petrus Dathenus, diss., Utrecht, 1919.
Dr. Th. Ruys (1890-1953), predikant van de Gereformeerde Kerk te Lisse. Zie: BLGNP, 1,
pag. 304, 305.

4.

Zie: F.L. Rutgers, Calvijn's invloed op de reformatie in de Nederlanden, Leiden, 1901 .
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de synode van Sneek evenwel heropent prof. Hepp den aanval (geval-Feenstra)
en haalt er de jeugd bij. Prof. Dijk, die in deze materie toch wel bewust handelt, valt
prof. Hepp af wat de manier betreft, maar valt hem bij, wat de dogmatische hoofdzaak
5.
6.
betreft. Onder zijn oogen doet het ‘Jongelingsblad’ mee: de mannelijke jeugd
wordt ook ‘geïnstrueerd’, en verwezen naar het referaat van 1920. ‘De Heraut’, en
‘Credo’ komen los; dr de Bondt, ds Dijk (Zevenhuizen) krijgen daar het woord. Alles
goed en best, ik mag dat meeleven der kerk wel. Maar dàn moeten de broeders 't
ook verstaan, dat ik nu eindelijk verklaar, wat ik jaren vóór me hield. Ik verklaar, dat
wat ‘De Heraut’ en, al of niet in goed vertrouwen op dit orgaan, dr Dijk schreef, óók
over Datheen, onjuist is; dat Datheen niet zei, wat men hem liet zeggen; dat de
aanhalingsteekens van ‘De Heraut’ ongeoorloofd zijn geweest; dat de consequenties,
die men uit Datheen's vermeende uitlating haalt, fictief zijn, wijl het citaat fictief is;
dat dat elkaar's beweringen al te vlot aanvaarden, hoe begrijpelijk ook, aan de
Gereformeerde Kerken geen goed gedaan heeft, en haar verder van den zin der
belijdenis heeft afgebracht (o ‘alarmkreet’ van prof. Waterink en van ‘De Heraut’!),
en dat men dus maar eens wat voorzichtiger moest omgaan met de broeders, die
hier waarschuwend den vinger ophieven.
*
Laat ons, na deze ontboezeming (‘het hart op tafel’), het geval-Datheen eens wat
van nabij bezien, allereerst in verband met wat verleden week door ons is behandeld.
We beginnen met een tegemoetkomende onderstelling. Neem, zoo zeggen we,
neem eens even aan, onderstellenderwijs, dat de situatie in bovenstaande
beweringen van de professoren Kuyper en Dijk scherp geteekend was, zou dan
Datheen's opmerking, door ‘De Heraut’, en door prof. Dijk ten beste gegeven, iets
kùnnen beteekenen ten gunste van een of andere pluriformiteitsleer?
Wij meenen: niets.
Ten bewijze verzoeken wij te letten op volgende bizonderheden.
*
a. De door ‘De Heraut’ en dr Dijk bedoelde brief is gedateerd op 28 April 1562. Nu
heeft Datheen later zelf de historie van dien tijd beschreven. In het voorwoord van
zijn Psalmberijming, gedateerd 25 Maart 1566 ‘beklaagt Datheen zich, verdacht te
zijn gemaakt, als ware hij àl te toegevend geweest inzake het laten doopen van
kinderen in andere dan de Gereformeerde kerken’ (diss. dr Ruys, 258). Men zou
haast zeggen: stil maar, goede vriend, wij in 1940 hebben Knox en Calvijn hooren
prijzen, wijl zij ruimhartig genoeg zijn een welwillende houding aan te nemen
tegenover het doopen van kinderen van roomschen....Toch is Datheen van zùlk
een lofprijzing niet gediend. ‘Ik en heb niet sonder groote droevenisse verstaen, dat
ettelyke mynen naem tot eenen

5.
6.

Prof. Dijk was voorzitter van de Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden
Grondslag van 1935 tot 1948.
Zie pag. 44, noot 20.
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dekmantel haerer dissimulatie misbruyken, seggende, dat ik toelaete, dat men de
kinderkens in de Roomsche kerke wel mag laten doopen sonder sonde.’ (Ruijs,
258)
Nu, zal men ondergeteekende tegenvoeren, een kind in de roomsche kerk laten
doopen, is nog wel wat anders dan aan John Knox schrijven over het doopen van
roomsche kinderen, waarover we verleden week ‘De Heraut’ en prof. Dijk hoorden
berichten. Toegegeven. Alleen maar - men vergete niet, onder welke omstandigheden
men destijds leefde. Als er geen eigen predikant te krijgen was, soms in geen
maanden of langer? Als 't (in de zuidelijke Nederlanden b.v., waar Datheen's lastige
broers ook vandaan komen) een doodvonnis beteekenen kan, Rome's doop voorbij
te gaan? Als men door te wachten het ongedoopt blijven van het (zwakke) kind
moet riskeeren? En als dan (‘De Heraut’ en prof. Dijk zeggen, dat Calvijn 't zoo
zag!), als dan in Rome het verbond Gods bewaard bleef? En als ('t verhaal wordt
eentonig) de naam kerk aan Rome nooit ontzegd is door Calvijn, gelijk ‘De Heraut’
en prof. Dijk ons komen verzekeren? Ik weet nog niet, of, als dat allemaal zoo
geweest was, Datheen zoo'n zelfverdediging zou hebben nóódig gehad, als we
hierboven toch uit zijn pen zagen vloeien.
Intusschen, we waren nog niet helemaal klaar met dit punt. Volgens ‘De Heraut’
en prof. Dijk heeft Calvijn aan Rome nooit den naam kerk ontzegd; is ook dàt bewijs
van zijn breeden blik en wordt daarna Datheen opgeroepen als bijkomend getuige
ten gunste van overeenkomstige ruimhartigheid.
Welnu - als nu Datheen zich verdedigt tegen de valsche aanklacht van
toegevendheid inzake doop in de Roomsche kerk, wat is dan naar zijn eigen uitspraak
de houding, die principiëel hem geboden schijnt?
Hij zegt het zelf.
Hij verklaart (Ruys, 258), dat hij nooit iets anders heeft geleerd dan wat hij heeft
geschreven in 1559. Dat was dan drie jaar voordat hij zijn brief aan Calvijn schreef!
7.
Waarschijnlijk, aldus dr Ruys, 258, is hiermee bedoeld een geschriftje, dat in 1562
herdrukt is, dus net in het jaar, waarin hij met Calvijn correspondeerde. In dat boekje
van 1559 had Datheen zich tegen een nog al irenischen broeder gekant. De man
8.
luisterde naar den naam: Jan Daelman. Daelman zijnerzijds had geponeerd
‘Dat die Roomsche Kercke Christi is.’
‘Dat he(m) niemant vander R. Kercke scheyden mach.’
‘Ende dat een Christen alle die Rom. superstitien en afgodendiensten
gebruycken mach sonder sonde’ (Ruys, 259).
Maar als daartegenover Datheen aan het woord komt, dan (Ruys, 260) is hij ‘vooral
zeer uitvoerig in zijn bewijs, dat “de Roomsche kerke niet de kerke Christi” is en
geeft de kenteekenen der ware kerk aan’. En, zoo voegt dr Ruys er aan toe: ‘behalve
op de H. Schrift en de kerkvaders beroept hij zich op

7.
8.

Ruys geeft 1582 als jaar van herdruk.
Jan Daelman is een schuilnaam, waarover verder niets bekend is. Zie: Ruys, Petrus Dathenus,
pag. 259, noot 1.
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9.

10.

11.

12.

Bullinger, Calvijn(!), Luther, Melanchthon, Oecolampadius en Zwingli ’.
We staan even stil. In de dagen van het gravamen-dr Buizer en van de synode
van Sneek betoogden of betoogen de professoren Kuyper en Dijk, dat Calvijn den
naam kerk aan Rome nooit ontzegd heeft. Wij moeten, naar we vernemen, daarmee
rekenen, want Calvijn is één der vaders van de confessie. Prof. Waterink's alarmkreet
13.
komt tegelijkertijd in ‘Heraut’ en ‘Credo’. In ‘Heraut’ en ‘Credo’ wordt tevens het
woord gegeven aan dr de Bondt, ds Dijk, om nog eens te opponeeren tegen hen,
die zeggen: Calvijn heeft den kerknaam wèl ontzegd. Ook Datheen wordt opgeroepen
ten bewijze.
Maar nauwelijks kijkt men Datheen even in de oogen, of hij verklaart: wilt u mijn
standpunt weten? Welnu: Rome is den kerknaam niet meer waard; en nu ga ik aan
Calvijn schrijven, op wien ik mij beroep.
*
b. We herhalen: de ‘in haast’ geschreven brief, waarover het thans loopt, is gedateerd
28 April 1562. In den brief vermeldt Datheen, dat ‘nadat ons door een Raadsbesluit
de bediening ontnomen was, de meeste onzer landgenooten hunne kinderen bij de
dienaren der Duitsche kerken ten doop gepresenteerd hebben’. (Ruys 37, Corpus
Ref, XIX, 397). De Raadsbeslissing, hier bedoeld, viel in 1561. Eerst daarna hebben
in de benauwdheid van hun ziel sommige ouders hun kinderen in een duitsche kerk
van Frankfort laten doopen (zelf waren ze geen duitschers, doch vluchtelingen van
andere nationaliteit). De vraag is dus: hoe zag het er uit in die ‘duitsche kerk’ te
Frankfort aan de Main (want dáár was het incident gebeurd)?
Dr Ruys schrijft daarvan:
‘De kerkelijke toestand te Frankfort was in het begin der 16e eeuw niet
van dien aard, dat deze stad een aangewezen toevluchtsoord voor de
Nederduitsche vluchtelingen kon worden genoemd. De Luthersche partij
toch had ook hier, evenals in geheel Noord-Duitschland, de macht
grootendeels in handen. En dat deze partij tegenover de aanhangers der
Zwitsersche Reformatie niet al te symphatiek gestemd was, blijkt wel uit
de verre van vriendelijke ontvangst, die den uit Engeland verdreven
Calvinisten in Oost-Friesland ten deel gevallen was. Wel was de formula
14.
concordiae van Bucer, die er sedert 1542 van kracht was, in zulke
bewoordingen gesteld, dat ook de Calvinistische opvattingen werden
geduld, maar toch scheen zij “bij oppervlakkige beschouwing in alle
bestreden punten de Luthersche

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Heinrich Bullinger (1504-1575), Duits predikant, opvolger van Zwingli te Zürich.
Philippus Melanchton (1497-1560), classicus, hoogleraar te Wittenberg, vooraanstaand
medestander van Luther en auteur van de Augsburgse confessie.
Johannes Oecolampadius (1482-1531), Duits jurist en theoloog, hervormer van Bazel.
Huldrych Zwingli (1484-1531), Zwitsers kerkhervormer, predikant te Zürich.
Zie: Credo, 19 januari 1940.
Martin Bucer (1491-1551), Duits theoloog, hervormer van Straatsburg.
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zijde te kiezen”. En sedert 1542 waren de verschillende vacaturen dan
ook op een dusdanige wijze vervuld, dat “in 1554 tegenover twee zwakke,
afgeleefde zwitserschgezinde dienaren des Woords, wel een vijftal jonge,
besliste, vechtgrage orthodoxe Lutheranen stonden”’ (19).
Tot zoover Ruys.
Den opmerkzamen lezer zal het niet ontgaan zijn, dat
o hier de kerk van Frankfort niet luthersch genoemd wordt, doch voorgesteld als
1 .
staande onder sterken invloed van een luthersche partij;
o dat in die kerk óók predikanten waren (al waren ze dan in de minderheid) die
2 .
de zwitsersche, calvinistische reformatie waren toegedaan;
o dat in de plaatselijke kerk van Frankfort de ‘formula concordiae van Bucer’ (een
3 .
formulier, een accoord van samenleving!) daar van kracht was sedert 1542,
dus al lang voordat Datheen in Frankfort kwam;
o dat daarin - zij het ook met een tendenz van begunstiging der luthersche partij
4 .
- ruimte werd gelaten voor de calvinistische opvattingen.
Wanneer dus èn prof. Kuyper èn daarna prof. Dijk beweren:
o
1 . In den brief van Datheen komt het woord ‘ware kerk’ voor als qualificatie van
de duitsche kerk te Frankfort;
o derhalve heeft Datheen de luthersche kerk als ware kerk aangeduid, dan
2 .
antwoord ik: het is een vergissing.
Als in een bepaalde plaatselijke kerk van vóór 1892 - laat ons zeggen - twee
15.
16.
‘Kuyperiaansche’ en vijf ‘Wisse-’ of ‘Van Lingen-gezinde’ dominees werken, doch
in die plaatselijke kerk is een accoord van samenleving, officieel vastgesteld, waarin
aan de opvattingen van beide zijden ruimte gelaten wordt, is dan die gemeente
‘christelijk gereformeerd’ in den zin, dien het woord heeft na 1892?
De kerkhistorie is er toch ook nog?
17.
Prof. dr H.H. Kuyper, een onzer kerkhistorici, heeft zelf (Heraut 2095 )
geschreven:
‘Het is althans in den aanvang der Reformatie, niet een wereldkerk,
zelfs niet een nationale of landskerk geweest, die met het Pausdom heeft
gebroken, maar het waren overal de plaatselijke kerken, zooals te
Wittenberg, te Zurich, te Bern, te Genève, die het juk der hiërarchie
hebben afgeworpen en tot de zuiverheid van het evangelie zijn
weergekeerd. Deze kerken stonden aanvankelijk los naast elkander; van
een kerkverband was nog geen sprake. Genève's kerk is zelfs op zich
zelf blijven staan en heeft nooit tot de “Gereformeerde Kerk” van
Zwitserland als onderdeel behoord.’

15.
16.

17.

J. Wisse Czn. (1843-1921), laatstelijk predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te
Zierikzee. Zie: De Haas, II, pag. 376-378.
F.P.L.C. van Lingen (1832-1913), predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk, van
1864 tot 1893 director van het Christelijk Gymnasium te Zetten en vanaf 1894 docent aan de
Theologische School van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Zie: De Haas, II, pag. 223-229.
De Heraut, 17 maart 1918.
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Nu geldt dit laatste volgens het niet nieuwe kerkrecht ook van de Gereformeerde
Kerk van Kampen, Lutjebroek, Amsterdam, enzoovoort. Maar dat blijve thans rusten.
Dit slechts willen we vragen: Wie geeft ons het recht, een plaatselijke kerk, waarin
luthersch gezinden, maar ook calvinistisch gezinden als predikant werken, en die
onder een (sedert verlengd) formulier van eendracht leeft (Bucer's concordieformule)
a.
waaraan ook gereformeerden hadden meegewerkt, luthersch te noemen? Al
kwamen de ouders, die van eigen eeredienst beroofd, bij de door den gemeenteraad
voorgetrokken kerk terecht voor den doop van hun kind, zij kwamen daarmee wel
met een duitsche, maar niet met een luthersche kerk in contact. Hoe zou anders
die formule van eendracht te aanvaarden zijn geweest? Hoe de plaats der
niet-luthersche predikanten?
*
18).

Zoo min dus (zie verleden week Knox Calvijn over den doop van roomsche
kinderen heeft geïnterpelleerd, zóó min heeft Datheen over den (noodgedwongen)
doop van gereformeerde kinderen in een luthersche kerk Calvijn om advies gevraagd.
Zooals in Delft en andere plaatsen een waalsche naast een nederlandsche kerk
kan voorkomen, en in Rotterdam een schotsche naast een noorsche, en zooals
deze nationale onderscheidingen tot geen prijs ‘zonder meer’ mogen verward worden
met confessioneele, zóó is ook in Frankfort een kerk van vreemdelingen naast eene
van duitschers geweest. Die vreemdelingen waren toen nog niet te typeeren door
de Nederlandsche Geloofsbelijdenis, want die moest nog gemaakt worden. En die
duitsche was nog geen definitief-luthersche, want er waren nog niet-luthersch gezinde
predikanten, en men leefde er onder een eendrachtsformule. Ondergeteekende, al
heeft hij makkelijk praten na bijna vier eeuwen, zou, denkt hij zoo, ook zonder
gewetensconflict zijn kind hebben doen doopen in de duitsche kerk, en even sterk
tegenstander zijn van de pluriformiteitstheorieën, die door dr A. Kuyper zijn
geïnspireerd.
En nu kom ik vanzelf op de kwestie van dit schijncitaat. Leg wat ‘De Heraut’
Datheen in den mond lei, naast wat Datheen werkelijk schreef, en ge ziet de zakelijke
verschillen:
o

1 . ‘De Heraut’ zegt, dat de overheid eischte, dat men de kinderen zou laten
doopen in de luthersche kerk. Maar de overheid eischte dat heelemaal niet, en
Datheen schrijft er geen woord van. De overheid mocht trouwens aanvankelijk de
exotische calvinisten wel lijden, al bezweek ze tenslotte voor het gekuip van
invloedrijke adviseurs;

a.

18).

Bucer werd nog in 1549, na zijn verbanning, door Calvijn uitgenoodigd, naar Genève te komen!
Ook Capito, Musculus, Lykosthenes hadden de formule aanvaard; Capito was een der
hoofdfiguren in de Berner synode, die veelszins Calvijn tegemoet kwam (1532); Musculus
ging in de brandende kwesties van den avondmaalsstrijd den kant van Calvijn uit; Lykosthenes
(Wolfhart) was op de hand van Zwingli. Lutheraansche, Calvinistische, Zwingliaansche opinies
ontzagen elkaar dus.
Zie pag. 82-86.
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o

2 . ‘De Heraut’ noemt de Frankforter kerk tot twee maal toe luthersch, maar het
woord luthersch komt in heel den brief van Datheen niet voor; wel vertelt Datheen
dat over den doop hij met de dominees der duitsche gemeente geen leergeschil
had, en dat ze ook allerlei liturgischen omhaa!, dien we bij vroegere en latere
lutherschen herhaaldelijk aantreffen, in de doopceremonie achterwege lieten;
bovendien zetten de vlaamsche discipelen van Datheen, bij de aanbieding van het
kind voor den doop, de dogmatische puntjes nog eens duidelijk op de dogmatische
i's;
o

3 . ‘De Heraut’ wekt den indruk door aanhalingsteekens, als had Datheen letterlijk
geschreven:
‘Wij zeggen, dat wanneer we onze kinderen in de Luthersche Kerk laten
doopen, we den doop gebruiken in een ware kerk van Christus....enz.’;

maar in werkelijkheid schreef Datheen (ik volg maar de vertaling-Rutgers, naar
Ruys, 38):
‘Nu heeft echter dit laten-doopen-bij-de-Duitschers groote ergernis
gegeven aan onze broeders landgenooten, die in Brabant en Vlaanderen
zijn, en vervolgens ook aan hen, die te Santwich en te Londen in
ballingschap leven; zoodat zij ons beschuldigen van ik weet niet welken
afval van de zuiverheid der leer en van onoprechtheid, en ons door hunne
brieven ernstiglijk vermanen onze zonde hierin te erkennen. Wij
b.
daarentegen blijven vastelijk volhouden, dat wij ons te dezer zake van
c.
geene zonde bewust zijn. Want wij zeggen, dat wij den doop gebruiken
in eene ware Kerk van Christus, door den dienst van hen, die wettiglijk
tot hun ambt door de overheid geroepen en door de gemeente
goedgekeurd zijn.’
Het puntje, waar dus alles op aankomt, is uit onverklaarbare oorzaak door ‘De
Heraut’ per abuis in den brief ingedragen. Maar het is fictief.
o

4 . ‘De Heraut’ wekt den indruk, ik zeg niet ‘opzettelijk’, en geloof dat ook niet,
alsof daarmee ook het probleem der ambtelijke roeping was afgedaan. Men lette
evenwel erop, dat het blad in zijn onnauwkeurige wijze van citeeren wegliet het
beteekenisvolle detail, dat de overheid de predikanten had geroepen. Dezelfde
overheid, die ook te beslissen had gehad over de toelating, in Frankfort, van de
vluchtelingen, en die hun de Witte-vrouwen-kerk had afgestaan. Men weet, dat meer
dan één overheidslichaam destijds aan de heeren, die de concordie-formule hadden
voorbereid, gezegd had: denk er aan, goede vriend, laat er geen polemiek komen,
en zorg ervoor, dat niet de ééne theologische kemphaan zijn zin doordrijve ten
nadeele van den andere! Met andere woorden: de overheid had aanvankelijk (ook
in Frankfort) er juist een stokje voor gestoken, dat de gemeente speciaal luthersch
zou worden.
Wat kon Datheen nu anders doen, dan hij deed? Finis voorlopig: ‘De Heraut’ liet
zonder erg de overheid buiten het schijnbare citaat. Maar juist zij had
b.
c.

Constanter asserimus.
Onjuiste vertaling. Moet zijn: gebruikten (usos esse); het waren incidenteele
noodgevallen.
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ervoor gezorgd, dat in Frankfort de gemeente niet officieel luthersch mocht heeten.
Het door ‘De Heraut’ en prof. Dijk geconstateerde geval heeft dus in werkelijkheid
zich nooit voorgedaan.
En - dan moet men eens weten, hoe Calvijn op een en ander heeft gereageerd!
19.
Voor deze week evenwel genoeg.

19.

Schilder deelde in De Reformatie van 16 februari 1940 mee, dat bijzondere omstandigheden
hem gedwongen hadden, de kopij ditmaal buitenshuis te schrijven. Omdat hij voor de
aangekondigde stof over Calvijn de bescheiden niet bij de hand had, moest dit onderwerp
wachten tot het nummer van 23 februari. Zie pag. 148-154.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

126
1.

16. Stellingen

I. a. ‘De discussie over het monopleurisch karakter van het verbond is op treurige
wijze vertroebeld doordat “partijen”, “deelen” en “zijden” van het verbond werden
2.
verward’ (dr A. de Bondt).
b. De discussie over het monopleurisch karakter van het verbond is en blijft óók
in bovenstaande, op treurige wijze vertroebeld doordat (gelijk onzerzijds tegen dr
Hepp is opgemerkt) ‘partijen’, ‘deelen’ en ‘zijden’ van het verbond werden verward,
en doordat men, gelijk hieronder blijken zal, ‘monopleurisch’ een anderen zin geeft,
dan het woord hebben wil; een eenzijdige beschikking (tot verbondsoprichting en
van verbondsformatie) verwart met het door die beschikking beschikte of tot stand
gekomene (den daarna ingetreden verbondstoestand); en het alleen zijn van God
in de beschikking verwart met het ten onrechte gestelde alleen zijn van God in het
beschikte. (K. Schilder.)
‘Het Genadeverbond is zeer beslist monopleurisch. Er zijn twee partijen, God en
mensch. Er zijn twee deelen: belofte en eisch. Dat de mensch de belofte aanvaardt
en den eisch vervult is uitsluitend te danken aan God. Alle roem is uitgesloten’ (dr
3.
A. de Bondt).
Het Genadeverbond is zeer beslist dipleurisch (de oude theologie). Het werd dit
door een monopleurische beschikking Gods. Er zijn twee partijen. De ééne Partij is
zóó groot, dat ze de andere, in zichzelf tot het partij-zijn in déze gemeenschap,
onbekwaam, en onbevoegd, tot werkelijke ‘partij’ kàn maken, en ze is souverein,
daarin, dat ze zulks ook doet. Dat die andere partij de belofte aanvaardt, en den
eisch vervult, is uitsluitend te danken aan God. Dat zij dit doet als partij, en niet als
stok en blok, is eveneens te danken aan God. Alle (valsche) roem is uitgesloten.
Maar de roem in den Heere is nu nog veel grooter geworden. (K. Schilder.)

1.
2.

3.

Uit: De Reformatie, 9 februari 1940.
Stelling 9 bij het referaat ‘Hedendaagsche problemen inzake het verbond’, dat De Bondt hield
op de ouderlingenconferentie van de Gereformeerde Kerken in de classis 's-Gravenhage.
Zie: Credo, 5 januari 1940, waar alle stellingen zijn vermeld.
Stelling 11 bij het referaat van De Bondt.
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1.

17. De pluriformiteit en onze synodes
I.

Onlangs schreven we, dat er maar een kleine verslapping van de aandacht zou
noodig zijn, of men zou ons een kerkelijke uitspraak opdringen, inzake de
2.
pluriformiteit, die voor velen onaanvaardbaar zou wezen.
3.
Toen we dat schreven, hadden we het oog op een tweetal brieven, ons
4.
toegezonden uit den kring der jeugdleiding; op een artikel van prof. Dijk, en op een
tot ons gekomen verzoek (mondeling) van een hoogleeraar, die meende, dat we
5.
destijds, na prof. Hepp's artikeltje tegen ds Feenstra, de meisjes van den Bond
onjuist hadden ingelicht, met betrekking tot de draagwijdte van synodale uitspraken
6.
in dezen.
Den laatsten beloofden we, [de zaak] nog eens aanhangig te stellen. Waarom
niet? Toen evenwel terzelfder tijd uit den kring der jeugdleiding een brief ons bereikte,
en nog een, die nog al heel verzekerd was, en van betrouwbaarheid enz. repte,
hebben we den schrijver tot tweemaal aangeboden, zijn brief met vollen naam in
ons blad op te nemen. Als hij maar wilde staan voor zijn woorden, en ons antwoord
eveneens publiceeren. Er is geen gebruik van gemaakt. We hebben maar eens
uitgezien, of anderen, hetgeen we verwachtten, ingeval wij een poosje zwegen,
zouden spreken.
7.
Dat is gebeurd. Prof. Dijk heeft zich opnieuw over de zaak uitgelaten. Omdat we
deze week geen plaats meer ervoor hebben, bewaren we het onderwerp zoo mogelijk
voor de volgende week. We geven dan meteen wel wat nadere toelichting nog.
Alsmede ons slotwoord over het Jongelingsblad, in verband met dezelfde zaak.

II.
8.

In ons nummer van 23 Februari j.l. gaven we plaats aan een artikel van prof. dr K.
Dijk. We volgen het op den voet.
Op de vraag, of prof. Dijk in alinea 1-3 de meening van de door hem bedoel-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uit: De Reformatie, 9 februari, 15 en 29 maart, 5 april en 3 mei 1940.
Zie pag. 38.
Schilder doelde op brieven van H. Kruiselbrink en P. van Nes. Archief-K. Schilder, Zwolle.
Zie: De Bazuin, 29 december 1939.
Zie: Credo, 17 november 1939.
Zie: K. Schilder, ‘De pluriformiteit en de synode van 1920’, De Reformatie, 1 december 1939.
Zie: De Bazuin, 26 januari 1940.
Dit artikel bestond grotendeels uit het uit De Bazuin overgenomen artikel van Dijk en is
gepubliceerd in: Schilder, Verzamelde werken, de kerk, II, pag. 425-429. Het artikel is in dit
deel niet opgenomen, omdat Schilder in deze tekst hieruit het voornaamste citeert.
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9.

den juist heeft weergegeven, behoeven we niet in te gaan. De vraag is slechts,
wat prof. Dijk zelf uitspreekt.
In de alinea's 4 v. daarmede een aanvang makende, zegt prof. Dijk, dat er wel
heel wat meer te pas kwam bij het gravamen-Buizer dan één bepaalde uitdrukking
der belijdenis (‘buiten haar geen zaligheid’).
Prof. Dijk heeft daar volkomen gelijk aan. Bij èlke serieuze kwestie komt altijd
heel wat kijken, want het ééne hangt met het andere ten nauwste samen.
Alleen maar, het gaat nú over de vraag, wat onze synodes hebben uitgesproken.
En dat is heel wat minder in omvang dan de breede vragencomplexen, die bij een
gravamen als dat van dr Buizer voor theologisch-wetenschappelijke bezin-ning aan
de orde zouden moeten komen. Als iemand wil weten wat onze gereformeerde
kerken in Assen besloten hebben, doet hij goed, de wetenschappelijke kwesties als
zoodanig in breed verband na te gaan, zóó, als dr Geelkerken en zijn opponenten
ze stelden. Alleen maar: als de vraag gesteld wordt, waaraan wij gebonden zijn,
dan heeft alleen de uitspraak der synode bindende beteekenis.
Er is dan ook inderdaad heel wat overhoop gehaald in betrekking tot het
gravamen-Buizer. Niemand onder ons intusschen zal het mogelijk zijn, zich geheel
en al te vinden in één der destijds voorgedragen pro- of contra-beschouwingen. We
weten al, dat prof. Dijk het niet eens is met wat van zeeuwsche zijde (part. syn.)
destijds gezegd is. Ik vermoed, dat op een bepaald punt prof. Dijk en ik over die
uitspraak der zeeuwsche synode anders zullen oordeelen. Aan den anderen kant
zal in de argumentatie van Zeeland weer een en ander zijn, dat misschien prof. Dijk
naar den zin is, en mij weer niet. Een waarschuwing tot voorzichtigheid, om niet te
gauw te zeggen: deze en die beschouwing is verworpen. Zoodra men op de finesses
eener beschouwing ingaat, zal blijken, dat in onderdeelen zelfs wie naast elkaar
staan, toch weer verschillen.
*
Om concreet te worden: neem eens het ‘Rapport aan de classis Middelburg in zake
de kwestie ds J.B. Netelenbos’, 1918. In het gravamen-Buizer komen dingen voor,
waarmee, laat ons zeggen, prof. Kuyper en prof. Dijk het eens zullen zijn. Andere,
waarmee ik instem. Precies zoo staat het met wat de rapporteerende commissie
zegt.
Van elk een voorbeeld.
*
Wat het gravamen-Buizer betreft: als bijlage C is in gemeld rapport opgenomen, bl.
46 v., een stuk van dr Buizer, gericht tot den kerkeraad van Middelburg, 31 Mei
1917.
Hij merkt daarin op, dat ‘in de vier genoemde artikelen’ (der belijdenis, de artt.
27, 28, 29, 30, rakende de kerk) ‘blijkbaar over één en dezelfde kerk wordt

9.

Dijk doelde op Schilder.
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10.

gesproken’. Ik ben het daarmee eens. Prof. Kuyper evenwel niet; die heeft
geschreven, dat art. 27 handelt over de ‘onzichtbare kerk’ (ook wel ‘mystiek’
genoemd); in art. 28 v. zou het onderwerp een ander zijn. Op dit punt zegt dus de
één ja, de ander neen tot dr Buizer.
De rollen worden evenwel òmgekeerd, als we het slot lezen. Daar zegt dr Buizer,
a.
dat wat hij voor den inhoud der belijdenis houdt (geen pluriformiteit) ‘weigert de
11.
leidingen Gods met Zijn (algemeene) Kerk te erkennen’. Daarmee is prof. Kuyper
het eens, ik niet.
Zeg nu maar eens, dr Buizer is afgewezen, dus ook zijn beschouwing, en wie het
op één of ander punt met hem eens is, die moet maar een gravamen indienen...
*
Een voorbeeld van het tweede.
De rapporteerende commissie, bl. 21, handelende over het destijds
12.
geruchtmakende feit, dat ds Netelenbos, gereformeerd predikant, in den dienst in
een Hervormde Kerk was voorgegaan op Zondag, merkt op:
‘Hoewel een bekend en toch zeker door niemand van separatistische
of doleantistische sympathiën te verdenken geleerde als de Erlanger
13.
hoogleeraar E.F. Karl Müller in zijn Symbolik over “die holländische
Staatskirche” schrijft: “Allerdings kan hier der Titel einer christlichen Kirche
14.
schon stark beargwöhnt werden”, zullen Uw deputaten zich er maar niet
in gaan verdiepen, of er nu werkelijk wel zoo veel reden bestaat, onder
de tegenwoordige omstandigheden, om - als men dan, zooals ds
Netelenbos het noemt, zijn overtuiging ten aanzien van de pluriformiteit
der kerk in een daad wil veraanschouwelijken - dat bij voorkeur in het
Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap te gaan doen.’
Hiermee zal prof. Kuyper het niet eens kunnen zijn: hij heeft over de Hervormde
Kerk in later jaren zóó geschreven, dat prof. Müller van Erlangen, nog maar vrij kort
geleden gestorven, zelf in leven ouderling in een uit de

10.
a.
11.
12.

13.
14.

Rapport aan de classis Middelburg, pag. 47.
Indien althans het anders onverstaanbare ‘zij’ mag worden vervangen door: ‘hij’.
Ibidem, pag. 48.
J.B. Netelenbos (1879-1934), predikant van de Gereformeerde Kerk te Middelburg; na zijn
afzetting in 1919 overgegaan naar de Nederlandse Hervormde Kerk, waar hij laatstelijk
predikant was van de gemeente te Groenlo.
Zie: C.J. de Kruijter, ‘De erfenis niet geweigerd, ds. Jan Bernard Netelenbos (1879-1934)’,
in: Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 6, Kampen,
1992, pag. 83-129.
Dr. E.F.K. Müller (1863-1935), hoogleraar gereformeerde theologie te Erlangen,
vooraanstaande figuur in het Duitse gereformeerde kerkelijke leven.
E.F.K. Müller, Symbolik, vergleichende Darstellung der christlichen Hauptkirchen nach
ihrem Grundzüge und ihren wesentlichen Lebensaüsserungen, Erlangen/Leipzig, 1896,
pag. 31.
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Hugenoten stammende kerk aldaar (er waren er 8 in Beieren) zich er wel wat over
verwonderd zou hebben. Ondergeteekende daarentegen zou zijn hand er wel onder
kunnen zetten, met alle waardeering voor de ettelijke hoogstaande christenen en
kinderen Gods in de Hervormde Kerk, natuurlijk: we hebben het nu over het instituut.
Straks evenwel keeren de rollen zich weer om. Als op bl. 33 de rapporteurs
toegekomen zijn aan de uitdrukking ‘buiten haar geen zaligheid’, dan zeggen zij
15.
(34): dat ziet nog niet op het instituut. Prof. Dijk (57) beaamt dat. ‘De Heraut’
16.
desgelijks. Ik ben het er niet mee eens; zooals ik in mijn ‘Ons Aller Moeder’ duidelijk
heb doen uitkomen, naar ik meen.
Natuurlijk heb ik daarmee niet gezegd: buiten de Gereformeerde Kerken van
Nederland geen zaligheid. Een der oorzaken van den strijd over de kerk ligt hierin,
dat men bij het in dit verband hanteeren van het werkwoord ‘institueeren’ doorgaans
alleen maar denkt aan een ‘instituut’ (voltooid tegenwoordige tijd). Ik wees er op,
dat de kwestie van het ‘institueeren’ altijd een zaak is ook van het heden: onvoltooid
tegenwoordige tijd. Daar zit de zaak op vast voor een groot deel. Wie niet aan dien
ònvoltooid tegenwoordigen tijd zijn aandacht geeft, moet al maar op reeds bestaande
instituten letten, durft (terecht) de zaligheid niet aan instituut zóó of zùs binden, en
neemt dan, om zich uit de impasse te redden, zijn toevlucht tot mystificaties als de
mysticeering der kerk; en meer van zulke gedachtenspinsels. Wie evenwel voor
dien ònvoltooid tegenwoordigen tijd wèl oog heeft, erkent, dat God hier zóó, ginds
weer anders begonnen is, erkent dus ook, dat we nog nergens kant en klaar zijn,
maar houdt tevens vol, dat we met al die instituten naar elkaar toe moeten
(voorzoover ze belijden natuurlijk), dat we aan het institueeren moeten blijven,
oecumenisch werkzaam zijnde. Zoo iemand heeft geen oogenblik het kerkelijk
instituut (datum, dan wel dandum, gegeven, dan wel nog naar de eindredactie in
wording) behoeven te degradeeren terwille van een of ander ‘mystieke kerk’. Hij
houdt de waarde er van in stand. Maar hij is tevens in staat, het ‘buiten haar geen
zaligheid’ te laten staan als geldende voor die ééne kerk, die van haar instituut en
institueeringsplicht geen oogenblik mag worden losgemaakt. Omdat institueeren
nu eenmaal behoort tot de essentiëele, de primaire, de konstitutieve
aangelegenheden der kerk. Bij een vergadering behoort nu eenmaal het vergaderen.
Om kort te gaan: hiér zouden dus de professoren Kuyper en Dijk weer die
commissie kunnen bijvallen, en zou ik moeten zeggen: neen.
*
Voorlopig genoeg. Men moet elkaar niet in het hoekje duwen van de menschen,
die maar een gravamen moeten indienen tegen een beslissing van een synode, of
anders maar moeten zwijgen over wat eenmaal afgedaan is. Als van dr Buizer
gezegd is: zijn opvatting van de belijdenis deugt niet, dan kan ik dat geheel en al
onderschrijven. Maar ik meen, dat hij op andere punten gelijk heeft gehad.

15.
16.

Dijk, Buiten de kerk geen zaligheid, pag. 57.
Zie: K. Schilder, ‘Ons aller moeder’ anno domini 1935. Een ‘roepstem’ beantwoord, Kampen,
z.j. [1935].
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Dat meenen de professoren Kuyper en Dijk ook; want die zeggen: we zijn het met
de pluriformiteitsgedachte eens, zelfs naar Buizer's omschrijving; voorzoover we
die lezen op bl. 48: veelheid van ware kerken.
Men kan terecht aanvoeren: in het algemeen is Buizer's uitlègging veroordeeld.
Maar in bijzonderheden kan men niet treden, als om te zeggen: die en die détails
van Buizer (of een zeeuwsche commissie) zijn veroordeeld. Inzake de détails gaan
we ieder onzen eigen kant uit. Niemand is het geheel en al met dezen, dan wel met
dièn eens. Dat was vroeger zoo niet. Dat was in de dagen van Buizer-Netelenbos
zoo niet. Dat is vandaag nog niet zoo.
Volgende opmerkingen van prof. Dijk krijgen later een beurt.

III.
Na hetgeen we in ons vorig artikel opmerkten, vraagt thans dr Buizer's gravamen
zelf de aandacht. Prof. Dijk herinnert (alinea 14-18) er aan, dat de Leeuwarder
synode uitsprak, niet in te stemmen met de ‘uitlegging’, die dr Buizer gaf van de
artikelen der confessie, rakende de kerk.
Wat was die ‘uitlegging’?
Op blz. 48 van het ‘Rapport aan de classis Middelburg in zake de kwestie ds J.B.
Netelenbos’ lezen we, als bijlage, een stuk van dr Buizer, waarin hij letterlijk het
volgende opmerkt:
‘Wanneer we deze belijdenis van onze vaderen overnemen, beteekent
dat dus m.i., dat wij belijden een geïnstitueerde kerk, die de eenige, ware
kerk is, waarbuiten geen zaligheid is, en die eenige, ware kerk moet dan
voor onzen tijd natuurlijk zijn onze Gereformeerde Kerk. Dan is er niet
pluriformiteit, niet veelheid van ware kerken, maar slechts een tweeheid:
de ware en de valsche kerk, en moet die tweeheid: de ware en de valsche
kerk, en moet die tweeheid door Gereformeerde leeraren gepredikt en
door alle Gereformeerden beleden worden. Dan is er voor wie b.v. in het
stuk der uitverkiezing niet met onze Belijdenis instemt en standvastig
weigert zich bij de ware, d.i. de Gereformeerde Kerk te voegen,
consequent genomen geen zaligheid, en is er met hem geen
gemeenschap der heiligen mogelijk. En is zoo iemand lid onzer kerk, dan
moet ten slotte het Banformulier over hem uitgesproken worden, dat,
behoudens berouw en bekeering, tegelijk uitsluit van de geïnstitueerde
kerk (door wering van de sacramenten) èn van de gemeenschap van
Christus.
Tegen den hiervoren omschreven belijdenisinhoud en de daaruit
voortvloeiende consequenties voor de toepassing der kerkelijke tucht
acht ik mij om des gewetens wille verplicht bezwaar in te brengen, wijl zij
m.i. in strijd is met den geest van Christus en weigert de leidingen Gods
met Zijn (algemeene) Kerk te erkennen.’
Tot zoover Buizer's ‘uitlegging’ der artikelen.
Nu zal het toch duidelijk kunnen zijn, dat deze uitlegging der artikelen 27 vv. der
confessie geen werkelijke uitlegging is. Want de belijdenis heeft bij de kerk nooit
gedacht aan een in zich zelf afgerond en verder rechtens geïsoleerd blijvend instituut
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contact met voorlopige instituten in andere landen, en gepoogd werd, daarop in te
werken, en bij verdere fixatie van het kerkelijk leven een woord mee te spreken, en
zoo mogelijk de kerken in bepaalde streken of landen te vereenigen in één band,
is reeds genoegzaam bewijs, dat er niet aan gedacht is, aan één land de ware kerk
te binden, of ze in één landelijk of regionaal instituut op te sluiten. Art. 27 wijst die
gedachte letterlijk af, en art. 29 toont, dat het meenens is.
*
Het is nu maar de vraag, welken kant men dan verder met deze nuchtere
werkelijkheid uit wil.
17.
Sommigen, o.a. prof. Kuyper in vroegere ‘Heraut’-artikelen, gaan er mee den
kant der ‘mystieke’ kerk uit. Ze zeggen: in art. 27 is een soort van onzichtbare,
mystieke kerk bedoeld. Een mystiek lichaam van Christus. Daarmee kan ik het niet
eens zijn; de woorden der belijdenis, en de eenheid van het subject der verschillende
aan de kerk gewijde artikelen, weerspreken m.i. deze ‘uitlegging’ op het duidelijkste.
Als dr Buizer dáártegenover wijst op het feit, dat in de verschillende artikelen over
de kerk, de kerk steeds dezelfde is, ben ik het daarmee eens. Niet met de ‘uitlegging’
van ‘De Heraut’ op dit punt.
Maar dat beteekent nog geen aanvaarding van de ‘uitlegging’, die dr Buizer zelf
gaf. Want deze vergat, wat helaas ook nog wel eens anderen voorbij zagen, dat n.l.
het instituut der kerk nog altijd in wording is. Dat is het element, waarop ik telkens
weer wees, en zal blijven wijzen, ook al heeft prof. Hepp in besloten, maar toch
semi-publieke vergaderingen in het gebouw der Vrije Universiteit gemeend, daartegen
18.
bezwaar in te moeten brengen, dat niemand óververtellen mocht. Voor het besef
der reformatoren was het kerkelijk instituut nog lang niet af. Het wérd. Het groeide.
Die groei moest dóórgaan; de Reformatie zelf nam tientallen jaren in beslag, en
Calvijn heeft het einde niet gezien; God sloot zijn oogen in een periode van nog
steeds doorwerkende Reformatie. Maar dat de Reformatoren ‘hun’ instituten naar
elkaar toe wilden laten groeien, en het voorloopigheidsinstituut, dat hier en daar en
ginds was verrezen, wilden associëeren met andere, die evenzeer slechts voorloopig
waren, dat blijkt b.v. uit de poging tot samenwerking en uit de bereidheid tot (zoolang
het mogelijk was) onderteekening van elkanders confessie, en wat dies meer zij.
Terwijl dus de één de aanpassing van de belijdenis en de bestaande praxis zoekt
in een mystiek-making der kerk, daar zoekt de ander ze in de beweeglijk-

17.

18.

Zie: De Heraut, 3 februari 1918: ‘Vandaar dat wat in dit Artikel [art. 27 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis] beleden wordt, ook niet slaat op de zichtbare geïnstitueerde Kerk, maar
op wat men gewoonlijk noemt, de onzichtbare Kerk, of wil men liever op het mystieke lichaam
van Christus, dat in de zichtbare Kerk tot openbaring komt, maar daarvan toch altoos wel is
te onderscheiden.’
Op 17 maart 1936 sprak prof. dr. V. Hepp op initiatief van gereformeerde predikanten uit de
classis Enkhuizen, in een besloten bijeenkomst in het gebouw van de Vrije Universiteit te
Amsterdam voor gereformeerde predikanten en theologische studenten over ‘Actueele
dogmatische problemen aangaande de kerk’. Schilder maakte bezwaar tegen het besloten
karakter van deze bijeenkomst en bedankte onder meer om deze reden voor een uitnodiging
om eveneens voor deze kring te spreken, over hetzelfde onderwerp. Zie: De Reformatie, 8
mei 1936.
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heid van het instituut. Bij deze laatste poging tot oplossing der moeilijkheden heeft
men het voordeel, dat men van die mystiekmakerij geen last heeft; dat het instituut
zijn volle waarde houdt, en geen oogenblik van de kerk en haar van Godswege
opgedragen arbeid kan worden geabstraheerd. Dat men de kerk voortdurend aan
het correspondeeren zet; maar dan niet in naam van een onzichtbaar mystiek
lichaam van Christus, doch ter bereiking van het groote, breede instituut.
Leest men tegen dezen achtergrond de desbetreffende artikelen der confessie,
dan zal niemand beweren moeten, dat een Schot moet zeggen: buiten de Schotsche
kerk geen zaligheid, een Franschman: buiten de Fransche niet, een Nederlander:
buiten de Nederlandsche niet.
Staat er niet trouwens, dat het met de zichtbare eenheid der kerk, en haar naar
buiten optreden met de vaandelen des heils soms treurig geschapen is? Terwijl
toch de kerk gebleven is? En als dus dr Buizer, dit alles vergetende, meent aan de
belijdenis een consequentie te moeten opdringen, die toch nooit in haar bedoelingen
kan gelegen hebben, en die er ook nergens staat, dan kan men met ‘Leeuwarden’
zeggen: die ‘uitlegging’ aanvaard ik niet, zonder daarmee in te stemmen met hen,
die de pluriformiteit ‘der kerk’ in den door dr A. Kuyper daaraan gehechten zin
voorstaan.
Buizer's fout ligt in het verkeerd-vervoegen van het werkwoord institueeren, in
den voltooid-tegenwoordigen tijd: de ge-institueerde kerk. Hij komt er zoo niet uit.
Die van anderen ligt in het niet meer vervoegen van dit werkwoord (de mystieke
kerk); zij komen er ook niet uit.
De oplossing ligt in het wèl vervoegen, maar dan ànders vervoegen van het
werkwoord institueeren. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Deze vóórop.

IV.
Zeer merkwaardig vind ik voorts in het artikel van prof. Dijk (zie ons blad van 23
Febr. '40), alinea 18. We drukken ze nog eens af:
18. Onze Belijdenis sluit dus volgens Leeuwarden de ‘pluriformiteit’ niet
uit, en omdat dit uitgesproken is, zonder dat iemand hiertegen bezwaar
had, ook de Zeeuwsche broeders niet, mogen we niemand vrijheid laten
om dengenen, die wel de pluriformiteit erkennen, te betwisten, dat hun
overtuiging rust in de Schrift en de Belijdenis.
Ik zou willen vragen: waar staat dat?
Dat n.l. volgens Leeuwarden onze belijdenis de ‘pluriformiteit’ niet uitsluit?
Dat staat nergens.
We hebben niet te maken met de meening van A of B of C, synodaal rapporteur
al dan niet, doch alleen met wat besloten is. En hier volgt de letterlijke tekst van het
besluit (acta Leeuwarden, bl. 62, artikel 118):
19.

‘Prof. Dr H. Bouwman
van

19.

rapporteert inzake A 13, het bezwaarschrift

Dr. H. Bouwman (1863-1933), hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de
Theologische Hogeschool te Kampen. Zie: De Haas, III, pag. 35-37.
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Dr Buizer (Bijlage XXXII), en adviseert dat deze vergadering uitspreke:
1. dat het gravamen van Dr Buizer tegen artt. 27-30 van de Belijdenis in
eigenlijken zin niet een gravamen te noemen is, wijl het niet gericht is
tegen de genoemde artikelen als zoodanig, maar tegen een uitlegging
en opvatting van deze artikelen, en uitgaat van eene uitlegging, waarmede
de Synode niet instemt;
2. dat de Synode op de verdere beschouwing van Dr Buizer in deze zaak
thans niet ingaat, omdat zij eene commissie heeft benoemd met het
mandaat om eene nadere formuleering en uitwerking van de drie artikelen
des geloofs: over de H. Schrift, over de Kerk en over de verhouding van
Kerk en Overheid, in overweging en in studie te nemen;
3. dat van dit besluit kennis gegeven worde aan........
Aldus wordt besloten.’

Dit is alles.
Het woord pluriformiteit komt hier niet eens in voor!
Hoe kan dan prof. Dijk beweren, dat volgens Leeuwarden (en dat moet dan deze
beslissing zijn), de pluriformiteit niet is uitgesloten?
Het staat er niet.
Alleen dit staat er, dat de opvatting en de uitlegging van dr Buizer uitgesloten
geacht werd door de synode van Leeuwarden. Maar als ik zeg, dat Buizer's
interpretatie der confessie niet deugt, dan heb ik nog niet beweerd, dat de
beschouwing, die hem tegen den door hem geïnterpreteerden inhoud der confessie
in het geweer doet komen, met de confessie verbindbaar is.
Noem Buizer's theorie A,
den tekst der confessie B,
Buizer's interpretatie van dien tekst C, dan zegt dr Buizer:
C is juist,
A is ook juist,
maar B is valsch, wijl B niet zich verdraagt met A.
Nu zegt de synode:
C is onjuist,
er is dus geen enkele reden om B te veranderen, want als C onjuist is, dan is er
geen enkele grond aangegeven, om B op grond van C te wijzigen.
Maar dan is daarmede niets gezegd omtrent A. A kreeg niet eens een beurt,
vandaar dat over A nog eens moest gepraat worden.
Noch over A à la Buizer, noch over A à la Kuyper, noch over A à la de Zeeuwsche
particuliere synode, noch over A à la N.N. is door Leeuwarden iets uitgesproken.
Prof. Dijk wil te veel bewijzen.
En als prof. Dijk zegt: ook de Zeeuwsche afgevaardigden hebben geen bezwaar
gemaakt tegen de uitspraak van Leeuwarden, en dus mogen we niemand op grond
van Leeuwarden een of andere A-theorie, of haar verbindbaarheid met de confessie
loochenen,
dan antwoorden we:
ook de Zeeuwsche afgevaardigden konden met de uitspraak van Leeuwarden
meegaan, evengoed als ondergeteekende, want:
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dat C onjuist was, C, globaal genomen, kon ieder toegeven (zie artikel verleden
week),
en over A was niets gezegd.
We hebben dus wat A betreft, van Leeuwarden carte blanche gekregen. Noch
‘verboden’, noch ‘toegelaten’ staat erop geschreven. Er kunnen A-theorieën zijn,
die men kan aanvaarden (afgedacht dan van den term misschien) en er kunnen
geheel ànders opgezette A-theorieën zijn, die men niet kan aanvaarden, en die men
wel degelijk kan verbieden te leeren, op grond van B. Zoo meen ik, dat dr A. Kuyper's
A-theorie, A à la dr A. Kuyper, met de confessie niet te verbinden is. Vroeger gaf ik
daarvoor reeds enkele gronden aan.
Het zou trouwens een vèr-dragende uitspraak zijn, indien beweerd was, dat ‘de’
pluriformiteit met de belijdenis te verbinden viel. Daarmee zou het hek van den dam
zijn. Er zijn heel wat pluriformiteits-concepten, gelijk we reeds herhaaldelijk
opmerkten. En zouden nu voortaan allen, die eenige A-lading met de
pluriformiteitsvlag wilden dekken, ook zonder nader onderzoek naar de lading het
recht hebben te verklaren: blijf af, want déze vlag dekt volgens Leeuwarden in elk
geval mijn konkrete lading?

V.
Onze bespreking vervolgende, merken we op, dat prof. Dijk in alinea 19 verzekert,
dat de synode van Leeuwarden wel besloten heeft, een commissie te benoemen,
om de pluriformiteitskwestie nader onder de oogen te zien, maar - zoo zegt coll.
Dijk - dat beteekende niet, dat de synode ten opzichte van dit punt in het onzekere
verkeerde.
Dit laatste geloof ik gaarne, wanneer het gaat over het punt-in-kwestie, n.l. dr
Buizer's opvatting aangaande de belijdenis. Maar ik kan het niet gelooven, wanneer
‘dit punt’ zou beteekenen: de pluriformiteitskwestie als zoodanig. Want uit de publieke
geschriften van meer dan één synodelid kan men zonneklaar aantoonen, dat zij in
betrekking tot de kernvragen der pluriformiteitsleer van elkander nog al op
beteekenisvolle wijze verschillen. Misschien komt de tijd, dat ik dit breeder zal
aantoonen. Maar ieder kan het reeds thans constateeren, als hij de onderscheiden
auteurs maar naleest. De kwestie is zóó ingewikkeld, dat men voor haar solutie
niets beginnen kan met het feit, dat onze Leeuwarder synode besloten heeft met
andere ‘kerken’ in contact te treden, teneinde zoo mogelijk gezamenlijk overleg te
plegen aangaande nadere bezinning over het leerstuk der kerk. Men kàn vóór zulk
een nader overleg stemmen, omdat men een of andere pluriformiteitsopvatting is
toegedaan. Men mòet er voor voelen, als men de meest bekende
pluriformiteitstheorieën van tijdgenooten bestrijdt. Want het zoeken van zulk nader
overleg wordt juist ten sterkste aangedreven door de overtuiging, dat God de Heere
ons verbiedt, vrede te hebben met de pluraliteit van instituten, die op eenzelfden
confessioneelen grondslag staan, doch voorts geen verband met elkander aangaan,
om maar niet te zeggen: elkaar bijten en vereten uit kracht van kerkverscheurend
dogmatisme, of van een kerkistisch drijven, dat ten koste van alles waar en valsch
in één eenmaal gevestigd instituut aan elkaar blijft verbinden (vgl. alinea 19-23, en
32-34).
Het feit, dat de synode van Middelburg contact gezocht heeft met de Geref.
Gemeenten (Kersten c.a.), de Chr. Geref. Kerk etc., zegt mij niets; ik heb daar
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ook zelf later op aangedrongen. Is het niet sprekend, dat daarnaast ook met de
Confessioneele Vereeniging (in de Herv. kerk) en met den Geref. Bond (in datzelfde
instituut) contact gezocht is? Een vereeniging, een bond, zijn geen kerk. Dat niet
met de Herv. Kerk, doch met tenslotte particuliere organisaties binnen in haar,
aanraking gezocht is, bewijst ten overvloede, dat kerk en nietkerk naast elkander
stonden op het synodale lijstje van hen, met wie te spreken zou zijn over de
toekomstige wijze van institueering der kerk in dier voege, dat wie bij elkaar hóóren,
ook met elkander samenléven in één kerkverband.
Als deze goddelijke eisch zoo zwaar niet woog, zou ik persoonlijk zeggen: laat
maar rusten, dat contact. Want, wat de Chr. Geref. Kerk (met de sterke
meeningsverschillen, die daar zijn) en de ‘Geref. Gemeenten’ betreft, ieder, ginds
zoowel als hier, zal zich overtuigd houden, dat, indien in 1940 het tot kerkelijk
saamleven zou komen, we minstens tot 1960 groot verdriet zouden hebben, vanwege
de zwarigheid van 't saamleven bij zóó groote verschillen. Verdriet, zooals we ook
heel scherp gesmaakt en geproefd hebben na 1892, en het soms nòg ondervinden,
als men beschouwingen - b.v. inzake 't verbond - die in de oude A-groep rondweg
zijn verdedigd, als ongereformeerd hoort afwijzen. Maar dat verdriet moet men voor
de goede zaak óverhebben: er is een groot loon verbonden aan de gehoorzaamheid;
ook dat loon hebben we na '92 ontvangen, en bij alle moeiten in het kerkelijk leven
ook van vandaag ontvangen en zien we het nòg, - als we gelooven. En wat voorts
den Geref. Bond betreft (ook lang niet éénstemmig, al is er in de laatste jaren een
merkwaardige opleving en veelszins prachtige bezinning), en de Confessioneele
Vereeniging, met haar droevig, hoewel tánend, barthianisme, met name tegenover
laatstgenoemde zou ik, indien ik aan de pluriformiteitstheorie van bepaalde broeders
geloof hechtte, uiterst gereserveerd willen zijn, omdat ik meen, dat deze Vereeniging
in de laatste jaren een zeer wonderlijke schaats gereden heeft, geslepen naar
barthiaansch model.
Maar juist waar ik heb te bukken voor het goddelijk gebod der éénheid van instituut,
moet ik ook met hen contact willen bepleiten, omdat ik tenslotte aan hun
beginselverklaringen gebonden ben, en ze, bij eventueele nadere ontmoeting, ook
daaraan hóuden kan.
Maar een en ander bewijst dan ook niets voor de pluriformiteit, als ware deze
synodaal geijkt. Juist het noodgedwongen zoeken van ontmoeting niet met de
‘vaderlandsche kerk’, doch met een vereeniging en een bond van hervormde
persónen, bewijst, dat in onze kerken óók leeft de drang tot erkenning van onze
roeping, om àl maar door te blijven jagen naar nieuwe, zuiverder-afbakenende
kerk-institueering, als 't kan, in samenwerking met bestaande, officiëel den kerknaam
voerende instituten, en in elk geval óók met organisaties, die den kerknaam niet
annexeeren, al houden ze met de kerkkwestie zich intensief bezig.
Men moet niet te veel afleiden uit de onderscheiden handelingen of
niet-meer-handelingen der achtereenvolgende synodes met betrekking tot deze
materie. En vooral niet de vrije discussie tegenhouden, die steeds vooraf moet gaan
aan kerkelijke beslissingen, zal het goed zijn.
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18. Trente en Sadoletus
1.
2.

Dr A. de Bondt komt in ‘Credo’ terug op enkele passages uit mijn artikeltje van 14
dagen geleden. We antwoorden bij dezen.
1. Onze lezers herinneren zich, dat dr de Bondt [over] een brief van Calvijn aan
Sadoletus (roomsch) geschreven had, waarin Calvijn uitsprak, dat door Sadoletus
(en consorten, voeg ik er aan toe, er stond ‘praesidetis’, meervoud) nog wel kerken
3.
van Christus werden overheerscht. Ik wees er op, dat dat heelemaal geen wonder
was; we waren nog zes jaar vóórdat het concilie van Trente bijeenkwam, en een
reformatie ging destijds niet een-twee-drie in haar werk. Nu vraagt tot mijn verbazing
dr de Bondt of Calvijn inzake de beteekenis van Trente wel net zoo dacht als Van
Toorenenbergen! Ik antwoord: gelukkig niet, daar is Calvijn veel te veel calvinist
voor. Maar wat doet dat er toe? Ik wees op het meervoud: praesidetis. Jullie
roomsche machthebbers, speelt nog veelszins den baas over Christus' kudden. Is
dat soms niet zoo? Wil dr de Bondt eens de jaartallen nagaan van de hervorming?
Schotland? Nederland? De uithoeken van Europa? 't Is niet de vraag, inhoeverre
Calvijn op Trente wachten wil, als 't aan hèm ligt. Want de kwestie is doodeenvoudig
deze, dat het niet aan Calvijn ligt. Hij moet de feiten nemen zooals ze zijn. En als
dan hier de keizer, dáár een landgraaf, elders een keurvorst, een gemeenteraad,
de stenden almaar door de beslissing tegenhouden, op een compromis aansturen,
dan blijven de kerken van Christus nog lang ‘onder het juk’. In heel het stuk van dr
de Bondt lees ik geen woord over de geografische moeilijkheden van de zestiende
eeuw. Toch wees ik daarop.
2. Toch ligt in die geografische moeilijkheden voor wie even nadenkt, één der
factoren, die het werk der reformatie van ons werelddeel deden loopen over enkele
tientallen jaren. Andere factoren zijn natuurlijk: de overheid, de lage trap der
volksontwikkeling, de moeilijkheden om het volk te bereiken, etc. Dr de Bondt ontduikt
de eigenlijke kwestie. 't Is niet de vraag, of er niet nog kerken onder het juk zijn,
maar of volgens Calvijn, laat ons zeggen in Genève, een tweetal gemeenten naast
elkaar mogen bestaan, zóó, dat Calvijn zou beweren: de ééne ware kerk van Christus
wordt door Calvijn gepraesideerd, de andere ware kerk van Christus door Sadoletus.
Dàt ware knap werk, als dat door dr de Bondt bewezen werd.
3. Ja maar, zegt dr de Bondt, als men op Trente had moeten wachten, ware alle
reformatisch werk van vóór 1545 scheurmakerij geweest. Waarom? Het hangt er
maar van af, op wat manier, en onder welke nadere bepaling men zich losmaakt
van de hiërarchie. Wie zijnerzijds hereeniging met de ontrouwen, als zij weer getrouw
mochten worden, afsnijdt, is geen reformator. De brief van

1.
2.
3.

Uit: De Reformatie, 16 februari 1940.
Zie: Credo, 9 februari 1940.
Zie pag. 90.
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Calvijn aan Sadoletus zelf bewijst, dat Calvijn zich niet ontslagen achtte van ‘het
bloed’ van Rome.
4. Daarom is het ook onjuist, als dr de Bondt zegt: ‘waar het alleen om gaat, is,
of voor Calvijn in dit concilie (van Trente) het criterium lag’. Welneen, - het is maar
de vraag, of voor diegenen, die er nog op wachten wilden, het criterium er lag. Stel,
dat in de dagen der doleantie leider A vindt, dat leider B te lang wacht met het ter
hand nemen van de reformatie der kerk, moet dan leider A ophouden, te gelooven,
dat er nog kerken van Christus ‘onder het juk zijn’? Als de man dat geloofde, kon
hij tot B en...zichzelf dadelijk zeggen: houd maar op! Dat Calvijn tegen de
interims-politiek fulmineert, behoeft dr de Bondt ons dan ook niet te herinneren.
Maar ze was er nu eenmaal. Leider A en leider B!
5. Ja maar, zegt dr de Bondt, 't was niet in Zwitserland, doch in Duitschland, dat
men interims-politiek voerde. Vrage: wie heeft iets anders gesuggereerd? Zat dan
soms het roomsche instituut alleen in Zwitserland? Of ook in Duitschland, Polen,
Schotland, en ik weet al niet, waar nog meer? Als Calvijn aan Sadoletus schrijft: gij
en uw confraters, mijnheer Sadoletus, voert nog over heel wat kerken van Christus
den heerschersstaf, geholpen door menige wereldlijke overheid, dan ziet hij een
gebied zich voor den geest staan, dat heusch wel grooter is dan Zwitserland. Dr de
Bondt moet dat niet vergeten. Als Calvijn het wèl vergeten had, was de Reformatie
in een slop doodgeloopen.
6. Calvijn, aldus dr de Bondt, verwachtte niets van het concilie van Trente. Dat
wil ik wel gelooven. Ondergeteekende verwachtte niets van ‘Kerkopbouw’ en
‘Kerkherstel’, en heeft dan ook in dit blad er maar heel weinig over geschreven, en
andere persbroeders hebben er heel wat inkt voor over gehad. Maar àls er iets van
gekomen was, dan had ondergeteekende aanstonds van Godswege met alle andere
persbroeders een taak gekregen tegenover het zich bekeerende instituut der Herv.
Kerk. Zoo zou het met Calvijn en Trente ook geweest zijn.
7. ‘Aan het “interim” kan wèl de naam van Melanchton, niet die van Calvijn
verbonden worden’, zegt dr de Bondt. Afgedacht daarvan, dat dat niets verandert
aan wat ik opmerkte over ‘leider A en leider B’ van hierboven, is dat maar een halve
waarheid, en de verzwegen helft van die waarheid is juist deze, dat Calvijn erkent,
dat als anderen het reformatiewerk in langzamer tempo doorvoeren, al of niet
noodgedwongen, de beslissing nog is uitgesteld. Dat nuchtere feit behoefde dr de
Bondt niet op den achtergrond te dringen, want de groote kwestie is deze, hoe loopt
volgens Calvijn in de plaatsen, waar een definitieve ‘Entscheidung’ (beslissing) viel,
de wettige verbonds- en kerklijn? Hoe is het na de beslissing? Over dat probleem
glijdt dr de Bondt overal heen.
4.
5.
8. In zijn ‘Antidotus’ zegt Valerandus Pollanus (zie Dathenus' ‘Kurtze und
6.
Wahrhafftige Erzelung’, blz. 113 ), dat na het Marburger gesprek (waarbij naar
bemiddeling gezocht werd) de eenheidsformule is onderteekend door Luther,

4.
5.
6.

Zie noot 6.
Valerandus Pollanus (ca. 1520-1558), predikant van de Waalse vluchtelingengemeente te
Frankfort sedert 1553.
Petrus Dathenus, Kurtze und warhafftige erzelung, welcher massen den Frantzoesischen
und Niderlendischen verjagten christen in der stat Franckfurt am Meyn ettlich jar die offentliche
predigt...verstattet, und...nachmals verbotten worden ist (1563), Heidelberg, 1598. Schilder
heeft voor dit onderwerp waarschijnlijk het exemplaar geraadpleegd, dat in het bezit is van
de universiteitsbibliotheek te Leiden. Daarin zijn tevens opgenomen: Johannes à Lasco,
Purgation, das ist ein notwendig christlich verantwortung der frembden kirchendiener zu
Franckfurt am Mayn (1556); en Valerandus Pollanus, Antidotus (1557).
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7.

8.

9.

10.

Oecolampadius, Osiander, Hedio, Brentius, Melanchton, Bucerus, Ionas,
11.
12.
Zwinglius, Agricola. En in de voorrede op hun geschriftje ‘Purgation’
(verantwoording van de buitenlandsche predikanten in Frankfort, over wie verleden
13.
week geschreven werd), merken de predikanten à Lasco (schrijver van het stuk),
14.
15.
Pollanus, Hovbraque, Hornus en Petrus Dathenus op, dat hun geloofsbelijdenis,
die ze ter zelfverdediging hadden ingediend, in de (destijds betwiste) avondmaalsleer
niet afweek van de Augsburgsche geloofsbelijdenis; elders, dat ze zelfs niet in strijd
was met de Apologie der Augsburgsche Belijdenis. Zoowel aan de Augsburgsche
Confessie als aan de Apologie is de naam van Melanchton verbonden. Welnu,
nadrukkelijk vestigen ze de aandacht er op, dat deze hun belijdenis te voren door
Calvijn was ingezien en goedgekeurd; ze hadden zelfs de Augsburgsche
onderteekend. 't Was à Lasco, die de belijdenis-in-kwestie aan Calvijn had kenbaar
gemaakt (ook Bullinger). Een bewijs, dat ook Calvijn bedacht, dat de reformatie
zoolang mogelijk haar eenheid moest zoeken te bewaren, en dat ook Calvijn de
feiten aanvaardde daar, waar het tempo der Reformatie een ander moest wezen,
dan hij wenschte of noodig had. (Erzelung 67, v.) Een bewijs ook, hoezeer dr de
Bondt buiten de kwestie (van den brief aan Sadoletus inzake de kerken ‘onder het
juk’) òm gaat, als hij vraagt, of soms Calvijn zijn definitieve houding tegenover Rome
nog bepalen moest vóór 1551 (toen het concilie van Trente zijn 13e zitting hield,
16.
door ons vermeld). Niemand heeft dat beweerd. Wel is beweerd, dat Calvijn niet
zoo dwaas is geweest te denken: ik heb in Genève de zaak voor elkaar, en Luther
heeft de pauselijke bul verbrand, en nu is overal de kerk vrijgemaakt. Hij heeft alles
gedaan, om de definitieve ‘Entscheidung’ waar ook, vrij te houden van
niet-constitutieve geloofsbinding. Maar na die Entscheidung, dàn komt de vraag:
wat nu? Die vraag ontgaat dr de Bondt.
9. Het door dr de Bondt mij in de schoenen geschoven ‘criterium’ (als zou n.l.
voor de bepaling van het al of niet nog onder het juk verkeeren van kerken 1545
het beslissende jaartal zijn), is dan ook door dr de Bondt verzonnen, niet door mij
gesteld. Want primo heeft dat concilie jaren en jaren geduurd, secundo

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Andreas Osiander (1498-1552), Duits kerkhervormer.
Caspar Hedio (1494-1552), Duits kerkhervormer, werkte samen met Bucer te Straatsburg.
Johannes Brentius (1494-1566), Duits theoloog, medewerker van Luther.
Justus Ionas (1493-1555), Duits kerkhervormer.
Johann Agricola (1494-1566), Duits theoloog, medewerker van Luther.
Zie noot 5.
Johannes à Lasco (1499-1560), Pools protestants theoloog, oefende belangrijke invloed uit
op de reformatie in Polen en de Nederlanden; trad op in een conflict in de Franse
vluchtelingengemeente te Frankfort (1555/56).
G. Hovbraque, predikant te Frankfort.
Hornus, predikant te Frankfort.
Zie pag. 91.
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moet men verschil zien tusschen de besluiten nemende clericale heeren en de door
hen overheerschte gemeenten, die nog niet de reformatie hadden leeren kennen.
Maar dit is gezegd: indien jaren na 1545 pas ook van Rome's zijde de breuk definitief
geworden is, dan was er toch zeker vóór 1545 (Calvijn schreef Sadoletus in '39)
nog geen definitieve breuk over heel de linie. Als ik van iemand, die in 1929 door
iemand kinderloos genoemd is, vertel: dat begrijp ik, want hij is pas in 1935 getrouwd,
dan moet dr de Bondt niet schrijven: dus is volgens K.S. het jaar 1935 beslissend.
Want misschien kreeg de man zijn eerste kind pas in 1940, ik noem maar een cijfer.
10. Dr de Bondt betoogt, wat uilen naar Athene dragen beteekent, dat er toch nog
overblijfselen van de kerk onder Rome's tyrannie zijn. Maar hij ontloopt de kwestie
waar het over loopt, of zoo'n paar ‘resten’ nu weer een ‘kerk’ zijn. Een paar
17.
misvormde resten zijn die een kerk? Troost voor Finland, als het de door een
‘voltreffer’ vernielde huizen ziet: toch nog huizen, meneer; we ontzeggen den naam
‘huis’ daaraan niet, althans niet in absoluten zin! Ik denk, dat de Finnen het een
schralen troost noemen zouden. Ik moet alweer waarschuwen tegen het aanblazen
van enkele vonkskens tot een vuur, en het omtooveren van enkele resten tot een
huis, en het verwarren van een aanknoopingspunt, of een ongeordende verzameling
18.
van punten tot een vlak. Er is nog logica en Trigland, die tegen de Remonstranten
(inzake het natuurlijk licht) al waarschuwde tegen het aanblazen van enkele
19.
vonkskens tot een vuur, is er óók nog. Ik geloof, dat we elkaar moeten
waarschuwen: inzake het beeld Gods - in mijn Catechismusverkl. I ging ik er uitvoerig
20.
op in - heeft reeds iemand de resten van de gaven van het beeld Gods omgevormd
21.
tot een rest-beeld. En nu gaat dr de Bondt redeneeren alsof resten van de kerk,
een restkerk zijn, waaraan de kerknaam niet ontzegd mag worden! Een ongeluk
komt zelden alleen.
11. Ja, er is toch sprake van kenteekenen der kerk, zegt dr de Bondt. Hij ga eens
de beteekenissen van het woord kenteekenen na, èn de latijnsche, of fransche
woorden, die door ‘kenteeken’ vertaald zijn. Sporen in de sneeuw zijn ook
kenteekenen, dat de vos er voorbijgegaan is. Maar de jager zou vreemd opzien, als
een goeie vriend aan zijn vrouw berichtte: ga de tafel maar vast dekken, je man
heeft de sporen van den vos gezien, ergo de vos was daar aanwezig. Dat is maar
één kant van het geval, ik geef het toe; maar als dr de Bondt wil, kunnen we er
22.
verder over doorpraten. Sporen, resten, overblijfselen der kerk zijn wat anders
dan haar ‘notae’, haar merkteekenen. De resten van doode kameelen in de Sahara
zijn geen merkteekenen van de aanwezigheid der kameelen op die plaats. Ik schrijf
dit artikeltje buitenshuis, en kan niet nagaan, wat er in de Institutie in 't latijn staat.
Maar ik geef dr de Bondt op een briefje,

17.
18.

Finland was op 30 november 1939 binnengevallen door Russische legers.
Jacobus Trigland (1583-1654), predikant en hoogleraar theologie te Leiden, lid van de synode
van Dordrecht, Zie: BLGNP, III, pag. 355-358.

19.

Zie: K. Schilder, Heidelbergsche Catechismus, deel I (zondag 1-3), Goes, 1939 , pag. 134-136;
oorspronkelijk verschenen als wekelijkse bijlage bij De Reformatie.
Zie: Schilder, Heidelbergsche Catechismus, I, pag. 220-229.
Schilder doelde op dr. L. van der Zanden (1897-1961) en zijn publikatie De mensch als beeld
Gods, Kampen, z.j. [1939].
Zie pag. 164-177.

20.
21.
22.

1
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dat er niet het woord staat, waarmee de merkteekenen der kerk van Christus worden
aangeduid door Calvijn.
12. Dr de Bondt verwijst naar ds J. Dijk (Zevenhuizen), die door mij reeds is
beantwoord. Het is helaas koekoek-één-zang. Calvijn zegt: alzoo (sic) ontzeggen
wij den naam kerk aan Rome. En ook dr de Bondt maakt er nog weer van: een
ontzeggen-met-een-beperking. Een aanduiding van wijze wordt veranderd in een
aanduiding van graad. Dat kan er raar gaan uitzien voor de logica. Als iemand zegt,
dat dr de Bondt zijn huisvaderlijke plichten zóó en zóó opvat, mag ik dan zeggen:
hij vat ze op met een beperking? We zouden, vrees ik, kwade vrienden worden, als
ik dat zei.
13. Als ik met de stukken aantoon, dat Calvijn inderdaad den naam kerk Rome
ontzei, dan antwoordt dr de Bondt: niet in absoluten zin. Ik zou daar misschien ietwat
gewilliger naar luisteren, als eerst erkend was: goed, we geven toe, dat de bewering
‘nooit is de kerknaam ontzegd’, onhoudbaar bleek. Maar neen. Wil dr de Bondt nu
eens zeggen, uit welk leerboek van de logica hij het verschil tusschen ontzeggen
en niet-absoluut-ontzeggen heeft? We komen dan verder. We vinden nog al eens
bij de oude theologen op een gestelde vraag:
A.c.D
Of:
N.c.D.
a.

Dat beteekent: ja, maar er moet iets bij gezegd worden; of: neen, maar er moet
iets bij gezegd worden, misschien, dat dr de Bondt aan zóó iets denkt. Maar dan
komen we geen stap verder, als die nadere onderscheiding (dat, wat er nog bij
gezegd moet) in den nevel blijft hangen. Die nevel, waarin b.v. de jaartallen van de
Reformatie worden veronachtzaamd, of waarin van het woord ‘kenteekenen’
(overblijfselen, gedeformeerde resten, etc.) een gebruik gemaakt wordt in dier voege,
dat men associaties wekt aan het woord ‘kenteekenen’ of merkteekenen der kerk.
Over die kwesties sprak dr de Bondt niet. Hij helpt niet. Op de vraag: ontzegt Calvijn
den naam kerk? antwoord ik:
A.,
d.w.z. ja.
Kan ik iemand er een genoegen mee doen, dan wil ik er wel van maken
A.c.D.,
dat wil zeggen: ja, maar we kunnen nog wel eenig misverstand afsnijden. Dr de
Bondt evenwel zegt:

a.

Affirmatur cum Distinctione.
Negatur cum Distinctione.
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A.n.a.,
d.w.z.: ja, maar niet absoluut.
Dat vind ik niet duidelijk. Ik wacht op de exegese van:
c.D.
En voorlopig troost ik me hiermee, dat het sterke:
N.
(neen! nooit is de kerknaam ontzegd) door dr de Bondt is weersproken, zij het dan
ook, dat hij het, ik zou haast ondeugend worden, deed met een weerspreking ‘niet
in absoluten zin’.
‘Niet zonder meer.’
‘Niet absoluut.’
23.
Sic dilabitur aetas.
14. Heeft deze gedachtenwisseling nut?
A.c.D.

23.

Zo verstrijkt de tijd.
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1.

19. Frankfortiana

In onze bespreking van de kwestie-Datheen kwamen ook de kerkelijke verhoudingen
te Frankfort a.d. Main ter tafel. Al kunnen we (zie onze desbetreffende
2.
‘Mededeeling’ ) deze week nog niet naar Calvijn luisteren, het heeft toch zijn nut,
bij de Frankfortsche gebeurtenissen nog een enkele kantteekening te geven bij
wijze van toegift.
1. We merkten in ons vorig artikel op, dat de gemeente der duitschers nog niet
een luthersche kerk mocht heeten in onderscheiding van de gereformeerde, zooals
‘De Heraut’ den indruk gegeven had. We wezen erop, dat de onderscheiding tussche
‘duitsche’ en ‘vreemdelingenkerk’ nationaal was, doch niet confessioneel. Ten
overvloede blijkt dit nog hieruit, dat de buitenlanders de Augsburgsche belijdenis
plus de daarop gevolgde ‘Apologie’ hadden onderteekend. Petrus Dathenus heeft
in zijn ‘Kurtze und Warhafftige Erzelung’ ons interessante bijzonderheden omtrent
de vluchtelingenkerk verteld. In dat boekje is ook opgenomen een
3.
polemisch-apologisch geschrift van Valerandus Pollanus, die er op wijst, dat men
van de zijde der vreemdelingen overtuigd was, dat men een op de spits drijven der
tegenstellingen tusschen de protestanten ongeoorloofd achtte, - weshalve zij dan
ook van oordeel waren, dat nà het godsdienstgesprek van Marburg, waarin men
elkander had gevonden in een formulier van eendracht, de ééne groep de andere
moest verdragen. Hoe lang? Totdat God aan de dwalenden, of anders aan de beide
groepen de oogen zou openen. Maar uitdrukkelijk werd aan het voorgaande (139)
nog toegevoegd (140), dat niemand alleen om de kwestie, waarover destijds tusschen
de luthersche en de calvinistische partij de strijd liep ('t was de kwestie van de
manier, waarop Christus in het avondmaal tegenwoordig was) een andere kerk
mocht veroordeelen op zijn eentje, ‘nach seinem gefallen allein’.
Hoe kon men dan beweren, dat de onderscheiding tusschen de vreemdelingenkerk
en de duitsche een confessioneele was? De vluchtelingen zelf protesteeren
daartegen. Làter gaan de zaken anders staan.
2. De vraag van zooeven dringt met nog te meer klem zich op, als we lezen, hoe
de vreemdelingenkerk stond tegenover de Augsburgsche belijdenis, die later in
tegenstelling met die van andere kerken is komen te staan, maar toen aanvaard
kon worden ook door deze vreemdelingen. Ze hadden meer dan eens gezegd: wij
zijn niet tegen de Augsburgsche belijdenis. Welnu, zoo voegde één der
4.
tegenstanders, Westphalus, hun toe: als gij dan de Augsburgsche belijdenis

1.
2.
3.
4.

Uit: De Reformatie, 16 februari 1940.
Zie pag. 125, noot 19.
Schilder verwijst hier naar het Leidse exemplaar van Datheen, Kurtze und warhafftige erzelung.
Zie: pag. 138, noot 6.
Joachim Westphal (ca. 1510-1574), lutheraans polemicus, hoogleraar theologie te Rostock.
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zijt toegedaan, houdt u dan ook daaraan! (125) Hierop antwoordt Valerandus
Pollanus: dat doen we ook. In Dec. 1556 verklaren à Lasco, Pollanus, Hovbraque,
Hornus en Dathenus, dat hun avondmaalsleer niet strijdt met de Augsburgsche
belijdenis noch met de daarna gevolgde ‘Apologie’. (102) In de voorrede op hun
‘Purgation’, een verdedigingsgeschrift, herinneren ze er aan, dat ze de Augsburgsche
belijdenis met de Apologie hebben onderteekend. Hoe kan men dan tegenwoordig
ten gunste van een pluriformiteitsleer gebruik maken van het feit, dat Datheen ook
die duitsche plaatselijke kerk in Frankfort ‘ware kerk’ noemde? Zou een kerk, welker
belijdenis men onderteekend heeft, niet zoo mogen heeten, zoolang er althans geen
àndere oorzaken van scheiding zijn? Men vergete niet, dat de overheid het geweest
is, die aan de vreemdelingen den eigen eeredienst onmogelijk maakte. Dat had niet
die grootheid, die men later ‘de Luthersche Kerk’ (!) noemde, gedaan. ‘Een nog niet
luthersche duitsche plaatselijk kerk van 1561’, kan toch eigenlijk niet door ‘De Heraut’
of door prof. Dijk als ‘de Luthersche Kerk’ met goede reden worden aangediend.
Wie in onze eeuw zonder meer hoort spreken van ‘de luthersche kerk’, denkt vanzelf
aan heel wat anders dan aan die plaatselijke kerk van Frankfort.
3. De kwestie is interessant, óók in verband met het bekende alarmkreetartikel
van prof. Waterink, gesteund door ‘De Heraut’. We hebben èn in ‘De Heraut’ èn in
‘Credo’ gelezen, dat men maar eens denken moet aan Utrecht 1905: toen ging het
om wijziging eener zinsnede in artikel 36 der Belijdenis, en de rapporteerende
commissie had gezegd, dat men zich bij de lezing en verklaring van wat in de
confessie staat, ook dus van die ééne zinsnede betreffende de taak der overheid
inzake wering en uitroeiïng der ketterij moest houden aan de historische beteekenis
der woorden. Natuurlijk strijd daartegen onder ons niemand. Maar de historische
beteekenis eener uitspraak in de confessie is wat anders dan een dogmatische
opinie van één of meer dergenen, die haar opstelden. We wezen er reeds op, dat
de belijdenis soms woorden kiest, die ruimte laten voor divergeerende meeningen
binnen het raam der confessie. In zoo'n geval zou het juist ingaan tegen den
historischen zin, als iemand die open ruimte wilde inkrimpen. Wat in de confessie
staat, dàt bindt ons; en dàt moet eerlijk worden aanvaard in zijn historische
beteekenis. Maar wat er niet in staat, moet men er niet in leggen: dat is óók
onhistorisch.
4. Welnu, op dit punt hebben de dominees der vluchtelingenkerk te Frankfort, à
Lasco (!), Pollanus, Dathenus + 2 anderen, zeer duidelijk zich uitgesproken. Juist,
nu we ‘De Heraut’ terecht de groote beteekenis van Datheen hoorden uiteenzetten
voor wat het stuk der pluriformiteit betreft, is het goed, aan Datheen te herinneren
voor wat betreft hetgeen we nu maar kortheidshalve de ‘alarmkreetkwestie’ noemen.
In Dec. 1556 lieten gezegde predikanten hun ‘Verantwortung der Frembden
5.
Kirchendiener zu Franckfurt’ drukken. Ze vertellen, dat hun tegenstanders hun
tegenwerpen, dat men de opvatting (‘den verstand’) der Augsburgsche belijdenis
meer uit de boeken dergenen, die haar schreven, dan uit de confessie zelf moest
afleiden. Zelf beweren de heeren van de oppositie dan ook parmantig, dat zij het
ook met die schrijvers eens geweest zijn, in de dagen, toen de confessie werd
opgesteld.
De dominees der vluchtelingenkerk, ook Datheen dus, nemen de oppositie

5.

Zie pag. 138, noot 6.
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van deze tegenwerpers op gemoedelijke manier in het ootje. Wel, wel, moeten we
ook al met al die dogmatische schrijvers het eens zijn? We dachten anders, dat de
aanklacht tegen ons luidde, dat we van de confessie zelf afweken! Nu hebben we,
zoo gaan ze verder, al bewezen, dat de confessie zelf, heelemaal, op onze hand
is, en dat juist onze tegenstanders, als ze onze leer veroordeelen, daarmee de
(Augsburgsche) confessie zelf verloochenen! Maar ja, als ze ons nu gaan aanklagen,
dat wij niet met de schrijvers der Augsburgsche belijdenis instemmen, dàn gaat de
hoofdstrijd niet meer over de leer der confessie, die wij immers bewaard hebben.
Want het maakt nog al heel wat verschil: de Augsburgsche belijdenis zelf, òf...de
auteurs, die haar hebben vervaardigd! Het is toch klaar als een klontje, dat die
schrijvers heel wat meer hebben geleerd, dan in de confessie is vastgelegd. Wij
voor ons weten overigens niet, hoeveel van die heeren auteurs er zijn, die dan aan
de Augsburgsche confessie gewerkt zouden hebben; wèl weten we, dat ze, naast
de Apologie, op naam van Melanchton is gesteld (87). Andere geleerden, die aan
de Augsburgsche confessie hebben gearbeid, hebben daarnaast ook wel het een
en ander geleerd, dat niet met de confessie overeenkomt. Vooral nu Melanchton
den tekst heeft doorgezien, en officiëel laten bekrachtigen, moet men de belijdenis
niet naar den zin en de meening van een of anderen schrijver uitleggen, en verstaan,
want óók die schrijvers dient men te beoordeelen naar de confessie! Al zouden wij
dus beweeren, dat wij een afschuw hebben van de opinie der auteurs der
Augsburgsche belijdenis, dan hadden onze opponenten daarna nog niet kunnen
bewijzen, dat wij van de confessie zelf ons hadden verwijderd. Want zij moeten hun
leer en meening uit de confessie als uit de goede bron kunnen ontleenen, en dan,
als ze kunnen tegen ons volhouden. Tot nu toe is dat niemand gelukt.
Tot zoover de eerste schermutselingen met deze opponenten. Leerzaam genoeg
voor het recht waardeeren der bekende waarschuwing van prof. Waterink.
5. Maar we zijn er nog niet.
De tegenstanders der Frankforter vreemdelingen beweren: bij de vaststelling der
confessie heeft men vaak kortheidshalve, om geen al te breed stuk te krijgen, zich
moeten beperken; daardoor zijn (88/9) ettelijke artikelen in duistere en dubieuze
bewoordingen geredigeerd, bewoordingen, waarmee men meer dan één kant uit
kan. Dat is dan ook, volgens deze opponenten, de reden geweest, waarom er later
een ‘Apologie’ der belijdenis bij komen moest; een tweede geschrift, van een auteur
afkomstig; en dáárin dient men nu de rechte interpretatie der confessie te zien. Wie
het met de Apologie niet eens is, die staat ook met de confessie zelf op gespannen
voet. ‘Klaar is Kees.’
Daarop geven de vreemdelingen-dominees dit bescheid:
De Apologie en de confessie kan men niet op één lijn plaatsen, niet gelijkwaardig
noemen, ook al zijn ze beide van dezelfde hand. De confessie is door alle ‘stenden’
officiëel aanvaard en in den religievrede opgenomen. Niet alzoo de Apologie; deze
is wel verdragen, maar niet aangenomen om in autoriteit en waarde met de confessie
gelijk òp te deelen. Waarom dan ook de Apologie zich meer moet richten naar de
goede interpretatie der confessie, dan dat de confessie haar gezag, haar aanzien
en haar interpretatie zou moeten verkrijgen van de Apologie. Als wij dus onze leer
kunnen confronteeren met de confessie, moet dat al voldoende zijn. Men kan ons
niet eens omvèr redeneeren

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

146
met beroep op de Apologie.
Ten overvloede - om de maat vol te meten - verzekeren zij dan, dat hun
avondmaalsleer zèlfs met de Apologie zich verdraagt. Maar dat doet er niet meer
toe. Hoofdzaak is, dat zij zóó de verhouding zien tusschen
a. de belijdenis en haar auteurs voor wat hun private meening betreft;
b. voor wat de belijdenis en haar interpretatie of ook apologie aangaat.
Ik kies liever de meening van Petrus Dathenus, dan die van prof. Waterink en ‘De
Heraut’ van 1940, voorzoover ze zich in dezen bij prof. Waterink aansloot. Trouwens,
heeft niet ‘De Heraut’ vroeger geschreven, ‘dat een overdreven confessionalisme
6.
den band aan de confessie niet versterkt, maar juist verzwakt’ (‘Heraut’, no 1657)?
We zouden over dat woord ‘overdreven’ in discussie kunnen treden, doch achten
het niet noodig: de bedoeling is wel duidelijk.
6. Nu we toch aan Datheen's ‘Erzelung’ bezig zijn: ons trof daarin, dat in de
voorrede der Kerkenordening etc. der vreemdelingenkerk wordt gezegd: ‘waar het
pausdom nog regeert en in zwang is, daar steken wederdoopers en allerlei secten
den kop op: want ze hebben geen geschikte leermeesters: in stee van door rechte
herders, werden ze door grijpende wolven geregeerd’. (160) Zegt die uitspraak niet
iets in verband met den brief van Calvijn aan Sadoletus? Onder ulieder (roomsche)
overheersching zijn nog kerken onder het juk, zegt Calvijn daar....anno 1539. Dat
zijn de kerken, die nog tot de reformatie moeten komen onder vaste reformatorische
leiding: anders krijgt men sectarische woelingen. Onder praesidium van Sadoletus
zijn dus ook secten, sectarische gezelschappen! Maar dat steunt geen
pluriformiteitsleer: want die secten noemt Calvijn geen kerk. Guido de Brès evenmin,
zooals wij zagen.
7. Tenslotte, als de door de lutherschgezinde partij onderdrukte vreemdelingen
van hun eeredienst beroofd zijn geworden, dan klaagt Datheen, dat dat scheurmakerij
geweest is. Ze hebben maar gezocht naar argumenten, en dat, niettegenstaande
de vreemdelingen niet alleen de Augsburgsche belijdenis, doch ook de Apologie,
a.
en óók de Regensburger Artikelen, en de reeds gemelde Concordia-formule van
Bucer hebben aanvaard. Dat staat in hetzelfde boek (43), waarin we ook lezen, dat
hun bij de overheid ingediende belijdenis door Calvijn is goedgekeurd. Niet dus wat
Calvijn voor zichzelf zou begeeren, doch wat men kon bereiken en had bereikt, was
voor hem de beheerschende vraag, als 't er om ging, na te gaan, waar de kerk van
Christus nog wèl, en waar ze niet meer dien naam moest voeren.
8. Wat het verdere verloop der moeilijkheden, en vooral wat Datheen's waardeering
der onderdrukkers na de gevallen beslissing betreft, is het slot van Datheen's
geschrift leerzaam. Zeker, zoo zegt hij, wij, arme vreemdelingen op duitschen bodem,
hebben zelf ook veelszins schuld: we hebben in eigen kring lang niet zoo met elkaar
geleefd als 't behoorde. Als we nu door u, bovendrijvende partij van Frankfort's kerk,
onderdrukt worden, onder inroeping van den sterken overheidsarm, dan zijt gij voor
ons wat, naar Jesaja 10, Assur beteekende voor Gods oude volk. Assur was de
geesel, de roede van Gods toorn

6.
a.

Zie: De Heraut, 3 oktober 1909.
Dr de Bondt geve hier zijn aandacht aan!
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over zijn ongehoorzame volk. Maar, vergeet het niet: - die roede is straks zelf
verbroken.
Dat spelt niet veel goeds voor wie den pluriformiteitskant uit wil. En dat Calvijn
deze toon niet onchristelijk vindt, dàt kunnen we zien, als we hierna hem zelf over
de Frankforter narigheden zullen hooren spreken.
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1.

20. Frankfort's moeiten en Calvijn

We hebben gesproken over de wrijving tusschen de uitheemsche en de duitsche
gemeente in Frankfort a.d. Main, en zouden nog een en ander opmerken over
Calvijn's houding in deze aangelegenheid.
In den bekenden brief, dien Datheen aan Calvijn schreef (C.R. 19, 397/8), vermeldt
Datheen rondweg, dat er gemeenteleden waren, die, nadat de bovendrijvende partij
der lutheranen de funeste raadsbeslissing (weigering van eigen eeredienst voor de
buitenlanders) had weten door te drijven, de Frankforter stadskerk niet langer kerk
wilden noemen. Was dat een kerk, die de zuivere leer zóó weg-werkte? Die
lutheranen hoorden niet bij de kerk van Christus; en wie van hun ambtsdienst gebruik
maakte, die bezoedelde zich maar (brief 3852, 19, 523). Anderen waren er, die
zóóver niet gingen, maar het toch ongeoorloofd achtten, gebruik te maken van den
dienst dergenen, met wie naar Paulus' onderricht zelfs geen brood gegeten mocht
worden.
Hoe oordeelt nu Calvijn? Wie gelezen heeft, wat èn ‘De Heraut’ èn prof. Dijk over
Calvijn en Datheen schreven, zal geneigd zijn, te denken: hij zal, vanwege
het-ware-kerk-zijn der Frankforter gemeente wel zeggen: zóó erg is 't toch niet? Ge
moogt 't wel onaangenaam vinden, uit het u toegestane kerkgebouw weer verjaagd
te zijn, maar in elk geval: een ware kerk blijft over, om den doop te ontvangen.
Toch is het wel een ànder geluid, dat Calvijn laat hooren. In brief no. 3807, gericht
tot de vlaamsche kerk te Frankfort (19, 461 v.), en gedateerd 18 Juni 1562, geeft
hij het advies, liever de stad te verlaten, dan op zij te gaan voor die luthersche partij.
Het zou toch een al te kruiperige huichelarij worden, zijn kinderen ten doop te
praesenteeren bij menschen, die er voor uitkomen, vijandig te staan tegenover onze
waarlijk christelijke religie. Hun bedoeling is duidelijk: ze willen triumfeeren over de
zuivere waarheid, die wij door Gods genade belijden. En zou het nu billijk wezen,
dat wij hun de hand zouden geven bij hun preeken om hun behulpzaam te zijn bij
het vertrappen van de waarheid Gods? Gij zult - aldus Calvijn - mij willen antwoorden,
dat onder hen toch de wettige dienst is. Laat me volstaan met er op te wijzen, dat
de bediening van het avondmaal onafscheidelijk verbonden dient te zijn met die van
den doop.
Dat geluid is forsch genoeg. Want door Calvijn's besef is het drijven van hen, die
in den strijd tegen de waarheid de hand hebben, schismatiek. Zij, die met alle geweld
de duitsche gemeente aan speciaal luthersche partijbelangenpolitiek willen knechten,
verbreken dáárdoor de eenheid. Over personen praten wij niet, zoo schrijft Calvijn,
want dank zij Gods genade, weet ik wel, dat de waarheid van het sacrament niet
afhangt van den persoon, die het bedient. Maar het probleem is hier een ander dan
dit. Staat het een geloovige vrij, hem

1.
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als herder te ontvangen, die openlijk de waarheid van het heilig avondmaal met
recht gebruik en instelling daarvan, aanrandt en ondersteboven keeren wil? En die
a.
vrijwillig zich scheidt van de ware kerken van Christus? En al wil ik nu niet alles
zoo precies en haarfijn uitpluizen, ik houd dan toch tenminste vol, dat wie zijn kind
bij de lutherschen ten doop aanbiedt, open en rond moet uitkomen voor zijn belijdenis
aangaande het avondmaal (dat was destijds het voorname geschilpunt) en getuigenis
dient af te leggen van zijn eenheid met de kerken, die met hem hetzelfde gevoelen
zijn toegedaan.
b.
Tot zoover Calvijn's advies, dat men ook heeft opgevolgd, zooals Datheen later
Calvijn meldt (brief 3852, C.R. 19, 522). Trouwens, het wàs reeds duidelijk
geconstateerd, in Datheen's eersten brief, dat de ouders, die in hun verlegenheid
dan maar bij de duitschers den doop aanvroegen, voor hun gevoelen inzake het
avondmaal plachten uit te komen, en dat er dus van veinzerij geen sprake was.
Maar dàt doet hier niet ter zake. Het trekt onze aandacht, dat voor Calvijn's besef
de band der gemeenschap wordt doorgesneden dáár, waar men de ware kerk van
Christus vervolgt. Wie daaraan meedoet, brengt het schisma; en scheidt zich vrijwillig
van de ware kerken van Christus.
Deze algemeene regel, door Calvijn gesteld, is hierom te meer van beteekenis,
wijl Calvijn daarmee nog geenszins speciaal de Frankforter moeilijkheden toont
gepeild te hebben. Zóó, als hij het hier zegt, zóó ziet hij straks de lijnen loopen. Wie
de belijdenis der kerk noodeloos verengt, en zelf de oorzaak wordt, dat wie God
waarlijk vreezen naar Zijn Woord, van de gemeenschap der kerk worden uitgesloten,
die wordt dáárdoor schismatiek.
Die waarheid keert zich eerst tegen de duitsche kerk te Frankfort. Versmalt ze
haar basis, en drijft ze uit wie over bepaalde punten anders denken dan de
machthebbertjes, ook al hebben de andersdenkenden alle formulieren der Frankforter
kerk onderteekend, die is schismatiek. Want die wil van een duitsche kerk een niet
meer officieus, doch officiëel luthersche maken; van een breedere basis een smallere;
van een reformatorische gemeenschap een partijgezelschap.
*
Als nu Datheen in zijn volgenden brief (3852, 19, 523) diezelfde waarschuwing tegen
schismatiek drijven, ook tot de calvinistisch gezinden wil gericht zien, liefst ook door
Calvijn zelf, dan is dat natuurlijk geheel in den geest van Calvijn zelf. Er waren onder
de broeders, die niet naar elders wilden verhuizen (al was de gelegenheid daartoe
opengesteld), die dus in Frankfort bleven, maar zóó verstoord er over waren, dat
sommige ouders hun kind dan maar lieten doopen bij de stadskerk (de duitsche),
dat zij zich van hen afscheidden. Er waren er

a.

b.

c'est bien une autre question que nous debattons, assavoir s'il est loisible a un fidele de
recebvoir pour pasteur celui, qui ouvertement assaut et tache de renverser toute la verite de
la St. cene, avec son droit usage et institution. Et qui volontairement se departe des vrayes
Esglises de Christ, 462.
Men gaf van zijn dogmatische opinies kennis aan den gemeenteraad èn aan de predikanten.
De verhouding tot de overheid moet steeds in rekening komen bij de beoordeeling van de
toestanden.
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ook, die o zoo hoog opgaven van al de ondeugden en gebreken en fouten der
stadspredikanten en die daarmee indruk wilden maken op de ouders-in-kwestie,
teneinde hen te overtuigen, dat zij bij zóó slechte personen geen kind moesten laten
doopen. Bij deze groep lag dus het bezwaar niet zoozeer in de kerk van Frankfort,
als wel in de personen van de dominees. Maar, zoo vraagt Datheen, ligt dat niet op
2.
de lijn der Donatisten? Hangt de beteekenis van het sacrament dan af van de
c.
waardigheid van den persoon, die het bedient?
Derhalve zijn het twee vragen, waarop Datheen van Calvijn graag een helder
antwoord zou willen ontvangen, om den lastigen broeders in eigen huis den mond
te kunnen stoppen:
a. of die vergadering, waarin het evangelie verkondigd wordt, en van de
sacramenten een recht (zuiver) gebruik gemaakt wordt, ondanks enkele vlekjes in
d.
de leer aangaande de sacramenten en in de zeden, een deel van Christus' kerk
was, ja dan neen;
b. of het een godvreezend man, die nu eenmaal in Frankfort verblijf houdt, en
elders niet terecht kan, en die voor zijn geloofsovertuiging rond en open uitkomt,
alsmede tegen ingeslopen bederf protesteert, vrij staat, voor den doop gebruik te
maken van den dienst dergenen, die de schuld er van dragen, dat ons kerkgebouw
gesloten werd en onze ambtsdienst ons verboden werd (19, 523, 524).
Teneinde alle misverstand af te snijden, merken we nog op, dat het probleem van
dat doopen in de duitsche kerk opkwam in de periode, waarin de getroffen
gemeenteraadsbesluiten nog maar als voorloopig golden. Dat blijkt zeer duidelijk
uit de bijlage bij Datheen's brief (19, 524).
In April 1561, zoo lezen we daar, kwamen de stadspredikanten den gemeenteraad
verzoeken, om òf bij raadsbesluit de vreemdelingen in leer en liturgie gelijk te
schakelen met de stadspredikanten, òf anders hun kerkgebouw te sluiten.
Op 22 April is door den gemeenteraad in dien geest besloten. Aan de
e.
vreemdelingen werd het bekende verbod opgelegd zóólang, tot ze in leer en liturgie
met de stadspredikanten 't eens geworden waren.
De onderhandelingen van de getroffen vreemdelingen met den gemeenteraad
namen elf volle maanden in beslag.

2.

c.

d.
e.

Het donatisme, een in de vierde en vijfde eeuw krachtige schismatieke richting in de christelijke
kerk, stelde de geldigheid van de sacramenten afhankelijk van de persoonlijke heiligheid van
de deze toedienende ambtsdragers. Zie: NCE, XI, pag. 1001-1003.
Tot recht verstand diene, dat de opmerking, dat het predikanten-in-volle-rechten betrof
(benoemd door de overheid) volstrekt nog geen lofprijzing inhield. Later heet het (19, 525):
ze zijn toch immers niet wettig bestraft, laat staan geëxcommuniceerd. De dwaling der
Donatisten is volgens adressanten (onderteekening Dathenus), dat zij de werking der
sacramenten laten afhangen van de waardigheid van den bedienaar, en voorts dat ze meenen,
dat de godvreezenden door gemeenschap met onvromen in het sacrament worden bezoedeld,
19, 525/6.
Niet in de belijdenis vastgelegd, zie artikel verleden week!
tantisper....donec; bisz so lang sie sich zuvor mit den hiesigen Predicanten allerdings gentzlich
verglichen vnd vereinigt haben (19, 524).
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En gedurende die èlf maand, terwijl de zaak nog aanhangig was bij den
f.
gemeenteraad, zijn er kindertjes geboren, huwelijken te bevestigen geweest, enz.;
en hebben de stakkers onder de bekende voorwaarden (dus met klare uitspraak
van hun gevoelen) zich tot de ‘duitsche’ dominees gewend. Let wel: terwijl de zaak
g.
nog aanhangig was (er wordt nog eens en nòg eens, en nòg eens aan herinnerd )
ontstonden de debatten.
Bij dien stand van zaken nu houdt men de duitsche kerk van Frankfort voor kerk
van Christus, ondanks zijn bedenkingen. Want die dominees-drijvers bepalen toch
niet het karakter der kerk? De naam eener kerk, zoo schrijven ze Calvijn, hangt toch
h.
niet aan de helft-plus-één, maar wordt toch bepaald door het goede, trouwe deel?
Anders zou ten tijde van Jesaja, van Simeon, de kerk er niet meer geweest zijn.
Deze laatste opmerking is van belang: Datheen en medestanders maken in de
Frankforter gemeente een scherp onderscheid tusschen de partijdrijvers, al zijn ze
ook invloedrijk, en de trouwe, hartelijk geloovende menschen, die in de gemeente
zijn. Het is er ver vandaan, dat de gemeente als geheel officiëel en definitief zou
hebben gekozen vóór de exclusieve houding. Al mocht een groote meerderheid
den baas spelen over het betere deel (526), toch bleef Gods Woord er.
Hoe duidelijk is hier, dat ‘De Heraut’ en prof. Dijk ten onrechte de Frankforter kerk
i.
als ‘Luthersche’ hebben aangediend. En eveneens, hoe ongemotiveerd was de
voorstelling, door hen gegeven, als ware Datheen's oordeel over de ‘luthersche’
kerk geveld, nadat de officiëele eindbeslissing gevallen was. Voor de vierde maal
lezen we het in zijn brief (19, 526): ‘niet hieròver loopt de strijd, of men de
sacramenten moet gebruiken daar, waar ze zoo zuiver mogelijk worden bediend,
als de geloovigen de keus aan zich hebben. Wie zou dat niet weten? Neen, maar
de kwestie is deze, of de vreemdelingen gedurende die elf maanden, dat hun proces
j.
nog bij den gemeenteraad aanhangig is, naar de lutherschgezinden mochten gaan.
Hebben niet de heidelbergsche theologen hun goedkeuring er aan gehecht (527)?
Wat Datheen betreft, hij kan met vrije consciëntie predikanten eener lutheraansch
gezinde kerk broeders noemen, niet wijl ze broederlijk met hem omgaan, maar
omdat ze één Vader met hem aanroepen in den Zoon, al zondigen ze dan nòg zoo
ernstig tegen de

f.
g.

h.
i.

j.

pendente causa coram senatu, 19, 524.
lite adhuc coram senatu pendente, 19, 524; vgl. 525: lite pendente, ut dictum est; vgl. 528
pendente coram senatu lite; lite pendente. Vgl. ook Calvijns antwoord in brief 3871, 19, 566:
Une partie de vous estime, que non obstant la fermeture du temple, l'on doibt neantmoins
demorer en estat, jusques a la decision de la cause finale.
Denominationem etiam ecclesiae non a maiore, sed a potiore ac meliore eiusdem parte
debere fieri putamus (525, onderteekening, P. Datheen).
De bewuste predikanten volgden Luther's meening inzake het avondmaal (528 in doctrina
coenae), maar over den doop dachten ze vrij zuiver, 527. Officieel lag het verschil nog niet
vast.
causa sua pendente coram senatu mensibus undecim, quum aliud ministerium non haberent.
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3.

broederlijke liefde (527); en zoo heeft ook Bullinger er over gedacht, en Anastasius
en anderen met hen.
Op den nieuwen brief met bijlagen heeft Calvijn uitvoerig geantwoord, in een
missive aan de verdrukte kerk van Frankfort (19, 565 v.). Verstandige menschen,
die hun koffers hebben gepakt! (566) Maar de anderen, die niet weg konden, moet
men niet lastig vallen. Zouden ze hun overtuiging hebben verzwegen, dàn waren
ze verraders geweest; want die heeren-van-invloed, die zoo'n makkelijk leventje
hebben, bedoelen de waarheid te onderdrukken (567). Maar als de ouders-in-kwestie
door een vrije en volledige belijdenis de arrogantie van die weleerwaarde heeren
een duwtje geven, dan kan men hun geen verwijt doen: zijn niet die dominees nog
altijd wettig aangesteld (door den gemeenteraad, bij welken men zelf in beroep is,
K.S)? Met het avondmaal staat het al anders; dat kan niemand uit hun hand
k.
aannemen, tenzij hij zwaar tegen de leer zondigt.
Alzoo schreef Calvijn 27 October 1562.
Onomstootelijk lijkt ons hier vast te stellen, dat z.i., nu de Frankforter kerk zóó
geleid wordt, en almeer den speciaal-lutherschen kant uitgedreven wordt, de situatie
verandert. Het avondmaal kan men dus nergens gebruiken in die elf maanden. En
waar nu volgens Calvijn tot de kenmerken der ware kerk behoort het recht gebruik
der (beide) sacramenten en de zuivere oefening der tucht, daar kan zijn oordeel
over de Frankforter gemeente nà de definitiefwording der vervolging niet gunstig
zijn. Het avondmaal kan men er niet vieren. En de vervolging keert zich tegen ware
kinderen Gods. Calvijn is zoo ‘breed’ niet, als men tegenwoordig nog al eens hoort
verzekeren, d.w.z. in dien zin niet breed, waarin velen het woord ‘breed’ opvatten.
En er ware in de dagen van het gravamen-Buizer, gelijk ook daarna, misschien veel
gewonnen, indien de broeders, die van Datheen hoog opgeven, wijl hij de Frankforter
gemeente, hangende het proces, een kerk van Christus noemde, er bij verteld
hadden, dat volgens Calvijn zelfs reeds gedurende die periode men in die gemeente
niet het avondmaal kon gebruiken. Pluriformiteitstheorieën moeten eerst nog maar
eens naar de studeerkamer terug, eer zij onder het volk gebracht worden. Men moet
niet zoo haastig allerlei denkbeelden onder ons volk brengen. Hebben de broeders
't zelf niet herhaaldelijk verzekerd?
*
We zouden hiermee graag van het onderwerp afstappen, indien niet een verwijzing
naar wat in Wezel gebeurd is, leerrijk ware ook voor de rechte waardeering van de
gebeurtenissen in Frankfort. De correspondentie met de Frankforter broeders viel
in 1562; die met de broeders te Wezel in 1563, enkele maanden later slechts: 1
Jan. 1563, nauwelijks twee maand na Calvijn's laatst aangehaalden brief aan de
Frankforter gemeente. Ook te Wezel (19, 619) wilde

3.
k.

Ioannes Anastasius Veluanus (1520-1570), Nederlands lutheraans predikant. Zie: BLGNP,
II, pag. 436, 437.
C'est aultre chose de la Ste. Cene, lequell nul ne peut recebvoir de leur main, qu'il ne renonce
honteusement a la Ste. Doctrine.
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de magistraat de waalsche en andere vluchtelingen dwingen in een luthersch keurslijf.
In 1545 hadden de vreemdelingen den magistraat een geloofsbelijdenis overhandigd,
op grond waarvan zij toelating hoopten te krijgen. Maar in 1561 waren de lutherschen
gaan intrigeeren: de luthersche partij wel te verstaan; deze partij had een andere
confessie opgesteld, die de vreemdelingen zouden hebben te onderteekenen. Als
men speciaal luthersche denkbeelden hen wil laten aanvaarden, adviseert Calvijn:
niet doen! Hij stelt er andere uitspraken voor in de plaats. Als zij moeten uitspreken,
dat zij aan de Augsburgsche Belijdenis zich houden, adviseert Calvijn daaraan toe
te voegen: in den hierboven (d.w.z. in de nadere verklaringen) aangegeven zin. En
ze moeten niet probeeren den vrede met de overheid te koopen door te
marchandeeren met de waarheid.
Hier ziet men weer, hoe ingewikkeld de toestanden waren in den reformatietijd,
en hoe zeer plaatselijke verschillen van ingrijpende beteekenis waren. Men ziet hier
en daar de Augsburgsche Belijdenis onderteekend worden; maar als de
tegenstellingen op de spits gedreven worden, zet men van calvinistische zijde den
voet dwars (vgl. Bullinger aan Calvijn in 1563, brief 3968, C.R. 20, 43), en wil de
l.
eventueele onderteekening daarvan steeds meer tegen misverstand vrijwaren door
4.
m.
een nadere interpretatie (Zanchius aan Calvijn, Juli 1563, brief 3971, 20, 47). En
5.
dat laatste geschiedde op advies van Calvijn. (Zanchius aan Grindallus, brief 3972,
20, 52.) De Augsburgsche Belijdenis is, volgens Calvijn, geen vleesch en geen
6.
visch, en is een oorzaak van veel scheuringen en disputen (Calvijn aan Condé,
20, 14). En als men pogingen aanwendt, om ergens een plaatselijke kerk, die een
gereformeerd stempel droeg, voor het lutherdom te winnen, dan trekt men aan het
klokketouw (brief 3956, Bullinger aan Calvijn, 20, 27). In denzelfden brief, waarin
Bullinger Calvijn er aan herinnert (nr 3968, 20, 43) dat zijn kerken de Augsburgsche
Belijdenis plus Apologie niet hebben willen aannemen (recipere), vertelt hij hem
meteen, hoe er gekuipt wordt om Calvijn's invloed te breken. (Eber's boek over het
7.
avondmaal. ) Dat was 12 Juni 1563. Een paar weken later (Aug. 1563), schrijft
8.
Calvijn daarover aan keurvorst Frederik van de Palts, en klaagt over de lutheranen,
die al verder gaan, en al meer van Luther en Melanchton zich verwijderen (20, 76).
Ze gaan met hun Augsburgsche Belijdenis al verder den

l.
4.
m.
5.
6.
7.

8.

Of ook van de Apologie 20, 51.
Hieronymus Zanchius (1516-1590), Italiaans protestants theoloog, hoogleraar Oude Testament
te Straatsburg.
Zie ook brief Zanchius aan Erbius, no 3920, 19, 676/7.
Edmund Grindallus (1519-1583), Engels theoloog, aartsbisschop van Canterbury sedert 1575.
Lodewijk I de Bourbon, prins van Condé (1530-1569), één van de leiders van de Franse
hugenoten.
P. Eber, Vom heiligen Sakrament des Leibes und Blutes unseres Herrn Jesu Christi,
Wittenberg, 1562.
Paul Eber (1511-1569), leerling van Melanchton, hoogleraar wijsbegeerte te Wittenberg.
Frederik III de Vrome (1515-1576), keurvorst van de Palts sedert 1559.
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verkeerden kant uit (door ze n.l. tot criterium van partijpolitiek te maken) en zijn
woelzieke praatjesverkoopers.
Zóó groeit de verwijdering, zóó komt de partijzucht boven, en dan gaan de zaken
meteen anders staan. Wie iets voor de pluriformiteitstheorie doen wil, moet niet de
plaatselijke kerk van Frankfort of Wezel bekijken in den overgangstijd, doch een
greep doen uit de litteratuur over de periode daarna.
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1.

21. Antwoord van ‘De Heraut’

In ‘De Heraut’ heeft ds J. Dijk (Zevenhuizen), dien wij vóór twee weken
beantwoordden, nog een klein stukje geschreven. Hij betreurt, dat wij zijn vertaling
van Calvijn's brief niet doorgaven. 't Was anders volstrekt overbodig, omdat er alleen
door bevestigd werd, wat we al hadden geschreven, dat de naam kerk door Calvijn
aan Rome ontzegd was.
We hebben voorts duidelijk aangetoond, dat ds J. Dijk, door aan Calvijn's duidelijke
uitspraak telkens een klein rukje te geven, tenslotte in zijn vierde ‘weergave’ van
Calvijn's opinie terecht kwam tot de uitspraak: Calvijn ontzegt den naam kerk niet.
Dáárover spreekt ds Dijk verder niet.
Ik behoef op wat hij schreef ook niet in te gaan, vooral niet, nu ‘De Heraut’ de
discussie (die er eigenlijk niet geweest is) gesloten heeft verklaard.
Wèl moet me van het hart, dat ik niet de houding van den redacteur van ‘De
Heraut’ verstaan kan, als hij dezen inzender laat klagen, dat de polemiek op dit punt
al weer minder aanlokkelijk was. Ik heb nu tot tweemaal toe goedgevonden, een
verklaring in ‘De Heraut’ en ‘De Reformatie’ op te nemen, onderteekend door prof.
2.
Kuyper en mij, dat geschillen waren bijgelegd. Ik vond dat ook zonder eenige
nadere détailleering goed, terwille van den vrede, en onder inrekeningbrenging van
den eerbied, dien een jongere den oudere verschuldigd is; hoewel ik had kùnnen
zeggen (de tweede maal): Uw blad, collega Kuyper, kan de pacificatieverklaring
niet publiceeren, want het heeft tot nu toe met geen woord iets van de zaak van uw
kant vernomen. Ik heb dat niet gezegd, omdat ik over persoonlijke dingen niet lang
wil blijven twisten.
Nu evenwel ‘De Heraut’ een inzender ná deze pacificatie zóó schrijven laat,
verklaar ik, wel geen ‘persoonlijk feit’ hiervan te maken, ook van harte gaarne weer
deze fout van den ‘Heraut’-redacteur te vergeven, maar voor pacificatie-verklaringen
als thans tweemaal gegeven zijn, niet meer me te zullen laten vinden. Het blijkt, dat
zakelijke bestrijding tòch nog weer persoonlijk gemaakt wordt, ook in een blad,
waarvan ik op grond van wat nog kort geleden gebeurd is, iets anders had verwacht.

1.
2.

Uit: De Reformatie, 23 februari 1940.
Zie: De Heraut, 20 september 1936 en 15 oktober 1939; De Reformatie, 28 augustus 1936
en 13 oktober 1939.
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1.

22. Jaarboek Gereformeerde Kerken

Het Jaarboek is weer verschenen. Zijn plaats in ons kerkelijk leven is wel bekend;
de statistiek doet reeds jaren lang nuttigen dienst en kan niet worden gemist.
Daarnaast worden allerlei andere bizonderheden gegeven, die van groote
zorgvuldigheid getuigen; de lof kan uit mijn pen gerust komen, want de accuratesse
2.
is niet van mij, doch van degenen, die in Goes de gegevens van het Jaarboek van
dag tot dag bijhouden.
Over het jaaroverzicht is ook dit jaar weer door enkelen geschreven: het zou
3.
partijdig zijn. Ik heb de argumenten eens nagegaan, en vond ze òf merkwaardig
vanwege de gezochtheid, òf - heelemaal ontbreken. Het heeft mij verblijd, dat er
4.
ook anderen zijn, die de bewering van partijdigheid rondweg weerspreken.
Ik ben dan ook zoo vrij, de gemaakte opmerkingen, als niet of niet voldoende
ondersteund, naast me neer te leggen. Ik meen, de povere argumentatie van een
enkele voor wat die poverheid betreft, alleen te kunnen verklaren, hieruit, dat men
niet precies zegt, wat men op het hart heeft. In het jaaroverzicht zijn enkele dingen
opgemerkt, die sommigen misschien liever verzwegen achtten. Ik heb ze toch even
gereleveerd, omdat ze voor het verstaan van den loop der zaken beteekenis hebben.
Eén der broeders heeft de zaak persoonlijk gemaakt: de schrijver van het
jaaroverzicht zou niet anders kunnen, maak nu maar eens een vuist, waar geen
hand is. De broeder, die 't zóó zag, heeft zich ook al weer van nadere concretiseering
onthouden. Als wij met het oog dáárop eens zeiden: waar geen hand is, valt geen
vuist te maken? Laat ons liever zakelijk blijven.
Het merkwaardige van alles is dit, dat men zegt: de schrijver van het overzicht is
zelf in de zaken betrokken, derhalve....
Het zou eerst dàn op mijn gemoed indruk maken, indien men generaal liet worden,
wat men thans incidenteel laat. Hoevelen zijn er niet, die over dezelfde zaak in twee,
drie, vier of meer qualiteiten hebben te handelen, en te rapporteeren?
Wij zeggen er maar niet meer van.

1.
2.
3.

4.

Uit: De Reformatie, 23 februari 1940.
Bedoeld is: bij Oosterbaan & Le Cointre N.V. te Goes, waar het Jaarboek werd uitgegeven.
H.H. Kuyper schreef over Schilders jaaroverzicht in De Heraut, 28 januari 1940: ‘Een Jaarboek,
dat voor alle kerken bestemd is, moet niet een propaganda-middel worden voor bepaalde
richtingen of persoonlijke inzichten.’
K. Dijk kondigde in De Bazuin, 2 februari 1940, het Jaarboek aan, met Schilders jaaroverzicht,
‘dat zeer nauwkeurig is samengesteld, in objectiviteit z'n broederen voorbijstreeft, het merk
des auteurs in stijl en vorm kennelijk draagt en ons ook niet onkundig laat, in welke richting
zijn gezindheid zich beweegt’.
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1.

23. ‘Er zijn daar nog geloovigen’....

In hun verdediging der pluriformiteit, gelijk door hen voorgestaan, hoort men - als
twee onder velen - de professoren Kuyper en Dijk telkens zeggen: er zijn nog
geloovigen daar en daar (b.v. in Rome, dr A. de Bondt redeneert ook telkens dien
kant uit); ergo: men moet ook dat en dat instituut, waarin nog geloovigen zijn,
vanwege die geloovigen plaatsen onder het pluriformiteitsschema.
We behoeven geen breede citaten te geven. Enkele uitspraken mogen volstaan:
2.

‘Hoornbeek verklaart...., dat, al is de Roomsche Kerk verdorven, en
al moeten haar dwalingen bestreden, er nog geloovigen in die Kerk zijn,
3.
terwijl Vitringa uitdrukkelijk uitspreekt, dat niet verdoemd mogen worden
allen, die buiten de gemeenschap der Kerk leven. Het zou een dwaasheid
zijn, zegt hij, te beweren, dat slechts één Kerk de ware zou wezen, waar
de eene algemeene Christelijke Kerk zich in zoovele Kerken gesplitst
heeft.’ (Dr Dijk referaat [Buiten de kerk geen zaligheid], 68)
Of, op een andere plaats:
‘Wie van Calvijn's geschriften kennis neemt, moet tot de overtuiging
komen, dat bij hem nimmer de gedachte heeft geleefd, als zou er buiten
de Gereformeerde Kerk geen zaligheid zijn, en dat dit exclusivisme hem
dus niet mag worden toegedicht.’ (48)
De erkenning van het feit, dat er in Rome, en elders, nog geloovigen zijn, wordt
telkens weer als steun voor de pluriformiteitstheorie aangevoerd.
*
Wat ervan te denken?
Om te beginnen weet ik den dwaas niet te noemen, die ooit in ernst zou beweerd
hebben, dat buiten het instituut van deze dan wel die benaming geen zaligheid te
vinden zou zijn. Het lijkt me een forceeren van een open deur, Calvijn, of welken
anderen broeder ook, vrij te pleiten van een ‘exclusivisme’, dat bij mijn weten niemand
serieus heeft aangehangen.

1.
2.
3.

Uit: De Reformatie, 1 maart 1940.
Johannes Hoornbeek (1617-1666), hoogleraar theologie te Utrecht en Leiden. Zie:
BLGNP, II, pag. 259-261.
Campegius Vitringa (1659-1722), hoogleraar theologie te Franeker. Zie: BLGNP, III,
pag. 379-382.
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Ook de roomschen zijn zoo dwaas niet. In 1763 verscheen van jezuietenzijde een
4.
boekje, ‘Tractatus de Schismate’, ‘Verhandeling over het Schisma’. De schrijver
5.
6.
wordt niet genoemd; maar het ‘Maria-college’ bezorgde de uitgaaf. Op het titelblad
wordt met groote letters de bekende spreuk aangehaald, die men elders vaak heeft
zien overdragen naar ander terrein: ‘Christianus mihi nomen, Catholicus cognomen’,
d.w.z. Christen is mijn naam, Katholiek mijn bijnaam. De spreuk wordt afgeleid van
7.
Pacianus, een spaansch theoloog van de vierde eeuw, en bekend bestrijder van
8.
de secte der Novatianen. Op het titelblad wordt hij dan ook uitdrukkelijk genoemd.
Die spreuk van daareven is heel vaak verkeerd verstaan; en bijna ieder onzer heeft
dat misverstand ook wel eens aan het woord hooren komen; ook wij vernemen
immers wel eens de leus: christen is mijn naam, gereformeerd mijn bijnaam; ieder
vulle verder naar believen in. Van den ‘bijnaam’ wordt dan de ‘bijzaak’ gemaakt,
een operatie, die in alle andere gevallen vreemde consequenties meebrengen zou.
En dan heeten zij, die deze leus in hun schild schrijven, de ‘breeden’, de
9.
‘verdraagzamen’, de niet-exclusieven. Men kan er de maat bij slaan. Zelfs Zöckler,
10.
P.R.E. 14, 552, ziet in de spreuk een uiting van een irenisch milde en ruimhartige
denkwijze.
Dat evenwel Pacianus de Novatianen er mee bestreed, doet reeds twijfelen aan
de juistheid van dergelijke ‘interpretaties’. De Novatianen lagen in geschil met de
‘officiëele kerk’; zij meenden, dat de tucht strenger wezen moest, dan deze laatste
haar placht te oefenen, en nu gingen zij te Rome naast de officiëele kerk een
(novatiaansche) tegenkerk stichten. Het schisma! De novatiaansche gemeenschap
wilde er een van ‘heiligen’ zijn; wie uit de andere groep overkwam, moest opnieuw
gedoopt worden; en lang hebben zij zich kunnen handhaven.
Wanneer het nu waar was, dat Pacianus met de geciteerde spreuk ‘den breeden’
man had willen spelen, dan zou zijn qualificatie van den ‘katholieken’ naam als
‘bijnaam’ hebben moeten dienen, om te spreken van een christendom boven
geloofsverdeeldheid, een christendom boven de dilemmatiek van novatiaansch dan
wel anti-novatiaansch.
In werkelijkheid staat de zaak evenwel precies andersom (Migne, Patr. lat.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Tractatus de schismate ex gallico latine redditus, Leuven, 1718. De door Schilder vermelde
editie van 1763 is niet getraceerd.
De schrijver was J. Longueval (1680-1735), jezuïet, hoogleraar te Amiens.
College van de jezuïeten.
Pacianus (ca. 310 - ca. 392), bisschop van Barcelona, eloquent bestrijder van de novatianen.
Zie: NCE, X, pag. 854.
De novatianen streefden in navolging van Novatianus (derde eeuw), een presbyter te Rome,
een zuivere kerk van reinen na, onder meer door een strenge boetepraktijk. Novatianus werd
geëxcommuniceerd in 251, maar bleef nadien als tegen-bisschop invloed uitoefenen in de
kerk. Zie: NCE, X, pag. 534, 535.
Dr. O. Zöckler (1833-1906), theoloog, hoogleraar dogmatiek te Greifswald.
Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, XIV, derde druk, Leipzig, 1903,
doorgaans afgekort als RE.
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11.

12.

13, 1053/4 v. ). Zeker, zoo schrijft Pacianus aan Sympronianus, het is waar, dat
ook vroeger al gestreden is over den ‘naam: katholiek’. Want er zijn al lang, al heel
lang, en aan onderscheiden plaatsen, allerlei twisten geweest, en partijformaties,
en schismatieke bewegingen; hetgeen - dit tusschen haakjes - wel eens te vaak
vergeten wordt door de pluriformiteitsverdedigers, als zij beweren, dat eerst na de
Reformatie het probleem opkwam, waar de ware kerk toch wel zou wezen. De één
noemt zich naar dezen, de ander naar een ander. Zoo ook noemen de Novatianen
13.
zich naar Novatus of Novatianus: christen is hun naam, Novatiaan hun bijnaam.
Zij schamen zich over dezen bijnaam niet, want, zoo vragen ze: wie heeft er ooit
iets van gehoord, dat men in den tijd der apostelen den naam ‘katholiek’ als bijnaam
koos?
Daar komt nu Pacianus op af. Geen wonder, zegt hij, dat in de apostolische eeuw
niemand den naam ‘katholiek’ als bijnaam koos: er waren toen nog niet van die
schisma's. Thans is tegenover al die van menschen afgeleide bijnamen de bijnaam
‘katholiek’ noodzakelijk geworden; evenwel niet, om van het christen-zijn hoofdzaak,
en van het katholiek-zijn bijzaak te maken, doch om het christen-zijn in het
katholiek-zijn te bewijzen, te beleven, konkreet te doen zien. Katholiek wil hier
zeggen: roomsch (1055).
Pacianus denkt er dus niet aan, met de spreuk van daareven te manipuleeren in
de richting van een pluriformiteitsschema. Hij houdt, juist onder verwijzing naar dat
zoo vaak misbruikte bij-naam-motief, aan de eenheid der zichtbare kerk vast. Hier
ziet hij de kerk, elders de secte. Maar hij denkt er niet aan, te beweren, dat er onder
die sectariërs geen kinderen Gods kunnen zijn. Wij hooren in den laatsten tijd nog
al eens ten gunste van een pluriformiteitsschema argumenteeren met het feit, dat
Calvijn zooveel goeds van Luther zei, hem broeder noemde, etc. Alsof dat iets zei
voor het geding, dat ons bezighoudt. Maar goed - ook Pacianus noemt Sympronianus
(of Sempronianus, het Tractaat spreekt van Symphor) broeder. Maar voor de vraag
waar het adres der kerk is, beteekent dat niets.
Geen wonder dan ook, dat in 1763 het toch weer juist de Jezuieten, die
voorvechters van de ‘alleenzaligmakende kerk van Rome’ waren, die met vette letter
Pacianus' beroemde spreuk opheffen. Leve de bijnaam! Ze trekken van leer, de
14.
Jezuieten, tegen het schisma. Ze citeeren (bl. 6) Augustinus' klacht, dat zoowel
15.
de schismatieken als de ketters zich graag kerk noemen; hetzelfde ongeveer kan
16.
men trouwens nog in de Nederlandsche Geloofsbelijdenis lezen. Maar, zegt
Augustinus, noch de eene, noch de andere groep behoort tot de

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Pacianus, ‘Epistolae tres ad Sympronianum novatianum’, in: J.P. Migne, Patrologiae cursus
completus, series Latina, XIII, Parijs, 1845, pag. 1053/4v.
Sympronianus was een man van strenge opvattingen, die de veroordeelde leerstellingen van
Novatianus propageerde. Tot hem richtte Pacianus zich in zijn drie brieven Contra novatianos.
Uit de eerste brief is afkomstig de bekend geworden uitdrukking ‘Christianus mihi nomen est,
catholicus cognomen’. Zie: Migne, Patrologiae Latina, XIII, pag. 1055.
Zie noot 6.
Aurelius Augustinus (354-430), kerkvader, bisschop van Hippo Regius.
Zie: Augustinus, De fide et symbolo, 10, 21. Vgl.: E.P. Meijering (ed.), Augustine: De fide et
symbolo, Amsterdam, 1987, pag. 138.
Zie artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
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17.

algemeene (katholieke) kerk. En buiten die katholieke kerk is geen zaligheid. En
juist daarom moet men met de universeele kerk (12) gemeenschap onderhouden,
om niet in het schisma te vervallen. En dan halen de handige Jezuieten niet alleen
de (destijds) oude schrijvers aan, Cyprianus, Augustinus, enz., teneinde te betoogen,
dat buiten de kerk geen zaligheid is, en dat niemand God tot Vader heeft, die niet
de kerk tot moeder heeft, en dat men buiten de katholieke kerk alles kan hebben,
behalve de zaligheid, doch dan wijzen ze er op, dat ook de Catechismus van Genève
het zoo zegt, en niet minder Calvijn - en ander nieuwlichters (13, 14). De innerlijke
eenheid-van-geloof kan al evenmin (20) als de gemeenschap met de uiterlijke kerk
(21) volstaan. Over schismatici is het oordeel hard (21).
Maar als het op het verdoemen aankomt, zijn zelfs deze Jezuieten voorzichtig.
‘De dood der schismatieken is verschrikkelijk. We hebben er onderscheidenen
18.
19.
gezien, die bij het naderen van den dood, de factie van Jansenius en Quesnel
afzwoeren, al hadden ze die in hun gezonde dagen gevolgd. De dood heeft andere
oogen dan het leven’ (138/9). Met andere woorden: er kan nog veel terecht komen.
20.
De roomsche dogmaticus Bartmann zegt, dat de spreuk: ‘buiten de kerk geen
zaligheid’ een principe beteekent, geen practische toepassing op individueele
gevallen. Hoe het uiteindelijk staat met de zaligheid dergenen, die de facto buiten
21.
haar zijn, beoordeelt de kerk niet (II, 148 ); dat laat ze aan God over. En, zoo voegt
Bartmann er aan toe: zóó denken alle theologen er over; zij kunnen zich trouwens
22.
voor dit gevoelen beroepen op paus Pius IX.
Inderdaad; in zijn toespraak van 9 Dec. 1854 keerde Pius IX zich tegen het
rationalisme en indifferentisme. Weshalve hij nog eens den nadruk er op lei, dat
buiten de apostolische roomsche kerk niemand kon zalig worden, dat zij de eenige
ark des behouds was, en dat wie niet deze ark binnengetreden was, door den
zondvloed zou ten ondergaan. Maar niet minder zeker was het, aldus de paus, dat
wie laboreerde aan onbekendheid met de ware religie, indien daar niets aan te doen
was, voor Gods oog dan ook niet in deze materie schuldig stond. En wie zou de
23.
grenzen kunnen aangeven van zulke onwetendheid? (Denzinger 1647 )
Ook Rome erkent wel geloovigen buiten haar instituut. Maar daarmee is nog geen
pluriformiteit ingevoerd.
*
Trouwens, ook gereformeerde belijdenisschriften kunnen de genade Gods, die

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Zie: Augustinus, De fide et symbolo, 10, 21.
Cornelius Jansenius (1585-1638), augustijns hoogleraar theologie te Leuven.
Paschasius Quesnel (1634-1719), Frans jansenistisch theoloog.
Dr. B. Bartmann (1860-1938), Duits rooms-katholiek theoloog, hoogleraar dogmatiek te
Paderborn. Zie: NCE, II, pag. 135.
B. Bartmann, Lehrbuch der Dogmatik, II, Freiburg, 1905, pag. 148.
Pius IX (1792-1878), paus 1846-1878.
H.J. Denzinger, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et
12

morum, Freiburg im Breisgau, 1913 , pag. 443 (nr. 1647).
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ook buiten het eigen instituut verkiest en zaligt, prijzen, en in één adem den kerknaam
24.
ontzeggen aan andere instituten. De Consensus Bremensis wil niets van de
Donatisten weten, die meenden, dat alleen bij hen in Afrika destijds de kerk was,
noch van de papisten (roomschen), die aan Rome (de stad) en het daar zetelende
kerkhoofd en zijn volgelingen, de kerk wilden binden. Tegen binding aan één plaats,
of land, of volk heeft de Consensus Bremensis bezwaar: de kerk is een zaak van
heel de wereld. Maar juist daarom worden donatisten en papisten met anderen
25.
sectariërs genoemd! (Müller, 740 ) Dat is andere taal, dan die wij tegenwoordig
vernemen.
En onze eigen belijdenis zegt in artikel 29, dat er heel wat secten zijn, die op den
kerknaam aanspraak maken; ja, dat ze het allemaal doen. Tegenover die pluraliteit
van instituten, die den kerknaam voor zich opeischen, staat dan de uitspraak der
confessie, die de kenmerken der ware kerk aangeeft, en het woord secte handhaaft.
Niemand zal meenen, dat de opstellers der belijdenis ook maar een oogenblik
betwijfeld hebben, of er ook geloovigen in die secten waren. Maar als we het daar
over eens zijn, dan is het onjuist, en tegen den zin èn de letter der confessie, als
iemand zegt: daar en daar zijn geloovigen, dus moet ge den kerknaam er voor
reserveeren, en dat instituut met het uwe plaatsen in het pluriformiteitsraam. Want
op die manier lijft men de secten in de kerk in, en wischt het onderscheid tusschen
kerk en secte uit. Er is heusch wel wat meer noodig om kerk te heeten in den zin
der confessie, dan dat men geloovigen herbergt binnen zijn muren. Waarom spreekt
men niet even vrolijk van de pluriformiteit ‘der’ secte? Of van de pluriformiteit der
valsche kerk? Van de pluriformiteit der Religieuze Sociëteit?
Als het vaststaat, dat kringen, die geloovigen herbergden, door de confessie
secten worden genoemd, die den kerknaam niet verdienen, dan moeten wij die
logica niet opzij zetten door in feite toch weer wat de confessie secte noemt, via
een pluriformiteitstheorie den kerknaam toe te kennen. Dat gaat in tegen den
historischen zin der belijdenis, en worde onder ‘alarmkreten’ afgewezen.
*
En die dogmatici dan, waarop prof. Dijk zich hierboven bleek te beroepen?
Van Hoornbeek haalde prof. Dijk in zijn meergenoemde referaat de uitspraak aan,
dat er nog geloovigen in de roomsche kerk zijn. We gelooven het allemaal zonder
uitzondering. Maar op de door prof. Dijk aangehaalde bladzij (Summa Contr. 1653,
26.
244 ) wordt uitdrukkelijk gezegd, dat Hoornbeek daarbij het oog heeft op het
eenvoudige, ongeleerde volk, en dat met de roomsche leer niets aan te vangen is.
En - enkele bladzijden daarvóór schreef Hoornbeek (242), dat op het concilie van
Trente Rome zich heelemaal heeft vastgelegd in kwaden zin;

24.
25.
26.

De Consensus Bremensis (1595) is een confessie in gereformeerde geest. Zie: Müller,
Bekenntnisschriften, pag. 734-799.
Ibidem, pag. 740.
J. Hoornbeek, Summa controversiarum religionis: cum infidelibus, haereticis, schismaticis,
Utrecht, 1653.
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van dat concilie dateert dan ook de onmogelijkheid van hereeniging, waarop vóórdien
velen nog hoop hadden, de weg tot reformatie is daar afgesneden (243). Deze
uitspraak interesseert ons niet alleen wijl zij de pluriformiteitsidee afwijst, maar ook
wijl zij aanwijst, dat hetgeen wij tegenover dr de Bondt in vorige nummers staande
hielden, in den geest van Hoornbeek was.
Wat Vitringa betreft, men kon beter hem thuis gelaten hebben: de man is als
exegeet meermalen voortreffelijk, doch staat als dogmaticus veelszins onder invloed
27.
28.
van Cartesius en Coccejus. We zijn met hem al in de achttiende eeuw, toen in
Nederland zoo heel veel scheefgetrokken is. Maar zelfs met dat feit voor oogen
constateeren we toch, dat hij iets anders zegt dan uit de door dr Dijk gegeven
saamvatting zijner woorden zou blijken. Hij zegt, in de door den referent aangehaalde
29.
plaats (Obs. libri VI, Tomus II, 1711, 130/1 ), dat het absurd was, te meenen, met
de ouderen, dat er maar één instituut was, in welks gemeenschap men de zaligheid
kon verkrijgen. Waarmee - zie boven - ook de Roomschen het wel eens kunnen
zijn. Overigens verzwakt Vitringa de belijdenis, als hij aan het aangehaalde toevoegt,
dat het (roomsche) instituut, waaraan onze vaderen destijds den scheidbrief gegeven
hebben, in absoluten zin noch waar noch valsch was, maar in zekeren zin en onder
bepaalden gezichtshoek zoowel waar als valsch was. Waar, met het oog op het
betere deel, dat nog niet er mee had gebroken(!!). Valsch, gelet op de meerderheid,
waarin het treurig stond. Leg daar naast eens wat de belijdenis zegt over de
gemakkelijkheid, waarmee men de ware kerk van de valsche kan onderscheiden!
Geen wonder, dat wie op Vitringa zich beroepen, op dit punt evenzeer zich van de
confessie als àl te naïef losmaken.
Nu we toch over deze dogmatici spreken. - prof. Dijk verwees ook naar F.
30.
Turrettinus, en haalde (68) van dezen de uitspraak aan, dat de kenmerken der
kerk in zekeren zin wel wat breed konden genomen worden, zoodat het ééne instituut
meer, het ander minder den regel der Schrift nabij kwam. Maar onmiddellijk op die
31.
woorden (Inst. Theol. III, 1689, 98 ) volgt al, dat men die breedheid niet zóó ruim
nemen mag, dat fundamenteele dwalingen toch nog er onder zouden verdragen
kunnen worden. De variatie raakt alleen ondergeschikte punten. Het ware goed
geweest, ook deze passage op te nemen in het citaat; Turrettinus immers put zich
uit in argumenten op grond waarvan aan Rome de naam kerk te ontzeggen is (114,
135 v.). Ook Turrettinus zegt dit, lettende op het feit, expres ter sprake gebracht,
dat er nog zooveel hartelijk geloovende eenvoudige menschen in Rome zijn (135/6).

27.
28.
29.
30.
31.

Renatus Cartesius (1596-1669), Frans wijsgeer.
Johannes Coccejus (1603-1669), hoogleraar theologie te Leiden. Zie: BWPGN, II, pag.
123-148.
Dijk, Buiten de kerk geen zaligheid, pag. 68. Hij verwees naar: C. Vitringa, Observationum
sacrarum, libri sex, II, Franeker, 1711.
Zie: Dijk, Buiten de kerk geen zaligheid, pag. 67, 68.
F. Turrettinus, Institutio theologiae elencticae, III, Genève, 1689. Deze dogmatiek werd tot in
de negentiende eeuw veel gebruikt in Nederland, Noord-Amerika en Schotland.
Franciscus Turrettinus (1623-1687), Zwitsers protestants hoogleraar theologie te Genève.
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De conclusie uit een en ander lijkt ons gemakkelijk genoeg. Ten overvloede verwijs
ik naar mijn brochure ‘Ons Aller Moeder’.
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1.

24. Antwoord aan dr de Bondt
I.

Puntsgewijs hebben we in ons nummer van 16 Febr. dr A. de Bondt van antwoord
2.
trachten te dienen: 14 punten. Het meeste daarvan gaat dr de Bondt voorbij. Ten
onrechte verklaart hij dan, dat de ‘korte zin’ van ons artikel deze was: ‘Calvijn ziet
kerken onder het Roomsche juk, maar dat behoeft ons niet te verwonderen, want
3.
de reformatie ging in dien tijd langzaam’.
We constateeren, dat verreweg het grootste deel van wat we rechtstreeks in
antwoord op dr de Bondt opmerkten, onweersproken blijft. Hetgeen ons natuurlijk
verblijdt: we komen samen wel verder.
Thans met genoegen nog enkele dingen ten antwoord.
1. Dr de Bondt herhaalt zijn verzekering, dat Calvijn voor zichzelf al klaar was met
zijn oordeel over de Roomsche kerk, toen hij Sadoletus schreef. Inderdaad; en het
zou niet kwaad zijn, als dr de Bondt aan de lezers van ‘Credo’ er bij zei, dat Calvijn
het vijandig bedrijf van het roomsche instituut met dat van de secten op één lijn
plaatst...juist in dienzelfden brief aan Sadoletus, waarop dr de Bondt zich beriep om
te bewijzen, dat volgens Calvijn toch maar de kerknaam voor Rome te behouden
a.
viel. Maar wat wil dr de Bondt daarmee nu zeggen tegenover wat ik opmerkte? Ik
toonde hem met de stukken aan, dat Calvijn - denk alleen maar aan de kwestie
Frankfort, waar men ook van gereformeerde zijde allerlei verzoenende formules
had onderteekend - wel gedwongen was met het tempo der reformatie te rekenen;
het tempo, dat elders langzaam ging, en moest gaan. Dat om de zaak heen praten
is op den duur verdrietig. ‘Alle pogingen veroordeelen, om min of meer met Rome
tot een compromis te komen’? Ja natuurlijk. Maar er is toch ook nog zoo iets als
4.
overheidsdwang? In 1539 schreef Calvijn den bekenden brief aan Sadoletus. Maar
in 1543 - vier jaar later, dr de Bondt - richt hij zich met een uitvoerig

1.
2.
3.
a.

4.

Uit: De Reformatie, 8, 15 en 29 maart 1940.
Zie pag. 137-142.
Zie: Credo, 23 februari 1940.
Nous sommes oppugnez de deux sectes, qui semblent estre mout differentes. Car en quoy
conviennent le Pape & les Anabaptistes? Et toutesfois (à fin que tu cognoisses satan n'estre
iamais si couvert, que de quelque costé il n' apparoisse) tous deux ont un mesme moyen,
duquel ils taschent à nous opprimer. Car quand ils se vantent ainsi arrogamment de l' Esprit:
ils ne tendent certes à autre chose (la Parolle de Dieu opprimee & enseuelie) sinon à donner
lieu à leurs mensonges....Certes, Sadolet, nous ne nions point que les Eglises où vous
presidez, ne soyent Eglises de Christ....Aldus de tekst in Response de lean Calvin, à Jaques
Sadolet, zie p. 152 in: Recueil des Opuscules, c'est à dire, petits traictez de M. Iean Calvin,
Genève, Baptiste Pinereul, 1566; en p. 162.
Eenigszins anders, behalve dan op het punt waar het op aankomt, is volgende vertaling: Nous
sommes assaillis de deux sectes, qui semblent fort differentes. Car en quoy conviennent le
Pape & les Anabaptistes? Et toutesfois (à fin que tu cognoisses Satan n' estre iamais si
couvert, que de quelque costé il ne se descouvre) tous deux ont une mesme machine dont
ils taschent nous opprimer....Certes, Sadolet, nous ne nions point que les Eglises où vous
presidez, ne soyent Eglises de Christ....le siege de l' Antechrist ne devoir estre ailleurs, qu'au
milieu du sanctuaire de Dieu. Ceste seule & unique admonition ne nous doit elle point esveiller,
à fin de nous donner garde, que tromperies & deceptions ne soyent introduites en l'Eglise,
sous le nom & ombre d' icelle? (p. 173, 184/5 in: Recueil des Opuscules, etc. 2e ed., preface
de Th. Besze à Mad. Renee de France, Genève, 1611). De latijnsche tekst staat op het
oogenblik mij niet ter beschikking.
Zie: CR, V, pag. 385-416.
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5.

stuk over de noodzakelijkheid der kerkhervorming tot Keizer Karel V (Rijksdag te
Spier): of de heeren toch eens willen beginnen? Meent dr de Bondt nu werkelijk,
dat Calvijn de onder Karel V gebondenen had moeten toerekenen het langzame
tempo van de groote heeren? Dat was een allure geweest niet van een reformator,
doch van een revolutionair.
2. Over den brief aan Socinus begint dr de Bondt weer van voren af aan. Van wat
ik herhaaldelijk daarover opmerkte, wordt niets bestreden, alleen maar wordt
gerepeteerd. We verwijzen dus naar het gezegde.
3. Slechts op één punt snijdt inzake die correspondentie met Socinus dr de Bondt
iets nieuws aan. Hij zegt:
Prof. Schilder neemt een voorbeeld en zegt: ‘Als iemand zegt, dat dr
de Bondt zijn huisvaderlijke plichten zóó en zóó opvat, mag ik dan zeggen:
‘hij vat ze op met een beperking?’ Maar dit voorbeeld is erg ongelukkig
gekozen.
We moeten niet een zin met ‘opvatten’, maar met ‘ontzeggen’
construeeren.
Laat ik ook een voorbeeld geven.
Iemand zal mij vragen: Is Dr Schilder predikant?
Ik antwoord: neen, hij is geen predikant, hij is professor.
Wanneer die persoon nu zegt:
En ik heb hem Zondag j.l. hooren preeken! Dan kan ik antwoorden: Als
ik den naam van predikant aan Dr Schilder ontzeg, bedoel ik dat niet zóó,
dat hij als professor niet zou mogen preeken. Maar hij is niet in den
eigenlijken zin meer een predikant. Als predikant is hij uitgediend, al heeft
hij het recht behouden Woord en Sacramenten te bedienen.
Zoo nu spreekt Calvijn tot Socinus.
Socinus heeft Calvijn gelezen. Weet, hoe deze de Roomsche Kerk
verwerpt, die immers voor Calvijn de valsche kerk is.
Nu zegt Socinus: Maar U ontzegt toch den naam kerk aan Rome. Daarop
antwoordt Calvijn dan: Vergis U niet, ik ontken niet, dat er overblijfselen
van de Kerk zijn.

5.

Zie: CR, VI, pag. 457-534.
Karel V (1500-1558), keizer van het Duitse Rijk.
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Tot zoover dr de Bondt. We zijn alweer met elkaar gevorderd. Eerst heette het: de
kerknaam aan Rome niet ontzegd. Thans: niet meer in eigenlijken zin toegekend.
Waarom het ons te doen was. Over een oneigenlijke kerk spreekt de belijdenis niet.
Gelukkig niet. En die ‘overblijfselen’, nu ja, die spreken vanzelf. Zou God in de dagen
der Middeleeuwen geen kerk gehad hebben?
Jammer, dat dr de Bondt deze concessie aan beter inzicht nog eenigermate
verzwakt door volgende toevoeging:
Zooals ‘De Heraut’ volkomen terecht heeft opgemerkt, beteekent de
Latijnsche constructie sic...ut in zooverre...dat. Die beperking, waarover
ik voortdurend gesproken heb, haalde ik dus uit den zin van Calvijn zelf.
Ik ontzeg in zooverre den naam kerk aan Rome, dat ik toch niet ontken,
dat er overblijfselen van de kerk zijn.
En als we dan vragen: Wat zou Calvijn dáár nu mee bedoelen? Dan geeft
hij zelf in zijn volgenden brief het antwoord. Rome is eenigszins,
eenigermate een kerk.
Er is eenige kerk in het pausdom.
Tot zoover dr de Bondt. Hij houdt dus vol, dat ‘sic...ut’ een beperking inhoudt. Ik
stel er tegenover, dat het uit het verband moet blijken, of het ergens zoo is. Zonder
eenig systeem Calvijn opslaande, om een voorbeeld te vinden, trof ik als eerste
6.
voorbeeld 23, 542: het bederf had zóó (sic) de overhand genomen, dat (ut) het elk
volk weer vrij stond verschillende goden te vereeren. Bederf dus ‘tot op zekere
hoogte’? Bederf, met een ‘beperking’? Welneen: heel erg bederf. Het komt tot uiting
daar en daar in. Het tweede voorbeeld: 24, 604; daar behandelt Calvijn kwesties
van het vijfde gebod. Hij stelt het geval, dat een zoon overheidspersoon is, en zijn
vader privaat burger; wat dan? Wel, dan kunnen ze van beide kanten zóó (sic)
sturen, dat (ut) zoowel vader als zoon ieder in eigen positie hun gerechtigheid
bekomen. ‘Beperkt’ bestuur dus? Welneen, bestuur, waarvan de wijze nader wordt
aangegeven. ‘Sic...ut’ is lang niet altijd beperkend.
Ik herhaal: men heeft, en dat was niet geoorloofd, Calvijn's stellige ontkenning,
dat Rome kerk mocht heeten, nèt zoo lang gewend en gekeerd, dat er eerst een
beperkte ontkenning, en later een ontkende ontkenning (ds J. Dijk) uit te voorschijn
getooverd werd. Zóó kan men àlles beredeneeren. Maar het komt niet overeen met
dr de Bondt's verzoek, Calvijn eerlijk te lezen.
‘Overblijfselen’ van de kerk onder het pausdom, en dat in dien veelbewogen tijd,
die de reformatie nog nooit heeft ten einde zien komen, dat is heel wat anders, dan
de pauselijke kerk, het instituut van Rome, kerk te noemen.
Om niet te veel ons te laten ophouden door een bestrijding, die trouwens zelf
heele stukken laat liggen, bewaren we de rest voor een volgend nummer.

II. ‘Symbolen’ en ‘kenmerken’ (I.)
7.

Kent u Stapleton? Hij was theologisch hoogleeraar in Douai, later te Leuven,

6.
7.

CR, deel 23, pag. 542.
T. Stapleton (1535-1598), Engels theoloog en polemicus, hoogleraar te Leuven.
Zie: NCE, XIII, pag. 643, 644.
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Roomsch. Een tijdlang Jezuïet. Schrijver van zeer geleerde werken. Hardnekkig
bestrijder van de kinderen der Reformatie. Maar dan eentje, die ze ook bestudeerde.
Ge vindt bij hem b.v. breede bespreking van die volzinnetjes, die dr A. de Bondt
tegenwoordig uit de Institutie van Calvijn voor den dag haalt, om daarmee de
pluriformiteitstheorie, zooals ze door hem wordt voorgestaan, te helpen verdedigen,
en Calvijn's naam daarvoor te annexeeren.
8.
Van dien Stapleton lees ik (Opera 1, Lutetiae Parisum, 1620, 23 ):
dat protestanten zooals Calvijn (als deze zegt, dat onder het pausdom ‘aliqua
ecclesia’, iets van de kerk nog is),
of als Melanchton (als hij zegt, dat ze - aldaar - in sommige overblijfselen nog
verscholen ligt),
of als Luther (als hij datzelfde nog weer wat anders uitdrukt),
daarbij dan niet denken aan ‘notae’,
maar slechts aan signa der kerk. Slechts aan ‘signa’.
‘Notae’ zijn kenmerken der kerk.
‘Signa’ zijn maar teekenen. (Tusschen beide is een groot onderscheid).
9.
Deze Stapleton, die door Bavinck nog al eens geciteerd wordt, wist dus, dat wie
Calvijn leest, tusschen ‘notae’ en ‘signa’, wel ter dege onderscheiden moet, en
anders hem niet begrijpt.
Dit aangaande Stapleton, voorlopig.
*
10.

Kent u Bellarminus? Ook hij was roomsch hoogleeraar, o.a. te Leuven, befaamd
verdediger van de roomsche kerk en theologie tegen de reformatoren; Luther,
Calvijn, Zwingli, Melanchton toont hij herhaaldelijk goed te kennen; ook bij hem treft
ge meermalen citaten uit Calvijn, met nauwkeurige opgave van de vindplaats. Als
deze zich bezighoudt met de passage uit Calvijn's Institutie (IV, c. 10, § 27)
betreffende de kerkelijke ceremoniën, dan merkt Bellarminus op, dat die ceremoniën
- nu spreekt hij in het algemeen, dus ook over zichzelf - groote beteekenis hebben;
ze zijn immers zekere ‘symbolen’, waardoor wij van ongeloovigen worden
onderscheiden. Ze kunnen ook uitnemend dienst dienst doen als
onderscheidingsteekens tegenover de ketters. De sacramenten, die hebben de
ketters óók; daaraan kan men dus niet zoo gemakkelijk het onderscheid vaststellen.
Maar met behulp van de ceremoniën gaat dat beter. Zoo heeft men oudtijds den
sabbath op Zondag in plaats van op Zaterdag gesteld; een onderscheidingsteeken
11.
(-symbolum, of -signum) tegenover de Joden. Epiphanius, zoo zegt Bellarminus,
schreef afzonderlijk over de ceremoniën der kerk, die konden dienen zoo ongeveer
als kenmerken (quaedam

8.
9.
10.
11.

T. Stapleton, Opera quae extant omnia, I, Parijs, 1620.
Schilder doelde op H. Bavincks Gereformeerde dogmatiek, maar verwarde de namen van
Stapleton en Bellarminus.
Robertus F.R. Bellarminus (1542-1621), Italiaans jezuïet, hoogleraar theologie te Leuven
(1570-1576), te Rome (1576-1588), kardinaal sedert 1599. Zie: NCE, II, pag. 250-252.
Epiphanius van Salamis (ca. 315-402), bisschop van Constantia. Zie: NCE, V, pag. 478, 479.
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veluti notae) ter onderscheiding van de kerk ter eener, en de secten ter anderer
zijde.
Ook Bellarminus - die de kenmerken der kerk elders behandelt - kent dus het
verschil tusschen ‘kenmerk’ en ‘symbool’. Een symbool is ‘zonder meer’ nog geen
kenmerk der kerk; geen onderscheidingsteeken, waarmee men met zekerheid de
ware kerk kan onderscheiden van de valsche, de kerk van de secte. Er zijn, zoo
12.
13.
zegt een ander Jezuïet (Suarez ) (in zijn polemiek met koning Jacobus )
kerkleeraars, die de kenmerken (notae) der kerk maar vermenigvuldigen. Maar men
kan die boventallige dan soms herleiden tot de vier van ouds bekende (eenheid,
heiligheid, catholiciteit, apostoliciteit). Of - het zijn niet zoo zeer kenmerken (notae)
als wel teekenen (signa) der ware kerk: non sunt tam propriae & certae notae, quam
14.
verae Ecclesia verisimillima signa (Defensio F.C., 1614, 778 ).
*
Dat we op deze roomsche Calvijn-lezers wijzen, vindt zijn aanleiding in dr de Bondt's
repliek. We weten, dat dr de Bondt zich er op beroepen had, dat Calvijn toch maar
van ‘kenteekenen’ der kerk bij Rome had gesproken. Dr de Bondt dacht daarbij aan
b.
Inst. IV, 2, 12. Omdat de passage slordig wordt aangehaald, zal ik ze met de
noodige aanvullingen geven:
‘Kortom, ik zeg dat er kerken zijn, in zooverre (de Heere de overblijfselen
van zijn volk, hoe ellendig verstrooid en uiteengejaagd dan ook, daar op
wonderlijke wijze bewaart, in zooverre) er eenige kenteekenen (symbola)
der kerk blijven bestaan en wel voornamelijk die kenteekenen, wier kracht
noch de listigheid van den duivel, noch menschelijke boosheid kan
vernietigen. Maar omdat daarentegen daar die teekenen (notae) vernield
zijn, waarop wij in deze uiteenzetting voornamelijk moeten letten, zeg ik,
dat iedere vergadering en ook het geheele lichaam van het pausdom de
15.
wettige gedaante van de (Sizoo: “een”) kerk mist.’
16.

Men lette er op, dat deze vertaling van de hand van prof. dr A. Sizoo is. Deze
heeft hier ‘symbolen’ door ‘kenteekenen’ en ‘notae’ door ‘teekenen’ weerge-

12.
13.
14.
b.
15.
16.

Francisco Suarez (1548-1617), vooraanstaand Spaans jezuïtisch theoloog. Zie: NCE, XIII,
pag. 751-754.
Jacobus I (1566-1625), koning van Engeland en Schotland.
R.P. Francisci Suarez, Defensio fidei catholicae et apostolicae adversus anglicanae sectae
errores, Keulen, 1614.
Ik denk aan een zetfout, er staat tweemaal hetzelfde woord (‘inzooverre’); dat geeft vaak
zetfouten.
Zie: J. Calvijn, Institutie of onderwijzing in den christelijken godsdienst, uit het Latijn
vertaald door A. Sizoo, II, Delft, 1932, pag. 54.
Dr. A. Sizoo (1889-1961), hoogleraar klassieke talen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
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c.

ven. Ik voor mij zou het juist andersom gedaan hebben; Corsmannus' editie doet
het in de aangehaalde plaats óók anders. Daar lezen we de desbetreffende passage
als volgt:
Om kort te zijn, ick segge, dat onder het Pausdom kercken zijn, ten
aensien dat de Heer de overblijfselen van sijn volck, al hoe wel seer
jammerlick verstrooyt en gheslinghert, aldaer wonderbaerlick bewaert,
ten aensien datter eenighe teeckenen (symbola) van de kercke blijven:
en voornemelick die teeckenen, welckers kracht niet en kan verbroken
worden, noch door de listigheydt des duyvels, noch door de boosheydt
der menschen. Maer dewijl daer-en-tegen aldaer uytghebluscht zijn de
merck-teeckenen (notae), die wy in dese disputaty bysonderlick moeten
aensien, soo segghe ick, dat..., enz.
Nu zijn er heel wat onnauwkeurige vertalingen in omloop, die met de fijne
nuanceering van Calvijn's proza geen rekening houden. In de editie Leyden, Jan
Paedts & Jan Bouwensz., 1593, wordt in de geciteerde coupure tusschen ‘symbola’
en ‘notae’ geen verschil gemaakt; beide worden weergegeven door ‘teeckenen’. De
d.
editie van 1560 is wel zeer slordig. Juist die editie, welke dr A. Kuyper heeft laten
herdrukken, laat het verschil in de woorden ‘signa’ en ‘notae’ in de aangehaalde
plaats uitkomen; men kan daar evenwel weer niet te veel waarde aan hechten,
omdat in andere plaatsen de woorden weer omspringen; men leze maar de passages
e.
in de naaste omgeving.
c.
d.

e.

Editie W. Corsmannus, Amsterdam, v. Ravesteyn, 1650; vgl. de editie dr A. Kuyper, herdruk
van de editie van Ravesteyn, 1650, - Doesburg, 1889.
In IV, 1, § 8 begint Calvijn (ed. Beza, Lugd. Bat. 1654, 363) aldus: Proinde quatenus eam (de
kerk) agnoscere nostra intererat, Dominus certis notis & quasi symbolis nobis designavit.
Met deze onderscheiding van ‘notae’ en ‘quasi symbola’ hebben veel vertalers slordig
omgesprongen. De holl. vert. 1560, 372a, huppelt over het verschil heen: ‘Daerom heeftse
God ons met sekere teeckenen gemerct, so verre het ons noodich was dat wyse souden
kennen. Even slordig is de editie van 1593 (Leiden, Paedts en Bouwensz):...met sekere
teeckenen ghemerckt. Beter is de vertaling in de editie v.W. Corsmannus, Amsterdam, v.
Ravesteyn, 1650: ‘ghelijck als met sekere mercken en teeckenen aenghewesen.’ Ook de
fransche vert. (Genevae, Stoer, 1609): certains signes et enseignes, deze vertaling heeft in
IV, 1, 10: enseignes (symbola); in IV, 1, 12: marques, in IV, 1, 11 wordt evenwel marques
(notae) afgewisseld met signes (notae). E.F.K. Müller:....hat der Herr sie uns an bestimmten
Zeichen, die gleichsam Symbole sind, kenntlich gemacht. In IV, 2, 12 vertaalt Müller eerst:
Zeichen (symbola), in het slot Kennzeichen (notae).
In IV, 1, § 8, 9 zegt Calvijn [ed. Kuyper]: ‘Wat belanght het lichaem der Kercke selve, dit heeft
hy (God) met des te sekerder teeckenen (notae) ons gheopenbaert en aengepresen, naermate
hy de kennisse hiervan voor ons nootsakelicker bevondt. Uyt dese teeckenen (hinc) wordt
de gedaent' en gestaltenis der Kercken voor onsen oogen openbaer en sienlick...’ In § 10:
Wy hebben verklaert, dat de merckteeckenen (symbola) waer door de Kercke kan worden
bekent, zijn de verkondiginghe des Woordts en het gebruyck der Sacramenten...In § 12: ‘Dat
de reyne dienst van Godes Woort en het onvervalschte gebruyck in 't bedienen der
Sacramenten, is, gelijck wy segghen, een bequaem pandt en merck-teeken (pignus et
arrhabon) om ons te versekeren en aen te wijsen, dat wy die vergadering, in dewelcke dese
twee stucken ghevonden worden, gerustelick mogen omhelsen voor een ware Kerck, dat
streckt sich so verr' uyt, datse voor sodanigh gereeckent en gehouden moet worden so langh
alsse deselve stucken behoudt en daer in staende blijft, ofschoon se andersins veel gebreken
heeft.’ In § 11: Laet ons derhalven die twee merckteeckenen (notae) met alle neerstigheydt
ingedruckt behouden in onse herten, en na des Heeren wil en believen groot achten. Want
daer en is niet daer de Satan meer op toeleght dan hier op, te weten, dat hy beyde dese
merck-teeckenen (istorum alterutrum) te gelijck (vel utrunque) mochte wech ruymen en
vernietigen: hy soeckt segg' ick, dese merck-teeckenen (notae) uyt te wisschen en uyt te
roeyen, op dat hy het waerachtigh' en rechtschapen' onderscheyt der Kercke met eenen
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Waar dus de vertalingen geenerlei hulp bieden, daar moet Calvijn zelf spreken,
Calvijn, gezien in verband met de theologische opvattingen van zijn tijd. Wij hebben
immers in ons nummer van 16 Februari dr de Bondt gezegd, dat, als Calvijn van
‘eenige kenteekenen der kerk’ bij Rome spreekt, daar niet

soude wech nemen of hy soeckt dese merck-teeckenen (eae) by ons te brenghen in
verachtingh...
Nu hoe gevaerlick, jae hoe doodtlick is die versoeckingh en aenvechtingh, waer door ons
selfs eenmael in den sin komt af te wijcken van die vergaderingh, in dewelcke gesien worden
de teeckenen en livreijen (signa ac tesserae) die de Heere meent genoegsaem dienstigh te
zijn om ons sijn Kerck levendigh te beschrijven en aen te wijsen? Wy sien hoe grooten toesicht
alhier ten beyden zijden gehouden moet worden. Want op dat ons onder den naem en tytel
der Kercke gheen bedrogh en geschiede, so moeten wy een yegelicke vergaderingh die haer
selven met den naem der Kercke voordoet, beproeven aen dese merck-teeckenen (ad illam
probationem) als aen eenen toets-steen.
In IV, 2, § 10 heet het (in betrekking tot de ‘teghenwoordighe (!) vergaderingen der Papisten’:
‘indiense kercken zijn, soo is oock de macht der sleutelen by haer. Maer de sleutelen zijn
onafscheydelick verknocht en te samen ghevoeght met het Woordt, 't welck sy uyt hare
vergaderinghen hebben verdreven....enz. enz. Derhalve, of sy en zijn volgens dese reden,
geen kercken, of daer en sal gheen merck-teecken (symbolum) meer overigh blijven, door
het welck de wettige vergaderingen der gheloovigen van de by een komsten der Turcken
souden kunnen onderscheyden worden’. Maar daarop volgt in § 11:
Nochtans ghelijck eertijdts de Joden eenige bysondere privilegien van de Kercke behielden,
alsoo en ontnemen wy hedensdaeghs den Papisten niet die teeckenen en voetstappen
(vestigia, één woord) van de Kerck, die de Heere onder hun uyt de verwoesting heeft willen
laten over blijven. Aan den rand staat: ‘Al hoewel het Pausdom eygentlick niet en mach een
kerck genoemt worden, so is nochtans, selfs in spijt van den Antichrist, in het Pausdom eenig
lidt-teecken van de kerck gebleven.’
In § 12 lezen we: ‘Al hoewel wy derhalven den Papisten den tytel der Kercke niet simpelick
en plat uyt en willen toestaen, soo en loochenen wy nochtans daerom niet dat by hun Kercken
zijn....Om kort te zijn, ick segge, dat onder het Pausdom kercken zijn, in soo verre dat de
Heere de overblijfselen van sijn volck, al hoe wel seer jammerlick verstrooyt en gheslinghert,
aldaer wonderbaerlick bewaert, in soo verre datter eenighe teeckenen (symbola) van de
kercke blijven: en voornemelick die teeckenen (ea praesertim), welckers kracht niet en kan
verbroken worden, noch door de listigheydt des duyvels, noch door de boosheydt der
menschen. Maer dewijl daer-en-tegen aldaer uytghebluscht zijn de merck-teeckenen (ea
notae) die wy in dese disputaty bysonderlick moeten aensien, soo segghe ick, dat elcke
vergaderingh en het gantsche lichaem des Pausdoms de wettighe form’ en gedaent' van een
Kerck niet en heeft.
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het woord voorkomt, waarmee de ware merkteekenen der kerk van Christus worden
aangeduid. Dr de Bondt erkende de juistheid daarvan, maar - zoo
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poogde hij aan te toonen, zakelijk is er geen verschil. Letterlijk laat dr de Bondt het
volgende drukken:
Uit dit overzicht blijkt, dat Calvijn voor de merkteekenen van de ware
kerk zoowel het woord symbola, als notas gebruikt.
Dat dr de Bondt alzoo oordeelt, nadat hij enkele paragrafen van Calvijn heeft
doorgelezen, verwondert mij niet.
Maar dat de dogmenhistoricus der Vrije Universiteit, prof. Hepp, zijn instemming
daarmee betuigen kan, en dan verder daaraan enkele nog al ver dragende woorden
verbinden durft, dàt heeft me eenigszins verbaasd. Want de eer der gereformeerde
theologie is er mee gemoeid, in het lezen van Calvijn niet achter te staan bij
Jezuïeten. Helaas hebben sommigen hunner de onderscheidingsgave getoond te
bezitten, waarvan we de blijken ditmaal tevergeefs bij de calvinisten prof. Hepp en
dr de Bondt zoeken.
*
Reeds worden we op het goede spoor gezet door Stapleton. Als deze (Opera, t. I,
Lutetiae Parisiorum, 1620, 107) een afzonderlijke verhandeling wijdt aan dat deel
van Calvijn's Institutie, dat thans ‘Credo’ zoo bezig houdt, en waarop sommigen hun
pluriformiteitsbegrip willen fundeeren, dan vindt ge naast een letterlijk citaat der
bekende passage volgende opmerkingen:
1. als Calvijn het heeft over de ‘kenmerken der ware kerk’ (notae), die onder Rome
zijn ‘uitgewischt’ (deletae), dan bedoelt hij dáármee:
a. de zuivere leer (niet maar leer, doch zuivere leer);
b. het recht gebruik der sacramenten (niet maar sacramenten, doch recht gebruik
er van);
2. spreekt Calvijn daarentegen over die enkele symbolen (aliquot Ecclesiae
Symbola), dan heeft hij dáárbij gedacht aan den doop.
Want de kerk, zoo zegt Stapleton, heeft verscheiden symbolen. Dat zijn de
‘sacramenten’. Weliswaar beweert Stapleton ten onrechte, dat Calvijn maar één
van de vele symbolen der kerk noemt, want in de aangehaalde plaats zegt Calvijn
duidelijk, dat er ook ander symbolen der kerk onder het pausdom gebleven zijn;
bovendien merkt hij in een door Stapleton eveneens letterlijk geciteerde uitspraak
(IV, 2, 11) op, dat de Heere ‘daar Hij Zijn verbond in Frankrijk, Italië, Duitschland,
Spanje en Engeland heeft in bewaring gegeven, toen die landen door de tyrannie
van den antichrist onderdrukt zijn, opdat Zijn verbond onschendbaar zou blijven, in
de eerste plaats Zijn doop daar bewaard (heeft), het getuigenis des verbonds, die,
door Zijn mond geheiligd, in spijt van de goddeloosheid der menschen, zijn kracht
behoudt’; en hij voegt er in één adem aan toe: ‘vervolgens heeft Hij door Zijn
voorzienigheid bewerkt, dat ook andere overblijfselen bleven bestaan, opdat de
kerk niet geheel ten onder zou gaan’. Stapleton heeft dus geen recht, Calvijn, ‘dien
vos’, te verwijten, dat hij alleen maar den doop als overblijvend symbool der kerk
onder Rome bewaard gebleven acht.
Maar waar Stapleton wèl gelijk aan heeft, dat is dit: dat hij tusschen ‘notae’
en....‘symbola’ verschil kent. Hij is theologisch te goed geschoold, om dat te
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kunnen vergeten. Had dr de Bondt gelijk, en was dus ‘nota’ en ‘symbool’ bij Calvijn
hetzelfde, dan had Stapleton zijn Jezuïeten aldus kunnen toespreken:
1. broeders, de ketter heeft gezegd, dat er onder ons enkele ‘symbolen’ gebleven
zijn;
2. ‘symbolen’ der kerk zijn ‘kenmerken’ (notae) der kerk;
3. we hebben dus volgens den ketter Calvijn nog kenmerken (notae) der kerk.
Maar Stapleton weet het wel beter. Hij had anno 1940 zulke troostredenen wèl
kunnen schrijven in een overzicht van twee of meer nieuwere gereformeerden, we
noemen nu alleen maar dr de Bondt en prof. Hepp. Doch uit Calvijn zelf distilleert
hij zulke troostredenen gelukkig niet. Hij schrijft zijn Jezuïeten als volgt:
1. broeders, ge weet wel, dat ‘symbolen’ der kerk nog geen ‘kenteekenen’ der
wàre kerk tegenover de valsche zijn;
2. Calvijn nu erkent wel, dat b.v. het symbool van den doop onder ons gebleven
is;
3. maar omdat wij den doop niet recht gebruiken naar zijn meening, ontzegt hij
ons de desbetreffende ‘nota’ (dit bepaalde kenmerk of kenteeken) der ware
f.
kerk.
Want de doop, gelijk het sacrament in 't algemeen, die is een symbool ('t eenige
niet, K.S.).
Maar het rechte gebruik van het sacrament (ook des doops), dàt is een nota, een
kenmerk der ware kerk tegenover de valsche.
*
g.

De Jezuïet Stapleton kan, evenals zijn collega Bellarminus, gereformeerden van
tegenwoordig behulpzaam zijn bij het lezen van Calvijn. De pijn der ontdekking doet
haar heilzaamheid niet te niet. Haar noodzaak evenmin. Of is het niet noodig, de
belijdenis te handhaven, die de kenmerken der ware kerk ontzegt aan Rome, het
instituut, dat naar dr de Bondt's eigen erkentenis, de valsche kerk is. Feitelijk komt
dr de Bondt's conclusie hierop neer, dat de valsche kerk nog kenteekenen der ware
heeft. Ik aarzel niet, dit een bewering te noemen, die in strijd is met de belijdenis.
En als prof. Hepp van zulke artikelen zoo dankbaar nota neemt, dan vind ik dat zeer
onvoorzichtig.

f.

g.

Dicit ergo esse Ecclesias in Papatu duabus de causis, partim quia....partim quod aliqua
Ecclesiae Symbola permaneant...Ex Ecclesiae Symbolis solum Baptismum nominat.
Hunc...Ecclesiae (de roomsche K.S.) relinquit...Fraus est, quod hunc ipsum Baptismum...ab
Ecclesia Romana auferat. Dixit enim deletas esse notas verae Ecclesiae in Romana Ecclesia.
At vero altera ex notis est rectus sacramentorum usus, quae cum per Calvinum duo tantum
sint, Baptismus & Coena Domini; profecto deleri sacramenta non potuerunt, Baptismus integer
permanisset.
Sacramenta sunt quidem symbola quaedam, quibus discernimur ab infidelibus, tamen ab
haeraricis vix per Sacramenta distingui possumus, sed per caeremonias optime distinguimur
(Bellarminus, De Controv., III, 1619, 221). Over de kenteekenen (notae) der kerk handelt hij
elders. Blijkbaar hebben ook de ketters naar zijn oordeel ‘symbolen’ der kerk. Maar de
kenmerken (notae) missen ze.
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Juist vanwege die ‘heilzaamheid’ en ‘noodzaak’ van zooeven zullen we nog even
verder gaan, - maar moeten dan meteen wachten tot het volgende nummer; de
ruimte is alweer verbruikt. We hopen dan meteen gelegenheid te vinden, ds J.
17.
18.
Douma, door dr Kaajan en ‘De Heraut’ met instemming geciteerd, te
beantwoorden.

III. ‘Symbolen’ en ‘kenmerken’ (II.)
We zagen, twee weken geleden, dat tusschen ‘symbolen’ en ‘kenmerken’ (ter
onderscheiding van de ware tegen de valsche kerk) volgens Calvijn-bestrijders van
roomsche zijde wel degelijk verschil gezien werd. Een ‘nota’ is (voor wie ze opmerken
kan) altijd meteen een symbool, maar een symbool nog lang niet altijd een kenmerk
(nota, van waar tegen valsch). Een huwelijksring is symbool der huwelijkstrouw,
maar op tijd thuis komen en vrouw en kinderen goed verzorgen, is kenmerk der
huwelijkstrouw, tegenover echtbreuk, al of niet in beginsel. Doopshandelingen,
avondmaalsceremoniën, gebeden, kerkgezangen zijn symbolen der kerk, maar
recht gebruik van den doop, zuivere bediening van het avondmaal, gebeden
overeenkomstig de vereischten van den Catechismus, kerkzangen waar het geloof
in uitkomt, zijn kenmerken van de ware kerk tegenover het valsche gezelschap van
religiosen. Het zwaard is het symbool der gerechtigheid; maar de zuivere rechtspraak,
het goed gebruik van het zwaard, is het kenmerk van de eerlijke rechtbank tegenover
gangsters of ku-klux-klan.
Feitelijk is dit alles reeds oude wijsheid. Een goede vriend herinnerde me aan de
woorden, verleden week reeds ter sprake gebracht: signum (teeken) en nota (ken19.
of merkteeken). Aristoteles maakt ook al verschil, zoo merkt hij op, tusschen
σημεῖον en τεκμηριον. Het eerste woord wil zeggen: teeken, symbool, signum, het
tweede: bewijs, Merkmal. Uit het eerste (een symbool, een teeken slechts) kan niet
20.
met stelligheid geconcludeerd worden, uit het tweede wel (Rhetorica, I ). Vergelijk
A. Calme - M. Gargon, ‘Algemeen Groot Naam- en Woordboek van den ganschen
Bijbel’, Leiden, II, 1727, 360: ‘In de kerktaal wordt Symbolum genaamt, hetgeen de
stoffe van 't Sakrament uitmaakt: hetgeen men ziet, en voor oogen speelt. Zoo is
het water in den doop het Symbolum van den doop, en van de inwendige reiniging;
en in 't Avondmaal is brood en wijn, het Symbolum van 's Heilands vleesch en bloed,
21.
22.
dat wezenlijk daarin tegenwoordig is.’ Men zie ook Suicerus, Thesaurus Eccl.:
σύμβολον (symbool) is een ‘indicium’, een ‘signum’ (σημεῖον) een teeken, dat te
zien is, zooals men soldaten onderscheidt van de vijanden; de theologen gebruiken
het woord symbool voor de zichtbare teekenen bij de sacramenten, water in den
doop, brood en wijn bij het avondmaal, en deze teekenen (symbolen) hebben

17.
18.
19.
20.
21.
22.

J. Douma Azn. (1881-1945), predikant van de Gereformeerde Kerk te Britsum. Zie: De Haas,
III, pag. 56.
Dr. H. Kaajan (1879-1940), predikant van de Gereformeerde Kerk te Utrecht. Zie: De Haas,
III, pag. 121, 122.
Aristoteles (382 v. Chr. - 322 v. Chr.), Grieks wijsgeer.
Zie: Aristoteles, Rhetorica, I, 2.
Johann Caspar Schweitzer (Suicerus) (1620-1684), Zwitsers theoloog, hoogleraar te Zürich.
J.C. Suicerus, Thesaurus ecclesiasticus, Amsterdam, 1682.
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betrekking op de beteekende zaak (lichaam en bloed des Heeren). Sacramenten
23.
24.
in het algemeen heeten symbolen (Dionysius Areopagita, Maximus ), ook de
25.
26.
27.
doop (Isodorus Pelusiota, Athanasius ), ook het avondmaal (Theodoretus ); ‘alle
28.
protestanten’, en ook, vóór kardinaal Petronius, al hun tegenstanders, vatten in
deze richting de uitdrukking ‘mystieke symbolen’ op, aldus Suicerus.
Om kort te gaan, symbolen der kerk behoeven nog geen kenteekenen der wáre
kerk te zijn, al zijn haar kenteekenen, voor wie (nog eens) ze onderscheiden kan,
meteen (voor zijn geestelijk oog waarneembare) symbolen. Een symbool kan
iedereen zien, ook al kan niet iedereen zijn zin, zijn spraak, zijn tendenz, zijn
bewijskracht verstaan. Een kenteeken daarentegen kan niet iedereen zien, dáárvoor
is een geoefend oog noodig. Dat een instituut doopwater gebruikt (symbool) ziet
ieder; of zij het rècht gebruikt (kenmerk), dat ziet alleen wie er over meepraten kan.
Als in de eerste gemeenten wonderen gebeuren (symbolen), wonderen, die men
van alle kanten zien en waarnemen kan, dan zijn die wonderteekenen voor wie
eenmaal in de pinkstergemeente de ware kerk ziet, symbolen, en voor hèm meteen
kenmerken (notae) der kerk, tegenover het Jodendom, dat op den Pinksterdag
verlaten werd door den Heere, die vuurtongen gaf niet op de sanhedristen, maar
op de visschers, die met den Nazarener geweest waren. Maar die wonderteekenen
zijn ‘zonder meer’ nog geen kènmerk der kerk; hebben later ook niet de secten ze
gekend? En zal de antichrist niet wonderen en teekenen doen? En zijn er in
29.
Möttlingen geen al of niet werkelijke wonderteekenen? Sporen der kerk zijn nog
geen kenteekenen; de voetstappen des Heeren kunnen ergens geweest zijn, maar
30.
Hij kan elders heen verhuisd zijn, om met Calvijn te spreken. Als de antichrist, de
pseudoprofeet, wonderen doet, zal men kunnen zeggen: de symbolen der kerk zijn

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

In de zesde eeuw kwamen teksten aan het licht, welke een belangrijke rol hebben gespeeld
in de theologiegeschiedenis, die werden toegeschreven aan Dionysius Areopagita. Vgl. voor
deze naam Hand. 17:34.
Maximus Confessor (ca. 580-662), Byzantijns theoloog, verklaarder van de teksten van
Dionysius Areopagita. Zie: NCE, IX, pag. 514-516.
Isidorus Pelusiota (ca. 360 - ca. 435/449), ascetisch levende monnik, die via brieven deelnam
aan de theologische disputen van zijn tijd. Zie: NCE, VII, pag. 673, 674.
Athanasius (295-373), kerkvader, bisschop van Alexandrië. Zie: NCE, I, pag. 996-999;
Athanasius, Redevoeringen tegen de arianen, vertaald door C.J. de Vogel, Utrecht, 1949.
Theodoretus (393 - ca. 460), bisschop van Cyrus. Zie: NCE, XIV, pag. 20-22.
Petronius († ca. 450), bisschop van Bologna.
Te Möttlingen, een dorp in Württemberg, was een herstellingsoord voor zieken, waar men de
zielszorg bepalend achtte voor de genezing. Zie echter: P. Jasperse, ‘Gebedsgenezingen in
Möttlingen’, De Reformatie, 13 september - 1 november 1935.
Zie: Calvijn, Institutie, III, pag. 43.
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31.

bij hem. Maar de kenmerken zijn er niet. Reeds Gregorius de Valentia, jezuiet,
h.
wees in die richting.
Dit heeft men te bedenken, ook bij de lezing van Calvijn. Bij hem zijn symbolen
dingen, die men met de zintuigen waarnemen kan. Zoo is de handoplegging een
i.
symbool. Als Elia zich over het doode kind van de weduwe van Sarfath uitbreidt (1
Kon. 17:21) of als Paulus het doet ten aanzien van den jongen Eutychus, die uit het
venster gevallen was en dood opgenomen was (Hand. 20:10), dan is dat een
symbool. Maar wie zal vandaag verlangen, dat een dominee met zijn gestorven
kerkleden zoo handelt, om straks, als het niet gelukt, te beweren, dat de kenmerken
j.
der kerk bij dien dominee afwezig zijn? De zalving met olie bij zieken is een symbool,
maar wie wil beweren, dat men à la Möttlingen daarvan een ‘kenmerk’ (nota) der
k.
ware kerk dient te maken? Calvijn zelf waarschuwt tegen zulke misvatting in
betrekking tot het symbool der zalving met olie; men dient wel de kenmerken (notae)
l.
der kerk na te jagen, en te vertoonen, anno 1940, maar dit symbool niet. Zoo is de
m.
n.
besnijdenis een symbool geweest, en alweer, de zalving met olie, en de
o.
p.
q.
ceremonieeën zijn het, en de sacramenten, en het doopwater, alsmede het
r.
avondmaalsbrood. De doop is een symbool der reiniging; wordt hij opgenomen in
een verband van leer en belijdenis, waarin wij hem dus recht toonen te gebruiken,
s.
dàn wordt zijn recht gebruik kenteeken (nota). Men moet trouwens bedenken, dat
in Calvijn's dagen het woord sacrament meer zichtbare teekenen aanduidde, dan
bij ons tegenwoordig; zoo is ook de paradijsboom, de boom des levens, symbool,
t.
hetgeen voor de sacramentsleer beteekenis heeft. Wij dragen onze symbolen,
u.
zooals soldaten hun uniform. Het sacrament is een zichtbaar woord, daarom

31.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

Gregorius de Valentia (1550-1603), jezuïet, hoogleraar theologie te Ingolstadt.
Zie: NCE, VI, pag. 799.
Gregorius de Val., a.w. 181/2.
7,628.
7,629.
7,631.
7,631.
7,684.
2,1080, Inst. IV, 19, 20.
2,1084, Inst. IV, 19, 25.
7,618.
7,620.
7,624.
2,962, Inst. IV, 15, 1.
2,949, Inst. IV, 14, 12.
2,950, Inst IV, 14, 13.
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v.

w.

kan het ook symbool zijn. Op het zichtbaar-zijn komt het telkens weer aan; daarom
hebben juist de ceremoniën (Israël, Rome) zoo beteekenisvolle plaats onder de
x.
symbolen.
Rekent men nu met die gewone hanteering van het woord ‘symbool’ bij Calvijn,
en houdt men dus vol, dat wel de ‘kenteekenen’ (voor den goeden verstaander)
y.
‘symbolen’, maar ‘symbolen’ der kerk nog geen ‘kenteekenen’ zijn, dan kunnen
alle plaatsen, waarin Calvijn over ‘symbolen’ en ‘kenteekenen’ der kerk handelt,
gemakkelijk worden gelezen.
En dan zal men niet meer heenglijden over het toch werkelijk niet onbeteekenend
onderscheid, dat Calvijn in de bekende passage van Inst. 2, 12 aanbrengt in zijn
woordenkeus. Voorzoover onder het pausdom ‘nog een stuk of wat’ (aliquot)
‘symbolen’ der kerk zijn overgebleven, wil hij daarin gaarne de sporen van Gods
werk erkennen (net als wij allen het doen, wijl Gods verbond nimmer weg was).
Maar de eigenlijke notae (de eigenlijke kenmerken), waarover Calvijn ‘voornamelijk’
gesproken heeft, en die het hart raken, en het kort begrip zijn van de kerkleer, die
zijn er niet.
Eigenlijk begrijp ik niet, hoe dr de Bondt, en ook prof. Hepp, in zijn
adhaesiebetuiging aan deze medewerker, zich zoo hebben kunnen laten gaan, door
kalm te beweren, dat Calvijn de woorden ‘symbool’ en ‘kenmerk’ (nota) zonder eenig
verschil gebruikt. Dat dit misgezien mòet zijn, blijkt nog hieruit:
a. Calvijn spreekt van ‘aliquot’ (een stuk of wat) ‘symbolen’ der kerk. Dat kàn, als
men symbolen opvat, zoo, als wij hierboven hem hoorden doen. Maar wie spreekt
er van ‘een stuk of wat kenmerken der ware kerk’? Wie, die met Calvijn ze eigenlijk
tot twee herleidt: niet maar prediking, doch zuivere prediking; niet maar sacramenten,
doch recht gebruik der sacramenten? Wil dr de Bondt eens zeggen, hoe ik, als er
maar twéé kenmerken der kerk zijn, kan zeggen, dat er ergens een stuk of wat zijn
overgebleven? Bellarminus weet daar wèl raad op, want die breidde het getal tot
15 uit. De gereformeerden hebben evenwel daar genoeg tegen gestreden. Het
woordje ‘aliquot’ had dr de Bondt en prof. Hepp moeten waarschuwen. Bij ònze
opvatting van ‘symbolen’ heeft men er niet de minste moeite mee; bij Rome zijn nog
doopwater, avondmaalsbrood, er gebeuren krachten, er zijn ceremoniën, enz. enz.
Maar dat zijn geen kenteekenen der ware kerk tegenover de valsche; óók de secten
hebben symbolen der kerk, doch haar merkteekenen niet.
b. Calvijn zegt, dat bij Rome een stuk of wat van die ‘symbolen’ zijn gebleven, die
een ‘efficacia’ hadden, d.w.z. een krachtdadigheid, een uitwerkingskracht, welke tot
op het (vroege) jaar, waarin Calvijn zijn Institutie schreef, noch de Satan, noch de
menschen konden verwoesten. Dat ziet natuurlijk op allerlei: er wordt nog gepreekt
(symbool), hoewel niet recht, er worden nog ceremoniën gebruikt, die het Woord
willen aandringen, er zijn nog dienende handelingen voor zieken, stervenden, etc.
Het ziet op allerlei, en met

v.
w.
x.
y.

2, 944/5, Inst. IV, 14, 6.
2, 956, Inst. IV, 14, 19.
55, 99.
Merkwaardige overeenkomst der bestrijding van dr Kaajan, èn van dr de Bondt. Eerstgenoemde
bedacht niet, dat als roomschen afgodendienaars zijn, daarom afgodendienaars nog geen
roomschen zijn; de tweede veronachtzaamde, dat kenmerken wel symbolen, maar symbolen
daarom nog geen kenmerken zijn.
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name op den doop, zooals de Jezuieten, die ik aanhaalde, bizonder goed begrepen
hebben; Calvijn wijst er onophoudelijk op, dat God de Heere in de donkere dagen
der Middeleeuwen Zijn verbond niet heeft laten liggen, Zijn wereld niet zóó heeft
laten verkommeren, dat er geen kerk en geen volk Gods meer zijn zou. Maar nu de
Reformatie bezig is zich te voltrekken, nu dwingt God tot de groote Entscheidung.
‘Efficacia’, krachtdadigheid, krachtdadige werking, dat is een term, die men met
name aan de ‘symbolen’ der kerk verbindt, en aan de sacramenten. Maar het recht
gebruik der sacramenten, daarover gaat het bij de ‘notae’ (kenmerken,
merkteekenen). Dat gebruik der sacramenten heeft de Satan wel degelijk verwoest,
en de menschen ook. Vandaar juist, dat Calvijn de symbolen der kerk weer redden
moest uit de handen van Satan en menschen. Heeft dr de Bondt, heeft prof. Hepp
er ooit van gehoord dat de kenmerken der kerk ‘efficacia’ hadden? Ik denk het niet.
32.

Slotsom: wat ik indertijd dr de Bondt ‘op een briefje’ gaf, geef ik hem nog op een
brief. Hij leze Calvijn voorzichtiger, en prof. Hepp doe desgelijks. En bewere niet,
zonder (eigen) bewijs.

32.

Zie pag. 140.
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1.

25. ‘Afgodendienaars’ naar dr H. Kaajan en ds Douma

2.

Men herinnert zich, dat we enkele weken geleden enkele uitspraken citeerden,
waaruit volgens prof. Kuyper en prof. Dijk zou blijken, dat naar het oordeel ook van
Calvijn, antwoordende op een vraag van den hervormer van Schotland, John Knox,
de kinderen van ‘afgodendienaars’ moesten gedoopt worden. Afgodendienaars
zouden dan roomschen zijn; Calvijn zou dus gemeend hebben, dat kinderen van
roomsche ouders moesten gedoopt worden.
Wij stelden daartegenover, dat die ‘afgodendienaars’ geen roomschen waren,
maar menschen, met wie de tot reformatie gebrachte kerk zich reeds had ingelaten.
Hun kinderen waren dus geen kinderen van een roomsche kerk, maar gingen de
kerk der reformatie aan. Ze behoorden volgens Calvijn tot de ‘domestici’ der kerk,
tot de huisgenooten.
3.
Voorts citeerden we in Persschouw even dr Kaajan, die nog aan de opvatting
van ‘afgodendienaars’ als ‘roomschen’ vasthield, althans met een
‘hoogstwaarschijnlijk’.
Dr Kaajan komt in ‘Utr. Kb.’ nog op de zaak terug. Het voorzichtige
‘hoogstwaarschijnlijk’ is nu prijsgegeven...Laten we weg hetgeen met de zààk niets
te maken heeft, dan komen zijn argumenten hierop neer:
4.
1. Ook Reyburn vertaalt ‘afgodendienaars’ als ‘papisten’. Antwoord: dat bewijst
nog niets, - zie hieronder.
5.
2. Volgens dr Kromsigt, aldus dr Kaajan, gebruikt John Knox ‘telkens’ het woord
‘afgodendienaars’, als hij het over de Roomschen heeft. Derhalve: kinderen van
afgodendienaars zijn kinderen van de roomschen.
Antwoord: het ware beter geweest, indien dr Kaajan niet Reyburn, en ook niet
Kromsigt, maar Knox zelf gelezen had. Op grond van heel lange passages, die ik
van Knox' hand, alleen optredende, dan wel in gezelschap met anderen, las in
William M'Gavin, ‘The History of the Reformation of Religion in Scotland’, Glasgow,
1831, alsmede in ‘The History of the Reformation in Scotland by John Knox, edited
by David Laing’ (Edinburgh, 1846), houd ik staande, dat bij Knox de term
‘afgodendienaars’ aanduiding is van een klasse

1.
2.
3.
4.
5.

Uit: De Reformatie, 8 maart 1940.
Zie pag. 82-86.
De Reformatie, 23 februari 1940.
Zie: H.Y. Reyburn, John Calvin, his life, letters, and work, Londen, 1914, pag. 248.
Zie: P.J. Kromsigt, John Knox als kerkhervormer, vooral in zijn verhouding tot Calvijn, diss.,
Utrecht, 1895, pag. 236, 237 (noot).
Dr. P.J. Kromsigt (1866-1941), hervormd predikant te Amsterdam. Zie: BLGNP, II, pag. 289,
290.
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van zondaren, niét van een klasse van leden eener bepaalde kerkelijke
gemeenschap. Als hij het over de roomschen heeft, noemt hij hen doorgaans
papisten. Het spreekt vanzelf, dat de roomschen vanwege de mis en andere
superstitiën vaak afgodendienaars worden genoemd, en dat met name zij volgens
Knox aan ‘idolatrie’ (de gewone schrijfwijze) zich schuldig maken. Maar daarmee
is iedere ‘afgodendienaar’ nog geen lid eener roomsche kerk geworden. Aanroeping
van ‘heiligen’ is speciaal een roomsche zonde: Rome gelooft aan heiligen, en roept
ze aan, vaak losjes. Maar daarom mag iedereen, die ‘Sinte Margriet!’ of ‘Alle
Heiligen!’ of: ‘Goeie Jozef!’ of ‘Heilige Antonius!’ als stopwoord gebruikt (en ‘er zijn
er dezulken’) nog niet als roomsch beschouwd worden. En als men over een paar
honderd jaar eens een brief van een gereformeerden kerkeraad zou vinden,
geschreven aan een hoogleeraar in het kerkrecht, met de vraag, of men de kinderen
van zulke heiligen-aanroepers wel doopen mocht, en als dan de hoogleeraar zou
hebben geantwoord: het mag, - dan dient niemand daaruit af te leiden, dat volgens
dien adviseur een gereformeerde kerkeraad kinderen van roomschen mocht doopen.
‘Afgodendienaars’ zou ‘roomschen’ beteekenen?
Het is een fabeltje.
6.
Dr Kaajan kent toch wel ‘First Book of Discipline’, de kerkorde, zullen we maar
zeggen, voor de protestansche kerk in Schotland? Wat dunkt den lezer, zou de
gereformeerde kerkorde een bepaling hebben over roomschen, over de mis, over
het laatste oliesel? Wel neen. Wèl is er in zulk een ordening van gereformeerde
kerken plaats voor bestrijding van nawerking van misbruiken, die vóór de reformatie
algemeen waren. Welnu, in het derde hoofdstuk van dit ‘Book of Discipline’ wordt
afzonderlijk gezegd, hoe men in de tot reformatie gebrachte kerk de ‘idolatrie’
(afgodendienst, ik zal het woord verder onvertaald laten) moet afschaffen, buiten
werking stellen (the third head, touching the abolishing of idolatry). Overal moeten
de resten van deze idolatrie worden weggenomen. Ook van de personen: as also
(we desire) that idolatry may be removed from the presence of all persons, of what
estate or condition that ever they are, within this realm. Waar men de idolatrie
handhaaft of ook maar toelaat, staat Gods toorn te wachten. Niet alleen over de
blinde en weerbarstige idolaters, maar ook over wie de zaak op haar beloop liet.
En wat is dan idolatrie? De mis, de aanroeping der heiligen, de beeldenvereering
(-aanbidding) en ook het bezit van beelden (the keeping and retaining of the same);
en tenslotte: elke vereering van God, die niet in Zijn Woord is vervat (finally all
honouring of God, not contained in his holy word) (M'Gavin, 489, Knox-Laing, II,
188/9). Elders heet het, dat alle soort van idolatrie en monumenten daarvan moeten
worden terzijde gesteld. Idolatrie is alle soort van eeredienst, die niet in Gods Woord
vervat is, mis, aanroeping van heiligen, beeldenvereering, and all other such things
invented by man, 320.
Zelfs een knaap, aldus roept dr Kaajan uit, zelfs een knaap kende de beteekenis
van het woord: afgodendienst. Toen in 1559 te Leithe een priester de mis begon te
lezen, riep hij luidkeels door de kerk: afgoderij! Ik denk, dat de roeper de knaap
ditmaal is.
Maar met den knaap komt men niet veel verder. Als een jongen in de dagen

6.

Door John Knox opgestelde Schotse kerkorde (1560).
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van Alva een priester tegenkomt, en dan uitroept: moordenaar! is dan daarmee
bewezen, dat in het spraakgebruik van Guido de Brès alle moordenaars priesters
zijn, of voor het minst roomsch? Als ik een hond viervoeter noem, heet ik dan alle
viervoeters honden? Laat ons den knaap maar de straat op sturen, en liever luisteren
7.
naar Master Quentin Kennedy, commendator of Crossraguell, 1561. Als deze
(M'Gavin, 533) verneemt, dat Knox een preek hield over de mis, en dan hoort, dat
de mis volgens Knox afgoderij is, dan zegt hij niet: en nu is alle afgoderij volgens
Knox papisme, maar dan vraagt hij: wat verstaat Knox onder afgoderij? Hij begint
dan het ‘syllogisme van Knox’ onder de loupe te nemen. Welk syllogisme? Dat
idolatrie identiek is met het lidmaatschap der roomsche kerk? 't Komt in Quentin
Kennedy's hoofd niet op. Dit is het syllogisme: ‘all worshipping, honouring, or service
invented by the brain of man in the religion of God, without his own express
commandment, is idolatry’; en ik wilde wel, dat dr Kaajan in stee van de exclamatie
van den kwajongen, eens de breede verhandeling over dit syllogisme van de hand
van den geleerden Quentin Kennedy had besproken; we waren dan beter ingelicht
over den bewogen tijd van Knox en over de beteekenis van ‘idolatrie’ in die dagen.
Dit is het syllogisme: ‘alle dienst, of eeredienst, die een uitvinding van onszelf, en
niet uitdrukkelijk door Gods gebod vereischt is, is afgoderij (idolatrie)’. De mis valt
daar natuurlijk onder. Maar ook heel wat anders. Heel wat, dat menigeen, die in zijn
dorpje de reformatie had zien invoeren, toch nog openlijk of bedekt aan de hand
hield.
8.
Dr Kaajan merkt op, dat Knox tegenover (!) koningin Maria in een preek over de
afgoderij uitsprak, banger te zijn voor één mis dan voor tienduizend soldaten. Maar
hij zegt er niet bij, wat we toch betreffende die ééne mis in M'Gavin, 250, kunnen
lezen: there were no more suffered at the first; noch ook, dat Knox, in de preek, die
wel door dr Kaajan zal bedoeld zijn (en waarna Knox met de koningin te doen kreeg)
(250) het niet alleen over de afgoderij had, maar ook over het de hand reiken aan
de idolatrie: when we join hands with idolatry it is no doubt that both God's amible
(friendly) presence and comfortable defence will leave us! hetgeen al reformatorisch
werk onderstelt, 250. Mocht er nog aan getwijfeld worden, dan leze men op bl. 247,
dat, toen er gelegenheid van het koninklijk bezoek de mis zou worden bediend, de
menschen vroegen: shall that idol be suffered again to take place within this realm?
begint die afgoderij nu al weer? (247). De reformatie had reeds veel eerder in
Schotland het kerkelijke leven omgezet, alleen maar: het was daarbij niet ver genoeg
gegaan naar de meening van Knox. Mocht ik dus niet zeggen, dat het bij Knox ging
over kinderen van menschen, die reeds voor rekening van de gereformeerde kerk
lagen? Het is mij een raadsel, hoe dr Kaajan het kan betwisten. De feiten zijn anders
a.
bekend genoeg, en ook officiëel geboekstaafd.
7.

8.
a.

Quintin Kennedy (1520-1564), vooraanstaand Schots verdediger van de Roomskatholieke
Kerk, disputeerde in 1562 met John Knox, met name over het avondmaal. Zie: Kromsigt,
John Knox, pag. 278.
Mary Stuart (1542-1587), koningin van Schotland, verdedigster van het roomskatholicisme.
Zie: The Act against the Mass:
In the parliament held at Edinburgh (10 Juli 1560)....the said parliament....has declared the
reverence and honour that should be given to him (the Almighty God)....has declared the true
use of the sacraments...by the which it is notorious and perfectly known, that the sacraments
of baptism and of the body and blood of Jesus Christ have been in all times bygone corrupted
by the papistical kirk, and by their ministers; and presently, notwithstanding the reformation
already made according to God's word, yet nottheless there are some of the same pope's
kirk, that stubbornly persevere in their wicked idolatry, saying mass and baptizing according
to the papist kirk...(dan de straffen!) (Mc. Gavin, 220).
Zie voorts:
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Afgodendienaars zouden roomschen zijn? Maar hoe ter wereld wil dr Kaajan Knox'
geschriften lezen? Of ook, hoe ds J. Douma, die in ‘Friesch K.bl.’ eveneens zich
beijvert, de door ons bestreden opvatting, zooals prof. Kuyper ze aangaf, te
9.
handhaven? We hadden het over den doop van kinderen van geëxcommuniceerden.
Men herinnert zich, dat Knox Calvijn's advies vroeg over den doop van kinderen
van geëxcommuniceerden, en afgodendienaars, en voorts van onechte kinderen.
Welnu, hoe dat bedoeld is, moge blijken uit het ‘Book of Discipline’, M'Gavin, 507:
de kinderen van een man, die door de gereformeerde kerk was geëxcommuniceerd
(in het openbaar) mochten niet zoo maar gedoopt worden, wanneer ze geboren
waren nà het excommunicatievonnis en vóór het berouwvol weerkeeren van den
b.
geëxcommuniceerde. Wil dr Kaajan, of ds Douma, soms ons doen gelooven, dat,
als het ‘Book of Discipline’

9.
b.

First Book of Discipline, Chap. III (in: Will. Mc. Gavin, The History of the Reformation of Religion
in Scotland, Glasgow, 1831, 489):
1. As we require Christ Jesus to be truly preached, and his holy sacraments rightly ministered;
so [we] cannot cease to require idolatry, with all monuments and places of the same, as
abbeys, monkeries, frieries, nunneries, chapels, chanteries, cathedral churches, canonries,
colleges, others than presently are parish churches or schools, to be utterly suppressed in
all bounds and places of this realm, except only palaces, mansions, and dwelling places
adjacent thereto, with orchards and yards of the same. As also [we desire] that idolatry may
be removed from the presence of all persons, of wat estate or condition that ever they are,
within this realm.
2. For let your honours assuredly be persuaded, that where idolatry is maintained or permitted,
where it may be suppressed, that there shall God's wrath reign, not only upon the blind and
obstinate idolaters, but also the negligent sufferers [of the same]; especially if God has armed
their hands with power to suppress such abomination.
3. By idolatry we understand, the mass, invocation of saints, adoration of images, and the
keeping and retaining of the same: and finally all honouring of God, not contained in his holy
word.
Zie: Friesch Kerkblad, 1 maart 1940. Vgl. Friesch Kerkblad, 8 en 15 maart 1940.
His children begotten and born after that sentence and before his repentance, may not be
admitted to baptism till either they be of age to require the same, or else that the mother or
some of his special friends, member of the kirk, offer and present the child, abhorring and
condemning the iniquity and obstinate contempt of the impenitent, 507. Een bewijs, dat mijn
parafrase, die ds Douma ten onrechte als preciese vertaling bejegent, juist was. Trouwens
in een noot aan den voet der geciteerde pagina wordt verwezen naar de Order of
Excommunication, chap. 2. Zie ook p. 522.
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voor de begrafenissen van kerkleden bepaalt, dat alle idolatry daarbij geweerd moet
worden (524), het over het optreden van roomsche priesters gaat bij een door een
protestant geleide begrafenis? Welneen; het gaat natuurlijk over oude gebruiken,
als b.v. het bidden voor den doode, etc. (524); het staat er duidelijk bij. Het is meteen
bewijs, dat ook na de reformatie superstitieuse gebruiken lang in eere bleven, zooals
op het zendingsterrein, gelijk we in herinnering brachten. Over die resteerende
superstitie (letterlijk idolatrie genoemd, 320) besloot men (320) Calvijn's advies te
vragen. Als Knox in een openbare ‘Appellation’ bij de overheid op één lijn plaatst
de misdaden van idolatrie en blasphemie, bedoelt hij dan soms in het eerste geval
het lidmaatschap van de roomsche kerk en in het tweede geval een zonde, die zijn
eigen kerkleden kunnen bedrijven? (391, vgl. 390) Als het bidden voor de dooden
(evenals de mis) idolatrie heet (67), wil dr Kaajan dan volhouden, dat alleen
roomschen zich aan die idolatrie schuldig maakten? Maar we zagen reeds, dat men
bij begrafenissen van protestanten er tegen moest optreden. Knox weet bijzonder
goed, dat het heel lang duurt, eer alle geloovigen (all the faithful) met de idolatrie
grondig hebben gebroken, 436. Maar dat neemt niet weg, dat z.i. de overheid er
streng tegen op moet treden, nu eenmaal beter inzicht verkregen werd, 393, 394,
517: de reformatie heeft al veel eerder zich baan gebroken, 394. Idolatrie staat
elders niet alleen met blasphemie, maar ook met moord, valsche leer in één adem
genoemd, 395; wil dr Kaajan soms bij de idolatrie alleen aan roomschen, en bij
moord ook aan protestanten denken? Ze staat elders op één lijn met superstitie,
515; en - alweer - met gebeden voor de dooden, welke gebeden wederom, behalve
bijgeloovig, ook letterlijk idolatrie heeten, 515/6. Zoo min de afgodendienaars onder
Israël heidenen waren, maar bondskinderen, 470, zóó min zijn alle bedrijvers der
idolatrie roomschen doch in casu door de reformatie beheerschten, 471. Het was
nog vaak een wonderlijk mengelmoesje; er waren er die zoowel naar de mis als
naar den (protestantschen) bidstond gingen, 510.
Dr Kaajan herinnert aan de Schotsche belijdenis, die het den plicht van den
magistraat noemt, de kerk te verdedigen tegen idolaters en ketters als papisten.
Men lette op die onderscheiding. En dan één van beide: dr Kaajan heeft het
verschil tusschen die beide opgemerkt, of hij gaf er geen acht op. In het eerste geval
versta ik niet, wat hij met zijn artikel wil. In het tweede geval zou ik hem er op wijzen
willen, dat één paar uur lectuur van Knox' eigen geschriften bewijst, dat Knox de
overheid wilde doen optreden tegen alle idolatrie, óók die van menschen, die met
de Reformatie in aanraking gekomen waren, maar terugvielen in afgodische
gebruiken. Knox eischte ook straffen tegen protestanten, die uit reactie tegen Rome
c.
met het sacrament al te ruw omgingen. Hoe kan

c.

We dare not prescribe unto you what penalties shall be required of such, but this we fear not
to affirm, that the one (de ‘idolatry’, die men vroeger bij de roomschen kende) and the other
(het omslaan in het andere uiterste, b.v. avondmaalsviering op eigen houtje) deserve death:
for he who doth falsify the seal, subscription, or coin of a king is judged worthy of death; what
shall we think of him, who plainly doth falsify the seals of Christ Jesus, the prince of the kings
of earth? If Darius pronounced that a balk should be taken from the house of that man, and
he himself hanged upon it, that durst attempt to hinder the reedifying of the material temple
[in Jeruzalem]; what shall we say of those, that contemptuously blaspheme God, and manifestly
hinder the [spiritual] temple of God, which is the souls and bodies of the elect, to be purged
by the true preaching of Christ Jesus [and right administration of the sacraments], from the
superstition and damnable idolatry in which they have been long plunged and holden captive?
(517) Men lette ook op deze passage uit het gebed na verkiezing van een superintendent:
Give....good Lord....that the dregs of superstition and idolatry which vet rest within this realm,
being purged and removed, we may....enz. (230)
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men toch zoo gemakkelijk concludeeren? Hoe gemakkelijk in polemisch verband
zijn eigen aanvankelijke voorzichtigheid (‘hoogstwaarschijnlijk’) prijsgeven!
Op de vraag van dr Kaajan: wie dus een fabeltje lanceerde, antwoord ik: met alle
reverentie, ditmaal gij, waarde broeder!
Overigens - even goede vrienden.
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1.

26. Onjuiste polemiek

Prof. Kuyper schrijft in ‘De Heraut’, dat ondergeteekende ‘weer in een polemische
2.
bui verkeert’. Hoe zou hij het vinden, als we de door hem en prof. Hepp begonnen
polemieken van '36 en daarna aan ‘een bui’ toeschreven? We merkten op, waarom
we over de pluriformiteit weer spraken; 't was in antwoord op wat van andere zijde
geschreven werd, nog onlangs.
Voorts lees ik, dat ik ‘thans bij voorkeur prof. Kuyper tot mikpunt van (mijn)
aanvallen kies’. Onze lezers weten beter.
Pijnlijk doet deze toevoeging aan: ‘trots de zoogenaamde verzoening op de Synode
te Sneek’. Wat wil dat ‘zoogenaamd’? Is dat geen oordeel over het hart? We hebben
3.
een verklaring gepubliceerd over één zeer bepaald feit; maar dat heeft nooit
beteekend, dat zakelijke meeningen niet verder zouden besproken worden. Als men
meent, dat pacificatie aangaande één bepaald ‘persoonlijk feit’ insluit, dat men over
andere zaken niet meer disputeeren mag, kan men de Tweede Kamer wel naar
huis sturen. Prof. Kuyper heeft zelf na de Amsterdamsche synode, toen we ook
4.
samen een verklaring hadden geteekend, mij aange-

1.
2.
3.

4.

Uit: De Reformatie, 15 maart 1940.
Zie: De Heraut, 10 maart 1940.
H.H. Kuyper en Schilder publiceerden respectievelijk in De Heraut van 15 oktober 1939 en
De Reformatie van 13 oktober 1939 de volgende gezamenlijke verklaring:
‘Naar aanleiding van een meeningsgeschil, dat tusschen hen gerezen was ten aanzien van
wat in “De Heraut” no. 3071 (29 Nov. 1936) en daarna in “De Reformatie” geschreven is,
hebben ondergeteekenden één dezer dagen over en weer hun standpunt uiteengezet. Deze
uiteenzetting heeft er tot onze blijdschap toe kunnen leiden, dat het tusschen
ondergeteekenden dienaangaande gerezen geschil tot wederzijdsch genoegen als geëindigd
kan worden beschouwd.
Dr H.H. Kuyper.
Dr K. Schilder.’
Schilder publiceerde in De Reformatie van 28 augustus 1936 de volgende mededeling:
‘In aansluiting aan mijn mededeeling, gedaan in het slot van mijn laatsten “Open Brief”, is
één dezer dagen tusschen Prof. Dr H.H. Kuyper en ondergeteekende een vertrouwelijke
samenspreking gehouden. Het verblijdt mij, langs dezen weg te kunnen meedelen, dat in dit
onderhoud de aangelegenheden van persoonlijken aard op zulk een wijze konden besproken
worden, dat in betrekking tot deze punten algeheele bevrediging kon worden bereikt, waarom
dan ook over en weer van verdere publieke bespreking dezer persoonlijke aangelegenheden
kon worden afgezien. Het verblijdt mij, dat door dezen gang van zaken de weg tot eventueel
in de toekomst nog noodzakelijk of gewenscht blijkende behandeling van principiëele en
practische vraagpunten wederom gëeffend is.’
Hij besloot: ‘Deze mededeeling werd in “De Reformatie” eerst opgenomen, nadat ze door
Prof. Dr H.H. Kuyper was ingezien en accoord bevonden.’
H.H. Kuyper nam Schilders mededeling op in De Heraut van 20 september 1936 en voegde
daaraan toe: ‘Gaarne wordt door mij deze mededeeling in De Heraut opgenomen om daarmede
mijn instemming te betuigen. Het spreekt van zelf, dat nu ook elke aanleiding voor mij vervallen
is om op zijn laatsten Open Brief, aan mij gericht, nog nader te antwoorden.’
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vallen. Heb ik toen zóó gereageerd? En - was dat gevolg van ‘een polemische bui’
van prof. Kuyper?
Voorts citeert prof. Kuyper de artikelen van dr Kaajan (reeds beantwoord) en ds
J. Douma (op wien ik nog verder inga). Eens zien of van onze antwoorden ook nota
genomen wordt.
5.
Ook prof. Hepp plaatste enkele uitlatingen, over ‘vergissingen’ en zoo. Ik heb
daarop maar één ding te antwoorden: ook ik heb hem verscheiden malen
vergissingen onder het oog gebracht. Maar ik vond me dan meteen verplicht, een
poging tot bewijs te geven. Kan of wil ik dat niet, dan doe ik het zwijgen er toe, om
geen praatjes te publiceeren.
Dàt verschil is er in de methode van prof. Hepp en die van mij. Eens zien, of prof.
Hepp op de beantwoording ingaat, die ik dr Kaajan en dr de Bondt gaf...
Geen nood overigens: er zijn nog altijd meelevende kerkleden, die de argumenten
bestudeeren. Het doet, gezien het debat over John Knox (zie verleden week), ietwat
vreemd aan, van prof. Hepp te vernemen, dat ik inzake Knox een kerkhistoricus
6.
had moeten raadplegen. Wat deed ik anders verleden week? Maar dr Kaajan neemt
een in New-York (en London-Toronto) verschenen werk tot bron, het boek van H.Y.
Reyburn (1914). Ligt misschien daar één van de bronnen der onjuiste vertaling van
‘afgodendienaars’ door ‘papisten’ (roomschen)? Reyburn (bl. 248) geeft de opvatting
zonder één woord ter verklaring, en zonder ook maar te vermelden, dat letterlijk van
‘afgodendienaars’ gesproken was. Kerkgeschiedkundigen raadplegen!

5.
6.

Zie: Credo, 8 maart 1940: ‘Het lust mij niet voor de waarlijk tallooze “vergissingen” van mijn
Kamper collega de aandacht te vragen en die eens haarfijn uit te pluizen.’
Zie: Credo, 8 maart 1940.
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1.

27. Finland

Het is gebeurd.
2.
Rusland uit den Volkerenbond: een breed gebaar. Maar een gebaar; toen het
op dáden aankwam, gebeurde er net precies te weinig, om wat beloofd was, werkelijk
uit te voeren.
En intusschen heeft de brutale macht van het domme getal het gewonnen van
een volk, dat wèrkelijk gewonnen had.
Zoo komt de antichrist naderbij. O neen, we trekken in onze verbeelding hem
geen pakje aan, waarvan de snit een coupeur van déze eeuw zou verraden.
Maar hij komt. Weer is een volk een stuk van zijn invloed kwijt geraakt aan
godloochenaars en kerkverwoesters. En de nazi-geestverwanten, die hen pas recht
zouden bestrijden, plukken er de vruchten van...Waar zijn ze, die nog den moed
3.
hebben, de muren en straten te bekladden met ‘Mussert of Moskou’?
Men mag geen hoofd van bevriende staten beleedigen. Artikel zooveel. Maar
hoofden van staten zijn tegenwoordig partijmenschen in optima forma. Het wordt
er in de wereld niet beter op. De tegenstellingen verscherpen zich. Maar ze worden
meer en meer principiëel. Want Christus komt nabij. Heft het hoofd op: de
adventsklokken hebben toch geluid, en Rusland noch Duitschland hebben dàt
kunnen verhinderen.
Evenmin als de spionnen, die tusschen ons door glijden.

1.
2.

3.

Uit: De Reformatie, 15 maart 1940.
Rusland werd op 14 december 1939 uit de Volkenbond gezet, naar aanleiding van de inval
in Finland.
Schilder doelde echter waarschijnlijk op het op 13 maart 1940 te Moskou gesloten
vredesverdrag tussen Finland en Rusland. In artikel drie van dit verdrag was bepaald, dat
beide landen niet aan bondgenootschappen of coalities zouden deelnemen tegen een der
verdragsluitende partijen. De in oorlog met Duitsland verwikkelde europese geallieerde landen,
die met Finland sympathiseerden, betreurden deze afzijdigheid.
Verkiezingsleus van de N.S.B. bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1937.
Ir. A.A. Mussert (1894-1946), mede-oprichter en leider van de N.S.B.
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1.

28. ‘Kurios is Jezus’ (Paschen)

2.

In zijn ‘Jesus der Herr’, 1935, heeft Karl Heim ook enkele bladzijden gewijd aan
3.
de ‘oer-christelijke belijdenis’: Kurios is Jezus. ‘Kurios’ beteekent: Heer, eigenaar,
bezitter; de naam wordt sinds eeuwen met name aan den verhoogden Christus
toegekend.
Enkele opmerkingen van Heim willen we hier aan het woord doen komen.
1. a. Vanwaar komt het, zoo vraagt Heim, dat de dienst van Christus elke andere
‘Führung’ (leiding) in de ‘laatste levensvraag’ uitsluit? Dat berust, zoo luidt zijn
antwoordt, alleen op het wezen der leiding (Führung). Het behoort tot het wezen
der heerschappij, der Führers-macht, dat zij slechts van één plaats kan uitgaan,
nimmer van twee of meer plaatsen tegelijk: niemand kan twee heeren dienen (Matth.
6:24). De aan een constitutie of aan een parlement of een ministerie gebonden
monarch kan geen ‘heer’ zijn in den antieken zin des woords: de leiding komt hier
van meer dan één kant. Daarom kan Jezus geen volmacht als Führer hebben, indien
een tweede instantie zou bestaan, die onafhankelijk van hem bevelen geeft; dan
toch zou de leiding niet van één, doch van twee plaatsen uitgaan, die men op kon
tellen. Er kan dus, om een voorbeeld te noemen, geen natuurordening bestaan,
waarvan wij moesten uitgaan, en welke zelf onafhankelijk van Jezus voor ons
bindend kon wezen. Wij kunnen ook niet onafhankelijk van Jezus een structuur der
menschelijke existentie ons denken, om vandaar uit zijn bevelen te interpreteeren.
Als Hij de Kurios, de Führer is, dan kan ook alleen Hij ons ware wezen ontdekken.
b. Al liggen in dit betoog elementen van waarheid, toch is de probleemstelling
valsch. Aangezien de ééne plaats, vanwaar de leiding en het gezag tot ons komt,
alleen de troon van God kan zijn, den volstrekten Monarch en Despoot onzer
belijdenis, daarom is Paschen slechts zùlk een bekleeding van den Menschenzoon
met macht, waarbij Hij Zijn koninkrijk onmiddellijk aan den Vader moet gaan
overgeven. Paulus spreekt in 1 Cor. 15 van die overgave van het koninkrijk aan
God en den Vader als van de definitieve. Maar op Paschen heeft ze dan ook haar
aanvangen. Gelijk Christus' eerste woord na Zijn opstanding (in Zijn gesprek met
Maria Magdalena) een woord van en over de hemelvaart is, zoo is ook Zijn eerste
heerschersdaad een gaan overgeven van het koninkrijk aan den Vader. ‘Mijnen
4.
God en uwen God’. Geen enkele instantie geeft dus bevelen onafhankelijk van
Hem, maar Hij geen enkel onafhankelijk van God. Zijn gaan zitten, over enkele
weken, op den troon van God, is dan ook wel verhooging, maar dan in en binnen
het kader der onderwerping.

1.
2.
3.

Uit: De Reformatie, 22 maart 1940.
Dr. K. Heim (1874-1958), hoogleraar dogmatiek te Tübingen.
K. Heim, Jesus der Herr, die Führervollmacht Jesu und die Gottesoffenbarung in Christus,

4.

Berlijn, 1935 , pag. 63-78.
Joh. 20:17.
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Zij is voor het geloof méde een bewijs, dat God Zijn eere aan geen ander geeft, ook
5.
niet aan den Zoon des menschen. Hij mag voor den ‘Oude van Dagen’ naderen.
Maar Hij mag het gezicht op dien ‘Oude van Dagen’ aan geen mensch benemen.
Paschen is bevestiging van het éénhoofdige Gezag. Het is verbondsgezag; want
wat aan Adam is beloofd, dat wordt den tweeden Adam nu ook metterdaad
geschonken. Maar weer subordineert de tweezijdige gemeenschapsoefening zich
aan de glorie van Hem, die in een éénzijdige, in een van één zijde komende
beschikking dit alles mogelijk heeft doen zijn.
2. a. Een tweede gedachte, aldus Heim, voegt zich bij de eerste haast vanzelf.
Ik kan, zoo zegt hij, alleen door iemand, die met mij ‘gelijktijdig’ is, worden geleid.
Alleen wie bij mij tegenwoordig is, kan mij bevelen. ‘Bevelen’ nu is hier in strikten
zin op te vatten. Zoolang ik slechts tegenover een ‘iets’ sta, laat ons zeggen, een
stuk uit het verleden, een erfgoed, al is het ook van den geliefden persoon, een
waarheid, een begrip, heb ik tegenover dit ‘het’ niet meer dan een ‘ik-hèt-betrekking’.
Maar ik moet tegenover een ‘Du’, een ‘Gij’ staan, ik dien in de ‘ik-gij-betrekking’ te
staan. Tegenover een ‘het’ sta ik nog weer vrij, onafhankelijk tot op zekere hoogte;
over een ‘het’ beschik ik zelf, ik maak er me heer en meester van. Slechts een ‘Gij’
kan mij in een levende betrekking beheerschen, leiden, bevelen. Dat is de diepste
reden, waarom Jezus als Heer mij ‘tegenwoordig’ moet zijn, bij mij wezen moet. Ik
moet met Hem gelijktijdig zijn, zal Hij mij inderdaad tot Kurios kunnen zijn. Hij moet
een tegenwoordige ‘gij’ voor mij zijn; ik een Hem tegenwoordige ‘gij’. Het levende
Ich-Du-Verhältnis.
b. Ook hierin ligt voor ons, die Paaschfeest vieren in het jaar van onzen Kurios
1940, weer een element van waarheid. Christus Jezus is inderdaad ‘tegenwoordig’.
Hij leeft in ons door Zijn Geest, is met ons al de dagen tot aan de voleinding der
wereld, keert zelf tot ons terug in den Geest van Pinksterfeest, en zegt tot de door
Hem vergaderde ekklesia (kerk), dat zij een lichaam zonder leven, d.w.z. eigenlijk
heelemaal geen lichaam is, als Hij niet zelf door haar Geest in haar woont. Zooals
we bij Heim's eerste punt opmerkten, dat Paschen roept om Hemelvaart, en daar
een begin van is, zoo zien we hier, dat Paschen roept om Pinkster, en daarvan
tevens aanvang is.
Maar dat is maar de halve waarheid. Paschen is tevens een nadrukkelijk protest
tegen de contrasteering van ‘Gij’ en ‘het’. Christus is tegenwoordig, maar haast zich,
reeds in Zijn eerste ontmoetingen na de opstanding, om Zijn tegenwoordigheid die
zienlijk is, te beëindigen, en ze ondergeschikt te maken aan die betere
tegenwoordigheid, die onzienlijk is. Daarom laat Hij ook niet het getuigenis der
Schriften (‘het’) belichten uit zijn tegenwoordigheid (als ‘gij’ tegenover ons ‘ik’), doch
Hij handelt vlak omgekeerd: Hij bewijst Zijn tegenwoordigheid als die van den zichzelf
identieken ‘ik’ of ‘gij’ uit de documenten der Schrift (‘het’). De brandende harten der
Emmaüsgangers worden niet tot vrede gebracht, noch tot verderen brand ontstoken,
door de ‘teekenen’ van de doorboorde handen, de levende stem, maar door de
getuigenis der profetie; waardoor de ‘teekenen’ als ken-teeken kunnen worden
herkend. De Geest oefent gemeenschap door de letter, de ‘Hij’ of ‘Gij’ door een
‘het’; en de opgestane Christus bedient zich van een ‘het’ (het Schriftgetuigenis),

5.

Dan. 7:9, 13 en 22.
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om daarin en daardoor tegenwoordig te blijven bij de Zijnen. Over dat ‘het’ hebben
zij dan heusch geen ‘beschikking’, want Zijn autoriteit is er in; juist integendeel, dat
zij voor Zijn eigen autoriteit bukken kunnen zij slechts weten, indien zij bewust voor
de autoriteit van ‘het’ zich buigen. Wie de ‘ik-Gij-relatie’ wil contrasteeren met de
‘ik-het-relatie’ scheidt wat Hij verbonden heeft, en berooft ons van den Paaschzegen.
Hij schaakt met zichzelf, en behandelt zijn ‘begrip van den Kurios’ als ware dat de
‘Kurios’ zelf. Bij zoo iemand komen de ‘bevelen’ van twee kanten (van boven èn
van beneden), doch zelfs dat blijkt al spoedig alleen maar schijn: in werkelijkheid
komen de ‘bevelen’ van één kant: den zijnen. Hij ‘beveelt’ zichzelf, d.w.z. hij leeft
uit zichzelf, behaagt zichzelf, speelt met zichzelf en zal vergaan als rook en damp,
die ras verdwijnt. Zijn ‘gehoorzaamheid’ is feitelijk ongehoorzaamheid: d.w.z. de
Kurios is uit 't gezicht verdwenen, en diens bevel aangaande de documenten van
Zijn Woord, de teekenen van Zijn aanwezigheid is weersproken.
3. a. In verband hiermee staat de opvatting van Heim omtrent Jezus-Kurios als
gevolmachtigde. De uitdrukking ‘Kurios’, aldus Heim, wordt door Paulus bizonder
gaarne gebruikt, als hij spreekt van bevelen, die de Heere heeft gegeven, 1 Cor.
7:10, 12, 25, en 1 Cor. 9:14. Van hier uit wil hij ook den samenhang met den
6.
oudtestamentischen naam Jahwe verstaan hebben, overeenkomstig Bornhäuser,
die op grond van het feit, dat oudtestamentische plaatsen, die over Jahwe handelen,
op Jezus worden overgedragen, concludeert, dat deze overdracht de zin is van de
uitdrukking: Jezus is Kurios. Met den naam Kurios worden volmachten op Jezus
‘overgedragen’, volmachten, die Jahwe in het Oude Testament heeft. In welk verband
naar 1 Cor. 15 wordt verwezen: God heeft alle dingen Hem onderworpen. Dat was
niet altijd zoo, en zal ook niet altijd zoo blijven: eens is God zelf weer alles en in
allen.
b. Hier speelt de contrasteering van ‘Hij’ en ‘het’ weer een bedenkelijke rol. Zij
leidt er toe, de andere profeten en priesters en koningen, die vóór de vleeschwording
des Woords gesproken en een zekere ‘Führermacht’ uitgeoefend hebben, te
degradeeren: zij immers bleven niet ‘tegenwoordig’, zijn niet ‘gelijktijdig’ met ons,
hetgeen Jezus wel kon en kan. Van hen hebben we niet meer over dan een ‘het’,
een stuk schrift, een nalatenschap, doch hen zelf hebben we niet meer. Zij kunnen
tegenover ons geen ‘Gij’ meer wezen; wèl alzoo Jezus de Kurios. Wordt evenwel
die contrasteering van ‘Hij’ - ‘het’ losgelaten, dan komen de profeten, priesters,
koningen, die vóór de christelijke jaartelling geweest zijn, op een hooger plan te
staan; dan gaat Jezus als Christus tot hetzelfde levensvlak in, als waarop ook zij
gewerkt en geleefd hebben, dan heeft Hij met hen ambtsgemeenschap, ook al is
Zijn persoon een gansch andere dan de hunne. En dan staat 't ook anders met die
‘volmachten’. Gevolmachtigden waren ook zij die vóór Hem geweest zijn. De Zijne
is dan wel vol, en vervulling van de volmacht, want Zijn Persoon is die van het
eeuwige Woord Gods geweest, ook daartoe, in het vleesch gekomen, dat Zijn werk
als

6.

K.B. Bornhäuser, Zum Petrusbekenntnis und zur Hohenpriesterfrage, Gütersloh, 1921, pag.
80.
Dr. K.B. Bornhaüuser (1868), hoogleraar theologie te Marburg. In 1938 sprak Bornhaüser
voor theologische studenten te Groningen, Kampen en Leiden over ‘Jesus imperator mundi
anlässlich Phil. 3:17-31 und 2:5-12’.
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gevolmachtigde een oneindige waarde zou hebben, en verlossend-betalend wezen
kon. Maar in Zijn menschelijkheid, in Zijn knechtschap, is Hij met die anderen
verbonden geweest: Zijn ‘Gij’ heeft hun ‘ik’ wel bepaald, doch het was niet dat van
een ‘vreemde’; in alle dingen zou Hij hun gelijk worden, uitgenomen de zonde. En
daarom is de naam ‘Kurios’ den Heiland niet alleen daarom gegeven, dat Hij Jahwe
is, Jahwe uit Jahwe, God uit God, Licht uit Licht, doch óók omdat Hij als mensch de
gevolmachtigde-bij-uitstek geworden is. In dien naam Kurios is niet alleen God
verheerlijkt, doch óók de mensch verhoogd. Verhoogd, maar niet geconstitueerd.
Zijn persoon heeft Zijn ambtswerk zóó effectief doen zijn, dat Hij onder vele kurioi
(heeren) de Kurios (de Heer) kan worden; Zijn hoofdletters geeft Hij aan Zijn
broeders, Zijn typen, Zijn voorloopers niet. Maar het substantief, het zelfstandig
naamwoord, de naam, de eeretitel, dien Hij (in zijn ‘geval’ mèt hoofdletter) ontving,
dien deelt Hij met die allen. Wie het zóó ziet, die kan Paschen vieren op gezonde
manier. Hij behoeft niet te spelen met het woord ‘volmacht’: Neemt men dat woord
in den zin van ‘volle macht’, dan geeft Jahwe deze Zijne eere aan geen ander, ook
niet aan onzen Kurios Jezus Christus. En neemt men het woord ‘volmacht’ in den
a.
anderen, meer bekenden zin, dan heeft de mensch Jezus Christus, zonder de
‘niet-meer-tijdgenooten’ onder de ambtsdragers der verbondsgemeente van de eere
van dien naam te berooven, toch iets nieuws tot stand gebracht, waaraan op
Paaschfeest God zelf Zijn sanctie geeft. Zijn beide naturen hebben daartoe
samengewerkt; maar de goddelijke natuur heeft dan ook aan ons garantie gegeven
daarvoor, dat Zijn menschelijke natuur evenzeer natuur was als die van Zijn
voorloopers en herauten.
4. a. Voor Heim's besef laat dus Christus' Kurios-zijn (met inbegrip van die
‘gelijktijdigheid’ en de ‘ik-gij-relatie’) totaliteitsaanspraken gelden. Voor het recht
verstaan van wat de eerste christengemeente onder den naam ‘Kurios’ (Führer)
heeft willen uitdrukken, zijn wij, kinderen van deze eeuw, in gunstiger positie, naar
hij meent, dan vroegere geslachten. Want wij kunnen tegenwoordig onze ‘Führers’
voor onze oogen zien op- en neergaan: ‘wir haben unsern Führer’. In zijn
oorlogsboek: ‘Tusschen Wit en Rood’, aldus herinnert Heim, heeft Edwin Erich
7.
Dwinger de innerlijke katastrofe geteekend, die in de periode na den oorlog zoo
onnoemelijk velen het ideaal deed verliezen; er kwam een vacuum, de oude ideeën
waren vervlogen, nieuwe kwamen niet met geweldhebbende macht naar boven.
Wie lijdt er nog voor een idee? Een nieuw costuum is practischer dan een idee. En
toch: wie niet voor een idee kan lijden, die is verloren: hij is den zin des levens kwijt.
Welnu, in het vacuum, dat na den oorlog in dezen ontstaan is, komt nu een nieuwe
inhoud weer op: das Erlebnis der Führerschaft. De Führer is er, en laat weten, dat
hij er is. Il Duce! Der Führer! Het ware Führerschap hangt alleen aan den persoon
van den Führer! Hij snijdt alle stellen-van-condities voor de gehoorzaamheid bij
voorbaat af. En dit moge nu wel geen christendom zijn, maar toch staat voor Heim's
besef dit

a.
7.

Vgl. M. Jäger, Die Vollmacht Jesu, München 1938, blz. 11 v.
Edwin Erich Dwinger, Zwischen Weiss und Rot, die Russische Tragödie 1914-1920, Jena,
1930; vertaald door Y. Hage als Tusschen wit en rood, Culemborg, 1933.
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Führerbelevenis tot de Christusheerschappij in dezelfde verhouding als de
Kurios-verheerlijking van den romeinschen keizertijd tot het geloof in den Christus,
gelijk dat in de eerste christengemeente geleefd heeft. De Kurios is tot kategorie
geworden. De Kurios-Führer is totalitair, hij omspant het heele leven. Ik behoor niet
meer mijzelf, doch Hem als mijn eigenaar.
b. Hoe duidelijk zien we hier, welke zware gevolgen verkeerde ideeën hebben!
Het begon zoo dierbaar (we persifleeren niet): geen ‘het’, doch een ‘Hij’; neen, nog
meer: de groote eene ‘Gij’! Maar het eindigt in het prediken van een analogie
tusschen den Führer van deze eeuw en den ‘Archeeg’ onzer belijdenis, Jezus
8.
Christus. Een analogie, die wij verwerpen. Want de Führer laat alles van zijn persoon
afhangen, zegt Heim; maar straks is hij dan ook met hetzelfde gemak ‘onpersoonlijk’
genaamd. Anders evenwel wie op Paschen hun Heiland met het ‘mijn Heer en mijn
God’ te voet vallen. Voor hun besef, hun geloofsbesef, is de Christus niet om Zijn
Persoon alleen, doch ook om Zijn werk te eeren en te vreezen en te beminnen. En
‘onpersoonlijk’ is Hij nooit en nergens. Zijn aanspraken op den Kurios-naam behelzen
nimmer het element van totalitaire machtsoefening; want wel is Hij in zijn aanspraken
totaal, maar nooit totalitair in den zin, dien het woord tegenwoordig onder ons
gekregen heeft. Juist omgekeerd, door met Zijn ‘Persoon’ (de ‘persona Jesu Christi’)
heel en al er in en erbij te zijn, als Hij Zijn ambt vervult, Zijn officium waarneemt,
heeft Hij Persoon en ambt verbonden, en zich gebonden aan de gesproken woorden
in den raad des vredes, doch niet minder aan de geschreven woorden in het boek
des vredes: de Heilige Schrift. En waar deze Schrift, dit ‘het’ (maar dan een ‘het’
van ‘Hem’) zich aansluit bij de natuur, en die natuur met beloften van verlossing en
aanneming-bij-God zegent, daar is Paschen als feest ook van den menschelijken
Kurios [niet] het feest der totaliteit, maar der anti-totalitariteit; het is het feest der in
Christus herstelde souvereiniteit in eigen kring.
Dus werken wij niet voor een ideaal, doch voor de toekomst van onzen Kurios,
die de heerschappij van God in haar totaliteit ons naderbij zal brengen op een nieuwe
aarde, waarin weer alles ademhalen kan en mag ‘naar zijnen aard’. Hij heeft geen
vacuum bij ons aangevuld, maar onze zonden weggenomen. Hij heeft niet zich, niet
de persona Jesu Christi tot ideaal gesteld, want idealen trekken niet, bekeeren niet,
boeien niet, nemen niet gevangen, zij zijn een ‘het’ en nooit een Kurios, ook niet
het ideaal der perfecte ‘kuriotês’ (heerschappij, heer-heid, heerlijkheid). Neen, Hij
heeft God, de alpha, ook als omega gepredikt, en ons door Zijn Geest voor en door
dien God gevangen gelegd in een nieuwe gehoorzaamheid; gevangen gelegd tot
onze eeuwige vrijheid.
Zoo heeft Paschen een begin gemaakt aan Hemelvaart.
Een begin aan Pinkster.
Een begin ook aan de Wederkomst. Den archeeg (‘oversten leidsman’) kunnen
wij in de beide componenten van Zijn naam nu eeren: Hij is ‘arch(eeg)’, d.w.z. eerste,
‘overste’, vooraangaande, vooropgaande, verklarende leidsman, en ook ‘(arch)eeg’,
overste leidsman. Archeeg, niet van onze idealen, doch van veel meer: van ons
geloof, die continue kracht, die door de liefde werkt, en paaschvruchten draagt,
waarvoor Zijn tafel zich niet schaamt. En als Heim

8.

Vgl. K. Schilder, ‘Onze archeeg. Paschen en “leiding”’, De Reformatie, 19 april 1935.
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verklaart, dat ons denken alleen maar nà kan teekenen, hetgeen ons door de
werkelijkheid gegeven is, dan stellen wij daar tegenover, dat onze Werkelijke Kurios
in den hemel is, vanwaar Hij komen zal om te oordeelen de levenden en de dooden.
Wij teekenen niet naar de werkelijkheid, die wij uit zich niet kennen, noch met de
oogen zien, doch naar 't profetisch Woord. En wij gelooven, dat wij daar de
werkelijkheid van den Kurios ons hebben hooren beschrijven. Zooals het getuigenis
van den Heiligen Geest, dien ons de Kurios gaf, als het Zijne slechts kan worden
herkend op grond der Schriften, zoo is het ook met de werking van den Kurios zelf.
Wij naderen den Persoon uit Zijne werken, en krijgen nooit een andere orde. Maar
zoovelen er naderen, die naderen door den Persoon, uit Zijne kracht, Zijn Paaschen Pinksterkracht. ‘Hij’ èn ‘het’.
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1.

29. ‘Goud waard’, - volgens dr H. Kaajan

Inzake de pluriformiteitskwestie zijn we verzeild geraakt in de periode van de guerilla.
Op hetgeen ik opmerkte wordt door enkele andersdenkende broeders niet ingegaan
voor wat betreft de hoofdvragen. Slechts op enkele détails komt men af; en niet
zoodra meent men vasten grond onder de voeten te hebben, of men zegt: ziedaar,
ziedaar; en als K.S. zich nu eeren wil, dan neemt hij wat hij schreef terug. Ik zou in
allen ernst willen vragen: gelooft U, bij eenig nadenken, dat, indien al op die enkele
puntjes het gelijk aan Uw kant zou zijn, daarmee ook maar in het minst was
aangeraakt, wat ik voorts schreef, en door U met geen vinger aangeroerd is?
2.
Inmiddels, we willen wel luisteren. Daartoe vermelden we eerst, wat ‘De Heraut’
3.
opmerkte, en vervolgens, wat dr H. Kaajan daaraan vastknoopte. Men herinnert
het zich: het ging over de kwestie, of, als Knox Calvijn vraagt over het doopen van
onechte kinderen, kinderen van geëxcommuniceerden, en van ‘afgodendienaars’,
met die laatsten ‘roomschen’ waren bedoeld. In dat geval zou dus door Calvijn's
toestemmend antwoord een vrijbrief gegeven zijn voor het doopen van roomsche
kinderen zoo ongeveer naar den regel: doopen, wat in het doophuis komt. Ik stelde
daartegenover, èn op grond van wat in Knox' brief zelf stond, èn op grond van wat
Calvijn antwoordde, èn op grond van wat ik uit de geschiedenis van de reformatie
in Schotland ophaalde, dat men geen recht had, die ‘afgodendienaars’ als roomschen
te bestempelen.
Nu heeft ‘De Heraut’ aangaande dit geval het volgende opgemerkt (we citeeren
letterlijk):
‘Laat ons ten overvloede hier nog aan toevoegen, dat, toen op de
Synode te Emden dezelfde vraag aan de orde kwam, door de broeders
a.
te Keulen ingezonden, of “het toegelaten is eens Papisten kind te
doopen”, de Synode verwees naar hetgeen de broeders van Genève
hiervan geschreven hadden. Het antwoord nu luidt, dat, al was het het
allerzekerste alleen kinderen te doopen, waarvan de vaders lidmaten der
kerk waren, men daarom toch de kinderen van Papisten niet moest
uitsluiten van den doop. “Dergelijk antwoord, zeggen ze, hebben wij aan
die van het Rijk van Schotland gedaan, als ze ons advies over deze zaak
begeerd hebben.” Ook hieruit blijkt wel afdoende, dat met deze
afgodendienaars Papisten bedoeld werden, die geen lid der
Gereformeerde Kerk waren.’

1.
2.
3.
a.

Uit: De Reformatie, 29 maart 1940.
Zie: De Heraut, 17 maart 1940.
Zie: Utrechtsche Kerkbode, 23 maart 1940.
Cursiveering van De Heraut!
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Tot zoover ‘De Heraut’.
Dr H. Kaajan in ‘Utr. Kb.’ is hiermee zóó ingenomen, dat hij schrijft:
Deze opmerking van prof. H.H. Kuyper is goud waard en het zal prof.
Schilder eeren, als deze nu zijn ongelijk erkent.
Tot dusverre.
Aan dr H. Kaajan zou ik willen antwoorden: met genoegen zal ik op elk détailpuntje,
al is het nòg zoo bijkomstig, ongelijk bekennen, zoodra ik overtuigd ben. Eerder
echter niet. En wijl dit thans het geval niet is, om na te noemen redenen, solliciteer
ik ditmaal niet naar Uw verzekering, dat ik me heusch heb geëerd.
Wel geloof ik, dat het dr Kaajan zal eeren, als hij zijn lezers doorgeeft, wat ik nu
zeggen ga. Het is niet minder dan dit: dat ‘De Heraut’ door het verhaal, dat het blad
doorgaf, de historische feiten heeft verwrongen, door van wat werkelijk gebeurd is
een zóó tendentieuse ‘weergave’ te bieden, dat het ‘bericht’ zelf als onwaar af te
wijzen is, en dat dr H. Kaajan, vóórdat hij zulke berichten ‘goud waard’ noemt, beter
doet, ze eerst maar eens te controleeren.
Hetgeen ik heb aan te toonen, natuurlijk.
*
Volgens ‘De Heraut’ hebben de broeders van Keulen de Emder synode de vraag
voorgelegd, ‘of het toegelaten is eens Papisten kind te doopen’.
Het kind van een Papist.
Wie leest dit anders dan zóó, dat in het algemeen gevraagd werd: mag men
roomsche kinderen doopen?
Als ik zeg: mag men een kroeghouder toelaten ten avondmaal, een
spoorwegarbeider (met verplichting tot werk op Zondag) toelaten tot de openbare
belijdenis, dan denkt iedereen aan kroeghouders in het algemeen, aan
spoorwegarbeiders in het algemeen.
Niemand denkt dan aan een zeer bepaalden kroeghouder, b.v. één, die een
nadere verklaring heeft afgelegd, niemand aan een zeer bepaalden
spoorwegarbeider, die b.v. op het principiëele punt zich verklaard heeft.
Zoo denkt ook niemand, die ‘De Heraut’ leest, aan een zeer bepaald papist,
iemand, die over den gereformeerden doop zich nader had uitgesproken.
Helaas, wie aldus ‘De Heraut’ leest, en dan in goed vertrouwen daarop af zou
gaan, die is op een dwaalspoor gebracht. Want de vraag, uit Keulen aan de Emder
Synode [voor]gelegd, handelde niet over ‘papisten’, maar over een zeer bepaald
papist.
Ten bewijze halen we hier aan de Acta der Synode te Emden, 4-13 October 1571,
opgenomen in ‘Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw, verzameld
b.
en uitgegeven door F.L. Rutgers’, 's-Gravenhage, Nijhoff, 1889, 42v. Daar lezen
we, op bl. 92 (bijzondere vtagen):

b.

Ad decimam fratrum Coloniensium quaestionem, an liceat Papistae Alicuius infantem baptizare,
qui testatur Baptismi formam in Ecclesiis reformatis receptam, sibi puriorem videri quam eam
quae in papatu usurpatur, Qui sibi satisfieri cupiunt, exemplar sumant articuli a fratribus
Genevensibus ea de re conscripti.
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‘Op de tiende vrage der Broederen van Keulen, of het toegelaaten is
eens Papisten Kind te doopen, welke betuigt, dat die forme Des Doops,
die in de Gereformeerde Kerken is, hun reinder dunkt te weezen, dan die
welke in het Pausdom is gebruikt? is geantwoort, dat die hier in voldaan
begeert te wezen, die neeme eene Copie van het geene de Broeders van
c.
Geneve hier van geschreeven hebben.’
De lezer is nù natuurlijk verlangend geworden, te weten, wat dan ‘de broeders
van Genève hiervan geschreven hebben’. We vinden het vermeld op bl. 93 v.
Letterlijk schrijven we het stuk over:
‘Het beste ende alderseeckerste is geen kinderen tot den doop toe te
laten oft t' ontfangen, dan van welcken die Vaederen lidtmaeten des
lichaems der Kercken sijn, ende voorwaer het is den Ordinaris Regule
diemen in deser saecken behoort te gebruicken; nochtans om die te seer
strengicheit te maetigen in deser saecken, soo moet men altijt hierop acht
nemen, dat Godts verbondt sich strecket tot in het duijsenste geslachte,
niet om alsoo ouerhoop allerleij kinderen diemen te doopen anbiedt t'
ontfangen, onder het decxsel dat die voorouderen daer van, van oeuer
duijssent jaeren geleden Christenen geweest sijn, maer well om door
goeden ende behoorlicken middel, tot der Kercken wederom aen te nemen
ende te voegen, t' gene dat daervan vervrembt is geweest; maer nu sijn
die middelen verscheiden ende menigerleij, nae dat die omstandicheden
verscheiden ende mennigerleij zijn: Want waert saecken dat God sijnen
vervallen Kercken wederom belieffde op te richten, ende dat die Ordinaris
bedieninge des doops (welcke heden s' daeghs de vijanden der waerheijt
misbruicken) wederom gestelt were in handen vanden oprechten herderen,
all waere het schoon dat veele lyeden noch soo haest niet gereformiert
offt bekeert ende herboeren waeren, soo en soude men nochtans sulcker
lyeden kinderen (dien der Kercken toe koemen) vanden doop niet moegen
affsluijten: Want men en soude den seluegen niet alleene te kort doen,
maer oock die gemeenschap der geloeuigen, ende der beloften Godts.
Dergelijcke Andtwoorde hebben wij aen die vanden Rijcke van Schotlandt
gedaen, als sij ons advijs oeuer dese saecke begeert hebben. Item ter
plaetzen daer die Kercke onder den Cruijce schuijlt of affgesondert ende
verborgen is: Indien daer die ouderen der kinderen noch soo swack ende
bevreest zijn, als dat sij hun tot der gemeente niet en derren begeuen,
Offt, noch rouw, ende ongeschickt zijnde hun niet buijgen en willen onder
het jock Jesu Christi, ende daer en tusschen nochtans eenige van haere
vrienden last ende macht geuen van haer lyeden kinderkens aen te
bieden, om in aller behoorlicheit ende suijverheit gedoopt te worden, soo
en is daer

c.

Vgl. B.v. Meer, de Synode te Emden 1571 (diss.), 's-Gravenhage, Nijhoff, 1892, 254;
Werken der Marnix Vereeniging, serie II, deel III, pag. 93.
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geen oorsaecke noch redene die verhinderen mach die selve kinderkens
angenoemen te wordene, behaluen dat die Peters ende Meters, oft die
getuijgen des doops haer verbinden in desen haeren Ampte ende plicht
hen seluen getrouwelicken te quijten, oock verseeckeren ende betoegen,
dat sij van den ouderen voorss. volle last ende bewillinge hebben, van
alsulcx te doene, Want dat is effen soo veele, Als ofte die Vaeders der
voorseider Kinderen, haer vaederlich Recht ende Actie te buijten gegaen
ende ouergegeuen hadden in handen van den voorss. Peteren ende
Meteren etc. Maer soo daer eenich persoen is, die vanden Evangelio
gansch niet en weet, ende daerin geheell onverstandich is, soo en wilden
wij alsulckes kindt eene niet raeden tot den doop aengenoemen te worden,
sonder den seluen persoen te doen beloeuen eerst ende voor all, dat hij
gedoegen sall, dat sijn kindt vanden Peters ende Meters t' zijner tijt sall
onderweesen ende geleert worden inde suijvere leerlinghe des
Evangeliums, ende dat hij door sijne vaderlicke auctoriteit oft vermoegen
t' zelve kindt nu noch nummermeer en sall dwingen oft daer toe brengen,
dattet wederomme sall koemen ofte gebracht worden totte superstitia ofte
auergeloeuicheden des Paussdoms, maer dat hij den seluen kinde veel
meer sall vrijheit geuen tho leuen nae die leeringe des Evangeliums, daer
het inne onderwesen is. Indien men in deser saecken den toom langer
gaeue ende meer toe liete, soo soude d' ambitio oft die vermeetenheit te
seere regneren, ende daer soude veele verwoestinghe ende groote
ongeschicktheit uijt volgen.’
Tot zoover het lijvige stuk.
*
We hebben het citaat volledig gegeven, om alle misverstand af te snijden.
We brachten enkele onderstreepingen aan. Als nu de lezers eens blijven staan
bij de passage, waar staat, dat men een dergelijk advies gegeven heeft aan ‘die
van den Rijcke van Schotlandt’, dan kunnen we gauw met elkaar klaar komen. Er
staat immers duidelijk, dat er heel wat verschil kan zijn in de omstandigheden,
waaronder de reformatie zich baan moet breken, en dienovereenkomstig ook groot
onderscheid in de manier, waarop men moeilijke gevallen heeft af te wikkelen. Maar
wat het geval van Schotland betreft: dáár stond de zaak zoo:
a. de vervallen kerk was weer opgericht;
b. de regelmatige doopsbediening was gesteld in handen van de goede
(reformatiegezinde) herders;
c. de reformatie was dus dooorgevoerd, ook al waren vele personen, juist zooals
wij aangaven, nog maar heel langzaam van de dwalingen genezen;
d. hun kinderen kwamen de kerk toe, hetgeen juist hetzelfde was, als wij uit
Calvijn's brief citeerden, en waarop we grootendeels onze opmerking grondden.
We moeten dr Kaajan daarom teleurstellen, voor wat onze ‘eer’ betreft; we houden
heelemaal staande, wat we schreven. Temeer, waar het ‘Artijckel van Geneuen
dienende tot een andtwoorde op de voorss. 10 vraege der Broederen van Coelen’
(Keulen) natuurlijk heel wat anders is, dan de brief, dien Calvijn
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4.

aan Knox schreef dd. 8 Nov. 1559. Merkwaardige loop van de discussie! Toen ik
kortheidshalve me strikt hield aan de correspondentie van Knox en Calvijn, en de
geschriften van laatstgenoemde, zeiden de broeders, die er anders over dachten:
u moet uit Schotland zelf uw bronnen halen. Toen ik daarna aan dat verlangen
voldeed, kwam men met dit Geneefsche artikel voor den dag, dat weer op ander
terrein ligt.
Ik heb op dit punt nog wat meer op mijn hart.
Maar ik zal toch eens even wachten.
Bedrieg ik me niet, dan is de toon van dr Kaajan - even goede vrienden, overigens
- scherper dan eerst.
Ik mag dat wel: het gaat ons om de zaak.
Maar ik krijg nu langzamerhand genoeg van een methode, die weinig vrucht
draagt; de methode van: als tien punten behandeld zijn, op één of twee ervan
debatteeren, en de rest dan doen vergeten.
5.
Voor ik dus verder ga, wil ik thans even pauzeeren, om dr Kaajan gelegenheid
te geven, zichzelf te ‘eeren’, door dit verhaal aan zijn lezers, voor wat het kardinale
puntje betreft, door te geven. En hun te zeggen, dat het bericht, dat hem goud waard
was, onjuist was,
a. inzake het stellen van het probleem,
b. inzake het reproduceeren van het te Emden doorgegeven antwoord.
Want daar staat letterlijk: het ging om kinderen, die voor rekening van de
gereformeerde kerk lagen. Men moge tegen de methode, waarop vroeger de
hervorming van overheidswege werd doorgevoerd, nòg zooveel bezwaren hebben,
maar het feit veronachtzamen mag men niet.
Men moet de kerkhistorie niet verwaarloozen, zooals prof. Hepp, maar dan naar
den verkeerden kant, nog onlangs volkomen terecht, bulletineerde.

4.
5.

Zie: CR, XVII, pag. 665-668.
Ten gevolge van het overlijden van dr. Kaajan op 22 april 1940 heeft deze discussie geen
vervolg gekregen. Zie pag. 247, 248.
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1.

30. Twee vragen

Dezer dagen werden mij enkele vragen gesteld, waarop ik gaarne hier antwoord;
hetgeen geen invitatie beteekent tot leverantie der stoffe voor een vragenbus...
De eerste vraag betreft Job. 42:5, volgens Statenvertaling: met het gehoor des
oors heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog. Vrager had wel eens vernomen,
dat dit laatste het ‘mystieke’ zien was, als zoodanig hooger staande, dan het
alleen-maar-hooren.
Dat evenwel reeds volgens de kantteekenaren hier geen reden is, om den
mystieken kant uit te gaan, leert de kantteekening; daar wordt van dat ‘zien’ gezegd:
‘te weten, niet in uw goddelijk wezen, maar in het teeken uwer openbaring’; de
kantteekenaar denkt aan het ‘onweder’, het bizondere stormteeken, 38:1; 40:1. Aan
een ‘onmiddellijk’ zien denkt hij dus niet; het openbaringsmiddel is hem conditie
voor dat ‘zien’. Ook de moderne Leidsche Vertaling denkt bij dat ‘zien’ aan dien
2.
storm. Prof. Bleeker vertaalt:
slechts van hooren zeggen had ik van U vernomen, doch thans heb ik
3.
met eigen oogen U gezien.
Volgens hem zou het eerste lid slaan op de overlevering, die blijkens het boek
voor Job ook menige dwaling had meegebracht, maar zou hij thans uit eigen oogen
hebben gezien.
4.
Prof. van Gelderen, Hoofdp. 2e dr., 74, leest er dit in, dat Job erkent, nog altoos
meerdere voorlichting noodig te hebben, al is er ook tusschen zijne vroegere
godskennis en zijne tegenwoordige een onderscheid als tusschen hooren en zien.
Dat dit zien niet de openbaring uitsluit, noch ‘onmiddellijk’ is, bewijst én het feit, dat
Job nog meer voorlichting behoeft, alsmede, dat hij hier antwoord geeft op een
tweemaal tot hem gekomen spreken Gods (v. Gelderen, 73). Wat het teeken van
het onweder betreft, men leze prof. van Gelderen: ‘“De Almachtige antwoorde mij”,
- zoo heeft Job in dwaze vermetelheid geroepen aan 't eind van zijn laatste lange
rede (31:35). Welnu, de Almachtige zal spreken. Maar in Zijn spreken openbaart
5.
Hij Zich dan ook als de Almachtige. Hij spreekt, gelijk Hij gesproken heeft op Sinaï’.

3.
4.

Uit: De Reformatie, 29 maart 1940.
Dr. L.H.K. Bleeker (1868-1943), hoogleraar Oude Testament aan de Rijksuniversiteit te
Groningen.
L.H.K. Bleeker, Job, serie Tekst en Uitleg, Groningen, 1926, pag. 99 (Job 42:5).
C. van Gelderen, De hoofdpunten der zielsgeschiedenis van Job, serie Korte Verklaring,

5.

Kampen, 1905 .
Van Gelderen, Hoofdpunten, pag. 67, 68.

1.
2.

2
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In dat teeken ging hooren met zien samen.
In elk geval is van eenig on-middellijk zien geen sprake.
Andere verklaringen laten we nu maar rusten.
*
De tweede vraag, naar aanleiding van dezelfde bespreking, die de vorige inspireerde,
mij gesteld, luidt aldus:
Wat hebben we nu eigenlijk te verstaan onder de klaarblijkelijkheid en/of
de doorzichtigheid der Heilige Schrift? Ik vind juist, dat de Schrift voor
ons (voor het volk onder den preekstoel) op veel plaatsen ik zou haast
zeggen òndoorzichtig is, b.v. in de profeten, in de brieven, en in de
Openbaringen.
Antwoord: wij verstaan er onder, dat de Schrift, wijl van den Vader der lichten
afkomstig, een licht is, dat schijnt; en voorts, dat ze door Gods paedagogische en
almachtige zorg zóó geschreven is, dat, al blijven er onpeilbare diepten in, ieder,
ook de ongeleerde, die zich ernstig met haar bezighoudt, den weg der zaligheid er
duidelijk in vinden kan; daar is geen kerkgezag voor noodig, want - dit tegenover
de Roomschen - de Schrift rust niet op de kerk, doch de kerk op de Schrift. Dat
niemand de Schrift geheel en al ‘aan’ kan, komt van haar goddelijken inhoud; ook
in den hemel blijven onpeilbare diepten. Maar wie ernstig wil, kan uit de Schrift weten
wat hij noodig heeft, om met God te leven in verzoende betrekking. Natuurlijk moeten
wij de Schrift zelf niet belasten met gebrekkige vertalingen, etc.
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1.

31. Hebben wij nog beloften?

Wanneer ik vanavond spreek over de vraag, of wij nog beloften hebben, dan voelt
ge aanstonds wel, dat ik u niet zie als leden van de kerk in de eerste plaats, maar
als leden van de politieke partij, die zich noemt anti-revolutionair en die voor het
Nederlandse volk, en daarin ook voor heel de wereld tenslotte, nuttig wil zijn en
opbouwend werk wil doen, tevens ook bederfwerend werk door te strijden voor een
politiek naar de eisen van Gods Woord. Hebben wij als zodanig nog beloften?
Wanneer ik van beloften spreek, is natuurlijk ook het woord ‘beloften’ dadelijk in
uw oren bekend. Er zijn beloften genoeg, in 't algemeen, op politiek terrein, bij elke
Kamerverkiezing regent het beloften, beloften van mensen tegenover mensen, van
gekozenen of die zich laten kiezen tegenover kiezers. En wie komt kijken, wat er
van terecht komt, ziet, dat de oogst van de vervulling matig is. Er zijn beloften zelfs,
die men aflegt om op het bewindkussen te komen, maar die men niet alleen vergeet,
maar soms in het aangezicht slaat. Denk aan Duitsland, waar men begon beloften
te doen van christelijke politiek, van steun aan de kerk en van strijd tegen het
bolsjewisme en waar men na korte tijd in plaats van de vervulling van die beloften,
gekregen heeft: onderdrukking van de kerk, heidense politiek en het gaan arm in
2.
arm met het bolsjewisme zelf.
Wanneer ik van beloften spreek, wil ik niet tussen mens en mens het verband
van beloften leggen, maar tussen God en mens, tussen God en ons, niet maar als
vrome zielen, die nog eens naar de hemel willen gaan, maar als mensen van de
dag, van de aarde, van staat en maatschappij, die een politieke strijd voeren en als
zodanig optreden frank en vrij in ons volksleven. Tussen God en ons zijn beloften
gewisseld. Dat weet ge elke zondag in de kerk en daarvan spreekt de kerk elk
ogenblik en die beloften zien wij als de brug, die Gods eigen woord geslagen heeft
en blijft slaan, de brug tussen de andere wereld, waar Hij woont en de aarde, waar
wij elke dag zijn en blijven. Alleen maar, er is een tijd geweest, waarin het christelijk
volksdeel gedacht heeft: beloften zijn er van God, veel en groot, maar het zijn
beloften, die gaan niet over het tijdelijk leven in de eerste plaats, maar eerst over
het eeuwige. En ze raken niet zozeer de vraag, hoe we in deze wereld het zout
kunnen zijn en de fakkel kunnen dragen, voor het volle leven, ook op politiek terrein,
maar ze raken de vraag, hoe wij nog net kunnen leven en zo gauw mogelijk van die
nare wereld afkomen om de hemel in te gaan, waar het allemaal rust is.
Die fatale scheiding tussen de beloften en haar interesses enerzijds en ons

1.

2.

Stenografisch verslag, opgenomen door mevr. C. Brandsen, van een lezing, gehouden op
29 maart 1940 voor de Antirevolutionaire Kiesvereniging te Rotterdam-Delfshaven. Archief-C.
Veenhof, HDC.
Schilder refereerde aan het op 23 augustus 1939 door Duitsland en Rusland gesloten
non-agressiepact, het zgn. Molotov-Von Ribbentroppact.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

201
dagelijks leven bij en voor ons volk en de wereld en haar interesses aan de andere
kant, heeft een massa kwaad gedaan. Die scheiding, waaraan Luther in zijn tijd de
3.
principiële formule gegeven heeft, heeft ook oorzaak moeten zijn, dat toen in
4.
Duitsland het volk, moe van de oorlog en kwaad over Versailles en afgetobd van
zorg, een man zag, die zei: ik zal het volk vrij maken, die man duizenden komen
5.
zag, om het hoofd in het stof te leggen. Want er was geen politieke partij, die breed
en groot ontwikkeld, in het machtige mooie oude, trouwe Duitse volk een christelijke
politiek had weten te voeren. De kerk was heilsinrichting geweest. Het was gezegd
door Luther: het tegenwoordige leven was òf neutraal òf het lag in het boze, althans
het stond op de tweede plaats en op de eerste plaats stond de religie, in de zin van
God zoeken, de rug naar de aarde gekeerd en de weg naar boven op gaan, meer
een strompelen vaak dan gaan. En toen die principiële scheiding van religie en
dagelijks leven, toen die indeling van de wereldruimte in een heilig erf en een profaan
stuk, ontkrachtigd had de zenuw van de calvinistische staatkunde, toen die indeling
belachen had, wat Calvijn reeds aanstonds gebouwd had in Genève en Straatsburg
en had doorgewerkt, vele eeuwen lang, toen kwam er een volksleven, dat beloften
had, veel beloften, maar alleen in de kerk en voor het sterfbed.
En ook in ons land, hoewel daar veel sterker dan ergens anders de stem van
Calvijn was doorgedrongen, ook in ons land heeft het er een tijd lang naar uitgezien,
dat wij ook die kant zouden uitgaan. Beloften? Natuurlijk. Zoveel beloften zijn in
Christus Jezus ja en amen. Dat wordt ook in ons land gezegd en elke zondag
herhaald. Er werd van gezongen, de gebeden trilden ervan, de mensen waren er
vol van, maar ze zagen weer over de aarde heen en zochten met die beloften de
verre kusten van de eeuwigheid. En ook hier dreigde het schrikkelijk fantoom voor
een volk, dat met z'n beloften als wissels op de eeuwigheid, zoals steeds smalend
werd gezegd, zich troostte tegenover de tijd en aan die beloften het recht ontleende
om met de rug naar de werkelijkheid van het leven te gaan staan en met het
aangezicht naar Jeruzalem, dat boven de wolken was.
6.
Totdat, eerst de stem van Groen en daarna van Kuyper en op andere wijze ook
7.
wel die van Colijn, ons volk weer heeft doen zien, dat het zó niet mocht. De beloften
Gods zijn niet van haar waarde beroofd, maar verrijkt, of liever, die waarde is weer
vertoond door de verkondiging, dat die beloften geen wissel op de eeuwigheid zijn,
maar een wissel, die men dagelijks inlossen kan, die God zonder mankeren zal
verzilveren. Wissels op de tijd, voor nu, niet voor de

3.
4.

5.
6.
7.

De stenografe is niet geheel zeker van de juistheid van het woord ‘formule’.
Schilder doelt op het vredesverdrag van Versailles (1919) tussen de geallieerden en Duitsland,
waarbij Duitsland als schuldige van de Eerste Wereldoorlog werd aangewezen en onder
andere een militaire bezetting van de linker Rijnoever en zware herstelbetalingen werden
opgelegd. In Duitsland gold dit verdrag als het ‘dictaat van Versailles’.
Schilder doelde op de Duitse rijkskanselier Adolf Hitler.
Mr. G. Groen van Prinsterer (1801-1876), historicus, politicus en vader van de antirevolutionaire
gedachte. Zie: BWN, I, pag. 195-198.
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K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

202
zondag alleen, maar voor de maandag ook, niet maar voor de kerk, maar ook in
politieke kringen, voor kerk, staat en maatschappij. Beloften ook voor de strijd, ook
inzake kruitdamp, inzake heggen en stegen, waar men uit moest halen de kinderen
van het Koninkrijk, niet om bruiloft te vieren - dat is de éne zijde van de gelijkenis
-, maar ook om vandaag in het volle leven de strijd te voeren van de Koning en aan
de tafel verzadigd, meteen in hun dagelijks doen te zegevieren in het volle leven
van de wereld, die weer Gods wereld moest worden.
En zó heeft Kuyper, met name door zijn theologische inzichten, die hij ver liet
doordringen in het volle mensenleven, de mensen wakker gemaakt. Wij hebben
beloften voor vandaag en daarom ook voor morgen en voor de eeuwigheid. Wij
hebben beloften voor hier en nu en wij hebben beloften, niet maar in de kerk, maar
alle dagen der week, ook in de verbanden van het staatkundig en maatschappelijk
leven. En toen Kuyper het woord ‘beloften’ uitwerken ging, heeft hij twee gedachten
er ingehamerd bij ons volk.
De eerste was deze: Beloften met een grote ‘B’, dat betekent, ze kwamen van
God met een grote ‘G’. Het waren geen papieren van wissels, die mensen aan
elkaar uitreiken, maar God zelf stond er voor in, was er in geïnteresseerd met rechten
en soeverein. En het was God, die van boven kwam en van boven af de beloften
indalen liet in het mensenleven, niet maar door de wijze, waarop ze tot ons kwamen,
maar ook door de inhoud, die ze bevatten. Ze waren niet minder dan de toezegging
van een vernieuwd aardrijk, niet minder dan het indragen reeds vandaag in de kerk,
dat is hier, in de gemeenschap, die straks rijk Gods wordt, van het volle leven, van
de schatten der wereld en van het vernieuwen van het gelaat van het aardrijk. Dat
was Kuypers eerste gedachte. De beloften leggen een concreet verband, dat
vandaag reeds werkt, tussen boven en beneden, tussen God en de soldaat op
aarde, tussen de Koning der wereld aan de ene kant en de rekruten van het leger
des heils, dat Hij heeft uitgerust, niet maar om zielen te werven, maar om concrete
mensen uit te rusten en te mobiliseren voor Hem.
En de andere gedachte van Kuyper was deze: dat ofschoon de beloften van boven
af kwamen, ze toch in de volle continuïteit van het mensenleven een plaats hadden
en dagelijks werden uitgedeeld. Van bovenaf kwam het en beneden vervulde het
zich. Van bovenaf, dat betekent, niet uit onze continuïteit en onze menselijke
verbanden kwam de rijkdom, die toegezegd werd en de toezegging-zelf; en hier
beneden, in de continuïteit werden ze vervuld en dagelijks uitgedeeld. En daarom
was het niet maar de kerk-mens, die zeggen mocht: wij dragen een schat in aarden
8.
vaten, het was ook de man, die zich schaarde bij Kuypers kleine luyden. Het was
niet maar een dominee, die z'n intrede deed met de krachtige jubel: wij dragen een
schat in aarden vaten, maar het was ook de politieke leider, die die jubel mocht
aanheffen stierf met het vaandel in de hand.
En toen Kuyper daarnaast z'n arbeid verrichtte, die met name de ‘gemene gratie’
in ons volksleven indroeg, was het begin geschapen voor de ontwikkeling, die nog
jaren lang duren zou en die, hoe ook in de laatste tijd kritiek geoefend is op enkele
hoofdpunten daarvan, toch nog steeds op één punt is van

8.
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grote betekenis en van de hoogste betekenis, namelijk op het punt van wakkermaking
en mobiliseren van wat anders een afgescheiden volkje wezen zou, mobiliseren
van het volk voor de dienst des Konings. En toen Kuyper de gemene gratie-leer
ontplooide en daarmee niet alleen plaats maakte voor de vrij negatieve leer, dat de
gemene-gratie de zonde remmen ging, maar ook de andere lijn liet zien, dat er
progressie was in de gemene gratie, een vooruitgang, een gaan van kracht tot
kracht, toen was daarmee het hoofdverschil tussen Calvijn en Luther aangegeven.
Toen kwamen de duizenden aanstromen, die zeiden: er zijn beloften, ook voor deze
wereld, geen scheiding van natuur en genade, er is geen indeling van de wereld in
een heilig terreintje en een profaan groot gebied, maar in deze wereld hebben we
te strijden voor de Here en de beloften liggen er ook voor de toekomst tot eer en
glorie van de Koning, van wie wij slippendragers moeten zijn. En toen de ‘meiboom
9.
straks in de kap gezien was’ (uitdrukking van Kuyper) toen was een schare bereid
om enthousiast het lievelingsvers van Kuyper te zingen: ‘Gij toch, Gij zijt hun roem,
10.
11.
de kracht van hunne kracht’. .....
Hoe zijn de dagen verdonkerd, nadat Kuyper op deze manier z'n volk gewekt en
de kleine luyden georganiseerd had. Hoe is van deze machtige pijl de scherpe punt
afgeslepen! Hoe is vaak de veer verlamd gebleken en de invloed van z'n theorieën
bedenkelijk kortstondig geweest. In onze dagen krijgen we weer te zien, maar thans
ten kwade, een samenhang tussen geloofsinzichten enerzijds en politieke overtuiging
anderzijds. Want in de oefening der trouw aan de belijdenis, of die goed of kwaad
is, moet onherroepelijk straks voor de dag komen, hetzij een goede ijver op het
politieke erf, of een kwade ijver op hetzelfde erf.
Met name de twee grondgedachten, die ik straks als Kuypers ideeën aanduidde,
namelijk het verband leggen van boven naar beneden door het scheppingswoord
van God en de continuïteit, zijn later door velen los gelaten en de glans van die
ideeën of belijdenisinhouden is voor velen verduisterd. Aan de éne kant werkt daarin
na de zuigkracht van de valse theologie, die Kuyper op kerkelijk terrein wist te
breken, maar op politiek terrein steeds bleef erkend, aan de andere kant werkt
opnieuw door de nieuwe ketterij die in de oude gedachte haar wortel vond en die
we allemaal kennen in de naam van Karl Barth. Ik moet van beide dingen iets gaan
zeggen.
Wat het eerste punt betreft, die verslapping, die we onmiskenbaar zien, ook in
12.
onze eigen gelederen (want, is reeds gezegd straks, wanneer de trekpleister weg
is, zullen we gedund te voorschijn komen), was in de eerste plaats te wijten aan het
opnieuw weer doorwerken van de theologische inzichten, die met die van Kuyper
zich slecht laten verbinden. Er zijn er vandaag nog erg velen, die terug gaan in de
13.
belijdenis op de Duitse theoloog-filosoof Schleiermacher. En

9.
10.
11.
12.
13.

Zie: A. Kuyper, De meiboom in de kap, openingswoord ter deputatenvergadering van 24 april
1913, Kampen, 1913.
Ps. 89:8 (berijmd).
Hier ontbreekt een gedeelte van de lezing in het verslag.
Schilder doelde vermoedelijk op het woord, dat door de voorzitter van de vergadering is
gesproken ter inleiding op zijn rede.
F.D.E. Schleiermacher (1768-1834), Duits theoloog, hoogleraar te Berlijn.
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ik zou van hem dit willen zeggen, dat bij Schleiermacher krachtens zijn hele denktrant
en wijze en inhoud, de beloften eigenlijk geen plaats meer hebben, omdat hij wel
het continue leven erkend en God daarin wel werkzaam ziet, maar geen plaats
hebben kan voor het eerste punt van Kuyper en ons: dat de beloften van boven
komen, naar haar manier van zeggen en naar haar eigen inhoud. Wat
Schleiermacher aangaat, hij komt in zijn theologisch-filosofisch denken op uit de
school der wijsbegeerte, die zelf reeds in haar schrikkelijk afwijzen van de God der
Schriften toont hoe diep de afgrond is, die in dat land reeds eeuwen lang gaapt voor
wie wil leven naar de Schrift. Toen men in Duitsland de grens tussen God en wereld
had uitgewist en in het pantheïsme verzeild geraakt was, verdronken was, toen
werd de wereld tot God gemaakt en God tot de wereld.
Wat Kuyper als diep theologisch vraagstuk heeft gezien, maar midden onder het
volk geworpen heeft, het probleem van Gods soevereiniteit, heeft Kuyper kunnen
uitwerken in de leer van soevereiniteit in eigen kring. Het probleem, dat vaak verkeerd
gesteld wordt, maar hierin haar wortel vindt, dat God soeverein is, soeverein de
wereld schiep en soeverein elke levenskring haar wetten toewees. Soevereine
vrijmacht, ook in de beloften, die van boven af gezegd worden en van boven af
worden openbaar gemaakt. Dat was het woord, waarmee Kuyper de geesten pakte,
een woord van diepe waarachtige werkelijkheid, het woord der Schrift. Wie
soevereiniteit zegt, maar dan: ‘soevereiniteit in eigen kring’, zegt hierin dus de
dubbele gedachte van Kuyper. Aan de éne kant: het komt van boven af, soeverein,
maar het is in eigen kring, dus ook in het continue mensenleven.
Wanneer ik nu Schleiermacher vraag, wat hij er van denkt, zegt hij: ik ken geen
soevereiniteit van God in uw gezin, in de staat enzovoort, want er is geen God, die
boven de wereld staat en scherp van de wereld afgegrensd is wat zijn eigen majesteit
aangaat. God zit in de wereld in, groeit met de wereld mee en ik heb niet twee zaken:
hier God en daar de wereld, maar ik heb er maar één: God is in de wereld en de
wereld is in God. Universum, het ene volle algemene, rijke majestueuze leven. Dat
is niet het leven van mensen en stoffen en schepselen, waarin God meegaat, van
boven af komende, maar God is er in en kan niet groot worden, noch bewust, noch
rijk, noch vrij, zonder met die wereld één te zijn en er in op te gaan. En wanneer ik
werkelijk mens van religie ben, moet ik niet m'n handen naar boven strekken, maar
zoals een man zich aan de boezem van z'n bruid werpt, moet ik mij aan de boezem
van het wereldleven werpen en in dat ogenblik, waarin ik de wereld kus, omdat God
er in is, in dat moment, heb ik het leven gegrepen en God gezien, die in de wereld
zit en in m'n hart woont en heb ik het brede mensenleven gezien als doorstroomd
van God, derhalve van de historie en vervuld van zijn heerlijkheid. Geef alles een
grote en een kleine letter. Eigenlijk is er heel geen verschil meer.
Wie zo spreekt, spreekt van beloften wel en zegt ook wel, dat het volle leven
beloften heeft en dat de zaligheid een gewin is met vergenoeging, maar ofschoon
men de tweede lijn van Kuypers continuïteitserkenning aanvaardt, men heeft de
eerste lijn verloochend. En als we goed scherp zien, zeggen we niet: nu goed,
vriend, Kuyper had twee lijnen en Calvijn ook, alles komt van boven en is beneden,
maar gij houdt er maar één over, die andere laat ge ons.
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Want wij zeggen dít tot ieder, die één van de twee lijnen weg neemt: als ge de éne
wegneemt, hebt ge de andere ook weggenomen. De goederen Gods, ook de
beloofde goederen, kunt ge nooit stuksgewijs meenemen, noch in de kerk, noch in
de politiek. Ge kunt nooit zeggen: ik heb van de twee lijnen - transcendentie en
immanentie, Gods hoogheid en de gemeenschap met God - ik heb van die twee
lijnen, er één meegenomen en de andere laat ik liggen. Want wie het éne loslaat,
heeft ook het andere prijsgegeven. Transcendentie, de hoogheid Gods, soevereiniteit,
zonder immanentie, zonder Zijn werk in de wereld met ons, bestaat eenvoudig niet.
Maar wie de immanentie loochent, krijgt een onbijbelse transcendentie en wie de
transcendentie loochent krijgt een onbijbelse immanentie. En toen daarom
Schleiermacher de immanentie prees en zei: God is overal, Hij is in de wereld, Hij
zit er in, en de band aan de soevereiniteit prijs gaf, geen hemel kende boven de
aarde, geen openbaring, die van boven kwam, en geen wederomgeboorte, die een
herschepping Gods is uit de doden, toen was zijn immanentie niet de helft van
Calvijns erfenis, niet het éne part van Kuypers en Groens bezit, maar het was een
streep door heel de erfenis, want hij had, het éne prijs gevende, het andere meteen
van karakter radicaal veranderd.
En wie nu scherp toeziet, ook in Nederland, die ziet, dat deze grondidee nog
steeds nawerkt. Men heeft een tijd lang de aanhangers met de ongelukkig gekozen
term ‘ethischen’ genoemd. Die term is vandaag vrijwel van z'n betekenis beroofd.
14.
Maar ik ben niet mis, geloof ik, wanneer ik zeg, dat de christelijk-historische partij
nog steeds haar duizenden telt, die uit deze grondidee leven en die belijden, voor
zover men het belijden noemen kan, en die op dit punt nog steeds met
Schleiermacher meegaan. Dat is eigenlijk het verraderlijke in de door en door
15.
16.
17.
pantheïstische onschriftuurlijke wijsbegeerte van Fichte en Hegel en Kant en
alle anderen, die de menselijke vrijheid hebben uitgeroepen, maar de binding aan
God als soeverein, God van boven, die God is en blijft, in onderscheiding met ons,
niet hebben aanvaard. En dan komt men terecht bij de belofte, die hoogstens opgaat
opnieuw in een wissel op de eeuwigheid, of bij een belofte van trouw en liefde van
de éne mens voor de ander, bij een zich inspannen voor het toekomend leven, maar
waarin niet God door een almachtig woord van Zijn belofte plus eis in één verband
samengevoegd, als machtig Soeverein ons leven sturen kan en met een bevel met
een grote ‘B’ en een belofte met een grote ‘B’ ons in de strijd wil sturen om onze
roeping te vervullen als Zijn dienstknechten.
Nu komt daar in de laatste tijd een andere dwaling vlak tegenover staan. Ze
bestrijdt de eerste, maar waar zij, evenals de eerste dwaling, van de twee delen der
belofte er één prijs geeft, moet zij vallen in hetzelfde euvel. Ik noemde die partij
reeds: de aanhangers van de school van Barth. Spaar me vanavond verdere
bijzonderheden, spaar me verdere uitweidingen, het zou u niet nuttig en het zou mij
ook een klein beetje verdrietig zijn. Dit mag ik wel zeggen, de groep, die ik bedoel,
heeft aanvankelijk een massa mensen bekoord, ook in onze gelederen, door haar
felle kritiek op Schleiermacher en heel zijn theologie en

14.
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filosofie. Want zegt die andere groep: is God met de wereld één? Geen sprake van!
God is boven de wereld! Een totaal andere! Zij riep uit: Gods soevereiniteit, zij riep
uit: Gods heiligheid, Gods gebod, Gods woord en zei: Dat woord hebben wij nooit
in onze zak, Zijn naam hebben wij nooit op onze lippen. Wij kunnen nooit de beloften
op een papiertje schrijven en ons er mee sterken in het uur der verdrukking. God
is geen asiel voor verlegen mensen, is geen troostbron voor wie in de wereld houvast
hebben wil als alles hem ontzinkt. Hij is de grote en heilige, die in de hemel woont.
18.
God is in de hemel en wij zijn op de aarde! En waar Schleiermacher zei: God is
in de wereld, Hij is in de wereld als het ware ingesloten, en groeit met de wereld
mee, zeiden deze lieden: geen sprake van! Dat is historisme, dat is immanentisme,
dat is de wereld goddelijk maken, daar deugt niets van. Want, zeiden ze, God is
transcendent, is hoog boven de wereld, onze gedachten raken Hem niet, onze
woorden bevatten Hem niet, onze leuzen grijpen Hem niet en wij zijn maar een
19.
droppel aan de emmer en een stofje aan een weegschaal. En wie zou proberen,
Hem in handen der mensen te leggen, der wereld te leggen en te zeggen, dat heeft
God gedaan, die hoont God. God is groot, de mens is klein. Dat is de inzet van de
hele theorie.
Maar tegelijkertijd zeiden ze wat anders erbij en dat andere wordt hun oordeel.
Ze zeiden niet alleen: God is groot en wij klein, maar ze zeiden meteen: God en wij
zijn tegenstelling. Hij is zo hoog boven de wereld geplaatst dat Hij nooit in de wereld
opgenomen worden kan. En nu kom ik terug op wat ik zoëven zei. Ik zei straks tegen
Schleiermacher: het zijn geen twee stukken ‘transcendentie’ en ‘immanentie’ en wie
het éne neemt, kan het andere niet laten staan. Wie het éne wegneemt, heeft het
andere meteen van karakter veranderd. Dat geldt ook hier tegen de groep van Barth.
Ze spreekt inderdaad van transcendentie. Dat doet Calvijn ook en Kuyper ook en
Groen ook. Transcendentie - soevereiniteit. Maar ze zegt niet: in eigen kring. Ze
zeiden dit: in deze wereld gaat God met ons niet mee. De vleeswording des Woords,
dat is maar figuurlijk, het is alsof ik zeg: God openbaart zich aan ons. De geboorte
uit de maagd is een teken voor een andere zaak, die niet in de geboorte zelf ligt.
En deze wereld heeft geen plaats voor God. Dit hart is geen bodem, waarop Zijn
zaden groeien kunnen. Mijn huis, ook m'n kerk-huis, is geen plaats, waarin Hij als
't ware met ons mee gaat in onze arbeid, er is geen orde des heils, er is geen
aanknoping tussen de wereld boven en beneden. En als Kuyper zegt, en als Calvijn
zegt, en als de Schrift zegt: de beloften zijn twee elementen rijk: het komt van boven,
maar het werkt zich uit nu reeds vandaag, beneden in de continuïteit, dan zegt men:
punt één is waar, het komt van boven, maar punt twee kan niet waar zijn, het gaat
niet in in onze continuïteit, zoals bijvoorbeeld de regen zachtjes in de aarde drupt
en een plaats voor het zaad maakt, zodat het opbrengt, vijftig-, zestig- en
20.
honderdvoud. Want als God inderdaad van boven af komt, slaat God in de grond,
wat niet een zachte regen doet, maar een wolkbreuk wel. Er komt dynamiet onder
elke bestaande verhouding, breekt op wat er is, gaat dwars door alle verhoudingen
heen met zijn kritiek. Wie de

18.
19.
20.

Zie: Pred. 5:1.
Zie: Jes. 40:15.
Zie: Matth. 13:1-9.
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wereld wil zien, moet niet zeggen: God is in haar, maar alleen dit: God is rechter en
oordelaar over haar.
En toen kreeg men deze figuur: in deze kringen werd wèl dagelijks gesproken
van de beloften, maar de beloften (meervoud) kende men niet. De belofte,
(enkelvoud) werd de dood voor de beloften (meervoud). Ik bedoel hiermee dit. Ook
in deze kringen werd gesproken: de belofte, en de grote belofte, die ook indertijd in
Luthers volk weerklank vond, die ook ons afgescheiden volk dreigde te doen dwalen,
was geen kerk-term, maar een term van een religieuze om het volk te pakken, het
was deze: er komt een andere wereld. Welnu, die belofte van de andere wereld
klinkt sterk in de gelederen van deze mensen. De wereld van nu is de ware niet; de
andere wereld komt straks, in de toekomende eeuw, de nieuwe wereld. Er is een
toekomst, die radicaal verschillend is, los van het heden, van vandaag en daarom
is de grote belofte dit, dat God bezig is, die andere wereld te bouwen, die Hij als
verlosser in het leven roept in Zijn eigen tijd en op Zijn eigen manier. Het komt van
boven, als een donderslag, als een wonder, als een mirakel, maar de belofte
(enkelvoud) haalt het leven weg uit wat wij noemden de beloften (meervoud).
Want immers, men zei nu: als God straks die andere wereld maakt, die totaal
nieuwe wereld, dat betekent dan dit: dat Hij wat van nu, van vandaag is, de wereld
van nu, aanziet met het oog van de rechter. Wie iets totaal veranderen wil, die zegt:
hetgeen verouderd is, geef ik prijs. En men maakt een tegenstelling tussen God als
schepper en God als verlosser; God als schepper had wèl deze wereld van vandaag
gemaakt in de verbanden van vandaag, staat, maatschappij, kerk, gezin, familie,
enzovoort, maar als verlosser wou God een andere wereld met totaal andere
verhoudingen. En dus als verlosser zegt God: ‘neen’ tegen deze wereld, hoewel Hij
als schepper daartegen ‘ja’ gezegd heeft.
Hoe kan ik nu die twee ‘goden’, God in die dubbele kwaliteit, trouw blijven? Hoe
kan ik Hem navolgen, hoe kunnen wij, mannen en vrouwen, navolgers Gods heten
naar dit standpunt? Dat kunnen wij slechts als wij prijs geven elke houding. De man
der revolutie zegt: mijn houding is het. Die man vergeet, dat God als schepper de
wereld gemaakt heeft. De houding van de revolutie moet worden prijsgegeven. De
man, die een antirevolutionaire houding aanneemt, heeft het ook mis, mis van de
andere kant. Zijn houding is die van de constante trouw aan het constante. Zijn
houding is: het continue leven, ons mensenleven, goed vinden en een zegen er in
zien. Maar die man vergeet, dat God een andere wereld maakt. Daarom: geen
enkele houding, noch die van de man van de opstandigheid, noch die van de man
van het grote geduld. Geen houding van revolutie, geen houding van anti-revolutie,
maar de wereld zien komen onder de grote Belofte met een grote ‘B’ in het
enkelvoud. En voor deze wereld, voor nu en vandaag, heb ik geen belofte met een
grote ‘B’. Dat kan God niet doen. Als God in kleine dingen inging in de wereld die
nu voorbijgaat, wanneer Hij daarop Zijn goddelijk stempel drukte, Zijn echt merk,
Zijn merkteken, dan was God toch weer in de wereld ingegaan. Dat kan immers
niet. Neen, zeggen ze, de belofte, dat graag, maar beloften voor deze wereld, dat
helemaal niet. Ik heb geen beloften voor een christelijke pers en een ander niet voor
een onchristelijke school, geen beloften voor revolutie en ook geen beloften voor
anti-revolutie. De houding als houding is in strijd met de Belofte met een grote ‘B’
en de houding, die constant naar één doel staart en hier continue verwerkelijking
wil,

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

208
is in strijd met de heiligheid des Heren en zó wordt in de toekomende eeuw, deze
eeuw onttrokken aan het Woord des Heren, ook aan dàt woord, dat ik noem: beloften.
En gelijk men wèl het ‘Woord’ Gods kent (enkelvoud), maar geen ‘woorden’ Gods
(meervoud), gelijk men wel een dogma kent (enkelvoud), maar geen dogma's
(meervoud), zo kent men wel de belofte, maar ik kom met lege handen thuis, wanneer
ik naar huis gaan wil met beloften in het meervoud.
Wie aan de éne ketterij gauw mank gaat, zal voor de andere ook licht bezwijken.
Ik heb straks de christelijk-historische partij genoemd. Het feit ligt er, dat ook in deze
kring vandaag er al meer zijn, die achter deze leuze aangaan en ook daarmee het
21.
schisma, dat op den duur ontstaan is, verdiepen en uitgraven en àl meer ons
volksleven, ofschoon het nog voert een christelijke politiek, toch eigenlijk onttrekken
aan de christelijke politiek. Want het christelijke is alleen maar dit, dat men de
houding wraakt en wijst op de nieuwe religie van de toekomende eeuw; voor de
tegenwoordige wereld zijn er geen beloften Gods, die ons helpen kunnen. En straks
komt dit dualisme, waarbij God en wereld elkaars tegenstelling worden gemaakt,
tot verdere consequenties. De kerk is geen heilig huis. Het rijk Gods is geen rijk,
dat zich in het dagelijkse leven betrokken weet, de belofte staat er, maar op de
plaats, waar men zich bezint over de nieuwe wereld. Meer is er niet. De cultuur is
een janus-kop gelijk, aan de éne kant lacht ze, want ze komt telkens God nabij, aan
de andere kant weent ze, want ze is gedoemd om altijd weer opnieuw zich ook van
God te verwijderen. De historie kan niet zijn voedingsbodem voor hetgeen God
22.
werkelijk behaagt en waar straks gelezen werd Psalm 2, waarin de Here zegt, dat
Hij, die in de hemel woont, lacht, wordt deze psalm door deze mensen aangevuld
met andere woorden: de Here lacht ook over ons gestumper, als wij denken, dat
23.
wij beloften hebben voor de politieke crisis, beloften voor oorlog en voor Nederland,
beloften voor het economische leven. Daarom lacht de hemel en die daarin woont,
want het zijn dwazen, die denken, dat ze Gods troon kunnen stutten. Wat zijn ze
dwaas, want de troon Gods wordt niet gestut, noch door onze handen, noch door
onze palen van trouw opgericht.
En wie zal zeggen, hoeveel van onze ontrouw geworden, afgeweken broeders
en zusters ook door deze leer zijn vergiftigd. De N.S.B. heeft grotendeels zich
aangesloten aan de filosofie, die ik straks in het begin noemde, hoewel men niet
Schleiermacher volgt, maar één van zijn voorgangers. Maar het feit ligt er toch, dat
heel wat leerlingen zich hebben aangetrokken gevoeld tot de laatste dwaling. Want
zeiden ze, we hebben gebroken met de dwaling van de antirevolutionairen, die God
in de zak en de bijbel onder de knie hebben, die menen, dat ze God waarachtig
dienen kunnen. Er is een hoongelach geweest, dat zich in de naam des Heren dorst
doen horen over wie meende met een christelijke politiek het volk te kunnen zegenen.
En dan wil ik nog niet eens noemen de C.D.U., die rechtstreeks uit deze bronnen
geput heeft. En wanneer gij zegt: wat wilt ge eigenlijk? Dan antwoord ik: dat ge uw
24.
plaats zult zien in de wereld en de...

21.
22.
23.
24.

Schilder doelde op de breuk in de Antirevolutionaire Partij in 1894, waaruit de
Christelijk-Historische Unie is ontstaan.
Bij het begin van de vergadering.
De stenografe was niet geheel zeker over de juistheid van dit woord.
Hier ontbreekt een woord in het verslag.
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Gods zult erkennen, die U, in uw eigen partijverband... in handen gaf, om zowel
van de éne als van de andere dwaasheid genezen te worden en tussen de éne en
andere klip door te gaan, niet in de smalle politiek, die eenzijdig is en zegt, we
moeten door de klippen zien heen te varen, maar die politiek, die trouw aan de
Schrift zegt: we moeten alleen maar in de lijn van Calvijn verder gaan. Dat is geloven
in de belofte (enkelvoud) en ook aan de beloften met een kleine ‘B’ voor het
dagelijkse leven. En daarom, die beide grondzuilen van Kuypers ideeën houden we
vol.
Belofte is Woord van God. Zij is dienst des Woords, want in het Woord komt ze
naar buiten toe en in het verbond komt ze naar ons toe, want ze staat naar de eis.
In het verbond, u allen in de doop betekend en verzegeld, zijn twee delen begrepen.
Het verbond plaats naast elkaar belofte en eis. Nooit kan het éne deel van het andere
gescheiden worden en als ge gedoopt zijt, dan zegt ge tot Barth en tot de eerste
groep, dat, wie één deel van de twee wegneemt, ook het andere van z'n karakter
berooft. Dan moet ge ook tot uzelf zeggen: er zijn twee delen van het verbond:
belofte en eis. Wie de belofte ziet, kan voorts de eis zuiver verklaren, maar wie de
belofte wegneemt, ook voor de dingen van vandaag, heeft de eis meteen van z'n
karakter beroofd en is beide kwijt.
Gods verbond is nooit in stukken te knippen en de diepe gedachten van het
verbond der genade moet niet zich laten ontaarden door van een verbond met
Nederland, met een volk als zodanig, te spreken; dat is er niet meer sedert Israëls
Pinksterfeest en het onze gekomen is. Het is niet meer in een volk als natie besloten.
Het verbond der genade, ofschoon het de geslachten zoekt en ook daarin de
continuïteit handhaaft, is ook zelf van boven, wijl het metterdaad de continuïteit
zegent, maar met van bovenaf komende zegen en wijl het van bovenaf komt, moet
het bloed der geslachten doorgaan. De lijn van boven af kan 't bloed der geslachten
nooit verlaten. Dat zien wij ook dagelijks trouwens. Maar aan de andere kant: het
bloed der geslachten kan als zodanig nooit het verbond verklaren en voor de garantie
borg zijn. Het komt van boven af.
Maar als het waar is, dat ik de belofte des Heren nooit uit het verbond losmaken
mag, moet het verbond ook een kracht zijn, niet alleen voor de kerk, voor de
binnenkamer, maar moet het ook naar buiten blijken, de wereld over gaan. Het komt
daar vandaan, neen, niet in de banen van het Nederlandse volk, maar wel degelijk
op die banen, niet afhankelijk van de wegen van dat volk, als volk, maar ook nooit
loslaten dat volk als volk. Maar wie het verband zo ziet en de belofte met de eis laat
samengaan, die kan zeggen achter Groen en Kuyper aan: heel de kerk en heel het
volk. Dat is niet mechanisch beginnen, van de kerk en het volk uit een
gemechaniseerd verbond, maar dat is dit: de belofte aangrijpen, die zegt, dat waar
het zout komt, het hele deeg er mee te maken krijgt en waar ik goed begin, die ander
goed met mij volgen moet. Ik heb geen andere mogelijkheid voor het ganse volk,
de ganse natie en de ganse kerk, tenzij ik begin bij het begin. Niet van de kerk naar
het volk, niet van het volk naar de kerk toe, niet van de kerk naar de mens toe, hetzij
in volk- of in kerk-verband, maar van God naar de verbonds-kring toe, in de kerk
geboren en gehandhaafd en versterkt in het leven en van daaruit steeds zich
openbaren in alle verbanden. Daarom is vanavond niet de doop een bagatel of
alleen maar een ding voor

25.
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meditaties op zondag, maar uw doop houdt u vanavond vast, ook als mannen en
vrouwen van de Antirevolutionaire Partij. Want alleen zó krijg ik de Belofte met een
grote ‘B’, de garantie Gods voor het concrete leven, hier inwisselbaar. Dan moet
ook bij het verbond begonnen worden en de doop verstaan worden en van daaruit
reformatie er zijn van het volksleven op elk terrein. Daarom zijn wij niet om eigen
26.
verdienste, maar door de nauwe samengang van theologische denkbeelden
enerzijds en politieke principiële stelling anderzijds, gezegende mensen, die tussen
de uitersten doorgaan. Niet uit verlegenheidspolitiek, maar door de machtige
vervulling van 's Heren belofte, dat wie zó koerst, vanzelf doorvaart tussen de klippen.
Eigenlijk zijn er van het christelijk volksdeel maar twee over, die principieel zijn:
de rooms-katholieken enerzijds en de antirevolutionairen anderzijds. Wat de roomsen
betreft, zij kunnen, als men scherp ziet, nooit met ons in de diepste grond meegaan.
Hun zondebegrip is anders dan het onze, dus ook hun verlossingsleer, dus ook hun
27.
belofte-inhoud. Wie met Pelagius halverwege meegaat in de leer der zonde en
smet en schuld, kan niet met de Schrift meegaan in het uitleggen der belofte naar
inhoud en methode. Als het er op aankomt, zijn wij vandaag in een groot isolement
en ik wil graag ronduit zeggen, dat wij met de belofte niet verlegen zitten, maar wel
geïsoleerd zitten. Als het Woord Gods is een ergernis voor het vlees en voor het
ongeloof een dwaasheid en als die beloften Gods inderdaad Gods Woord zijn, dan
moet onze praktijk, die in het vuur komt vandaag, van twee kanten voor het ongeloof
zijn: ergernis en dwaasheid. Pas op, wanneer ge een massa stemmen krijgt, dank
er voor wanneer het kan, maar ga nooit één streep van de lijn der beginselen af
voor één stem. Liever in de eenzaamheid met de beloften dan veel mensen.
Het blijft dienst des Woords, als wij de beloften op zondag horen ook voor het
politieke leven. Het blijft dienst des Woords, des verbonds, als wij in de kerk 's
zondags horen zeggen, wat God is en wat Hij wil met de wereld, die Zijn wereld is,
als wij dan onderwezen worden op het terrein van de politiek, van staat en
maatschappij. Niet, dat wij daar mee klaar zijn vanavond of klaar zijn met de politiek,
die wij voeren. Wij hebben allemaal problemen te over, die nog niemand tot een
oplossing bracht. Het probleem der gemene gratie is opnieuw op de helling gebracht.
Ik ben daar blij om, want naar Kuypers eigen gedachte is er nog veel, dat om
correctie roept, een correctie, die hijzelf heeft mogelijk gemaakt en niet bij voorbaat
heeft afgewezen. Wat hij bedoelde was dit: eenvoudige mensen, die anders achter
bleven, het pad te wijzen, zeer direct en concreet in het mensenleven, ook politiek.
Dat doel is bereikt en persoonlijk meen ik, dat het doel nog meer wordt bereikt, als
men niet alleen de term gemene gratie, die hij wetenschappelijk heeft willen
uitwerken, maar het begrip als wetenschappelijke term, prijs geeft en naar twee
kanten uitgaat: aan de éne kant zien, dat er inderdaad voor het ganse wereldleven
een belofte ligt voor de toekomst en het heden, maar ook het element van verplichting
gegeven vóór de val en daarna.

26.
27.

De stenografe was niet geheel zeker over de juistheid van dit woord.
Pelagius (ca. 354 - na 418), loochende de erfzonde en leerde de vrije wil. Zijn opvattingen
werden op het concilie te Efeze (431) veroordeeld. Zie: NCE, XI, pag. 58-60.
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Wanneer wij heden met elkaar spreken over de vraag: wat Christus is, wat Zijn
plaats in de staat is, hoe wij uit Hem al of niet afleiden moeten de wegen, die de
staat in moet slaan, zijn die vragen wel zo diep, dat het nauwelijks behoeft gezegd,
dat het nog lang zal duren, eer we tot een rustpunt komen. Maar er is één grote
troost bij: we behoeven niet te wachten, tot alle vragen beantwoord zijn. Als de
prediking der waarheid Gods krachtig is, zal ze ons doen horen de beloften Gods
en die beloften Gods, die altijd met de voorwaarde van geloof tot ons komen - dat
staat zo in de oude voorrede van de Statenbijbel op het Nieuwe Testament - die
beloften, zeg ik, die met voorwaarde van geloof tot ons komen, brengen ons allemaal
in verband van de partij voor het besef van persoonlijke verantwoordelijkheid. Niet
aan de massa als abstractie geeft God beloften, wèl aan de massa die het verband
bewaart en de personen strikt persoonlijk aanspreekt, ze aanwijst in de band aan
de geslachten. En wie het zo ziet, zal ook niet een christelijke staat begeren in die
zin, dat een staat van christenen meteen een christelijke staat is. Want het hoort tot
Gods eigen wil, dat in het staatsleven kaf èn koren opgroeien en het is christelijk,
het kaf de volle plaats te geven. En als wij zó de staat tegemoet gaan, en kaf en
koren samen gaan, bepalen wij de waarde niet naar het kaf, om met de tweede
groep te zeggen, er is geen belofte voor, noch naar het koren, om te zeggen,
krachtens dat heilig deel in de staat is er nog een belofte, maar die wij later moeten
dateren; dan zeggen we: neen, de staat is het verband in de wereld, dat God zelf
gelegd heeft, dat natuurlijk is, ordinantie is. En wie dat handhaaft naar eigen karakter,
in eigen kring, staat onder de belofte, dat alle arbeid, die in Gods naam verricht
wordt en zijn wetten handhaaft, niet ijdel is in de Here.
Zo lopen de draden eigenlijk samen in de éne raad Gods, die onze Vader in
Christus Jezus is. Ik denk vaak, ook als politiek mens, aan de uitspraak van de
catechismus inzake de voorzienigheid Gods: ‘die almachtige en alomtegenwoordige
kracht Gods, waardoor Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als
28.
met Zijn hand onderhoudt en alzo regeert’.
‘Onderhouden’ betekent, wat in Gen. 1 gebeurd is, waar God schiep, dat is
vandaag in de wereld nog aanwezig. Er is vandaag een overheid, die, dat lag ook
in het paradijs al besloten, is geen gevolg van de gemene gratie. Vandaag is er
verband onder de mensen onderling in kerk, in gezin, dus ook in staat en
maatschappij. En wanneer ik die verbanden zie, zeg ik, God onderhoudt ze, want
niet maar personen onderhoudt Hij, ook verbanden onderhoudt Hij, dat hoort bij de
schepping. - Aan de andere kant staat er, is de kracht der voorzienigheid: de regering,
dat betekent, leiden naar een vast en zeker doel. Onderhouding zegt: Genesis 1 is
in de wereld, maar regering zegt: Openbaring 22 is ook in de wereld. De
onderhouding zegt: de alfa (Genesis 1) is er nog; regering zegt: de omega van
Openbaring 22 is aanwezig. En als de één zegt: God als schepper en als verlosser
is een tegenstelling, en als de ander zegt: de schepping is God zelf, als de één zegt
‘ja’ en de ander zegt ‘neen’, dan zeggen wij: neen, neen, neen, één God en één
kracht van voorzienigheid, er is alfa en omega, schepping en verlossing, deze wereld
en de toekomende wereld ook.
En als ik dan vandaag sta, ik met m'n arme krachten in een verdwaasde wereld
en een wegzinkend volk, als ik sta tussen die twee punten in, wat dan? Dan zeg

28.
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ik op mijn beurt: ik heb beloften voor het toekomende en voor het tegenwoordige
leven. De godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Ik heb beloften voor
dit en het toekomende leven. Want als God aan mij belooft, is dat in de grond een
beloven van God aan zichzelf. Hij kan zijn eigen alfa niet verloochenen en moet
daarom in de omega aan de alfa getrouw blijven. God als maker der nieuwe wereld,
houdt trouw aan God als maker van de tegenwoordige wereld. En nu God aan God
beloofd heeft in het verbond van Zijn eeuwige raad, in de vrederaad van Vader,
Zoon en Heilige Geest, om deze wereld niet als een bagatel te beschouwen, maar
Zijn naam er in te leggen en Zijn glorie er uit te halen, nu is mijn belofte aan mij vast
en zeker, want ze is aan Hem gedaan.
Zo aanvaard ik beide lijnen van Kuypers belofte-begrip ook in het politieke leven.
En het volk zingt en de wereld, in bloed en tranen gesmoord, zingt:
‘Wij steken 't hoofd omhoog, en zullen d'eerkroon dragen,
29.
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen’.

Ik zie geen contrasten meer in de wereld, tenzij die van natuur en zonde. Dat is
ontzaglijk groot. Ik zie Jezus Christus, die de teugels in handen houdt, die reeds
daarin de vloek uitspreekt over dit dualisme. Ik zie Hem aangrijpen de teugels van
30.
het witte, rode, zwarte en vale paard. Ik zie Hem de wereld over gaan als held en
bedienaar van het Woord van eis en van belofte. En ik zeg, niet maar in de kerk,
maar ook in de partij: zo veel beloften als er zijn, die zijn in Christus Jezus ja en
amen, Gode tot heerlijkheid (dat is de naar boven gaande lijn) door ons (ziedaar de
horizontale lijn).

29.
30.

Ps. 89:8 (berijmd).
Zie: Openb. 6:1-8.
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1.

32. Ds J. Douma over het geval-Knox

Ook ds. J. Douma (Britsum) heeft zich met de kwestie der pluriformiteit
2.
beziggehouden. Van de opmerkingen, die ik gaf, heeft ook hij een luttel procent
eens nader bezien; is toen daarop afgekomen; en heeft vervolgens, met een
toepasselijk woord, naar althans hèm docht, dit gedeelte zijner opmerkingen
beëindigd, om eindelijk over te gaan tot herhaling van wat anderen schreven. Zijn
opmerkingen hadden ten doel, de mijne inzake het geval-Knox te ontzenuwen,
3.
4.
5.
weshalve ze ook in de pers van prof. Kuyper, prof. Hepp, dr Kaajan met
instemming aangehaald zijn. Het voordeel van een paar weken wachten met
antwoorden is soms: dat inmiddels ook anderen besluiten tot overname van wat
hun nuttige hulpverleening schijnt; we kunnen dan in het antwoord het terrein beter
overzien, en weten meteen, waar we aan toe zijn in den huidigen staat der
6.
gereformeerde wetenschap. Ik heb ook nog niet gereageerd op wat ds Zwier of ds
7.
v. Ruler schrijft; allicht heeft wachten óók in dezen in gelijken zin zijn voordeeligen
kant.....
Op één punt wees ik reeds. In het nummer van 2 Febr. had ik het vraagpunt, door
Knox aan Calvijn voorgelegd, aldus geformuleerd: ‘of tot den doop konden worden
toegelaten: onechte kinderen, kinderen van afgodendienaars en
8.
geëxcommuniceerden’. Mis, zegt ds Douma: er staat ‘debeant’, d.i. ‘moeten, en
9.
niet maar kunnen, zooals prof. S. vertaalt’. Wel gefeliciteerd, ds Douma, met den
geschoten haas. Inderdaad, er staat ‘debeant’; hetgeen één van die werkwoorden
is, die misschien geen enkel oud-gymnasiast vergeten is, ook al vanwege zijn
vertrouwdheid met het woord ‘debet’. Maar als U bedenkt, dat ik heelemaal niet
‘vertaalde’, doch (een kind kan het constateeren) Knox' brief losjes weergaf, wijl het
me om die ‘afgodendienaars’ te doen was, dan is het bedrijf, waarmee ge u ditmaal
onledig houdt, een beetje overbodig; als Knox vraagt: moeten ze gedoopt worden,
dan bedoelt hij natuurlijk: mag de kerk ze

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Uit: De Reformatie, 5 april 1940.
Zie: Friesch Kerkblad, 9 februari, 1-15 maart 1940.
Zie: De Heraut, 17 maart 1940.
Zie: Credo, 29 maart 1940.
Zie pag. 178.
D. Zwier in De [amerikaanse] Wachter, 26 december 1939.
D. Zwier (1879-1946), predikant van de Christian Reformed Church te Holland, Michigan
(U.S.A.).
Schilder doelde vermoedelijk op Van Rulers juist verschenen boek Kuypers idee eener
christelijke cultuur, Nijkerk, z.j. [1940]. Schilders cultuurvisie komt in dit boek ter sprake op
pag. 10, 11, 116-124.
Dr. A.A. van Ruler (1908-1970), predikant van de hervormde gemeente te Hilversum, sedert
1947 hoogleraar dogmatiek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Zie pag. 82.
Friesch Kerkblad, 1 maart 1940.
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weigeren? En dan komt dat natuurlijk precies neer op: kunnen we ze toelaten tot
den doop...
Een beetje serieuzer wordt wat ds Douma daarna opmerkt, en wat ook al dienst
heeft ‘mogen’ doen bij de bladen bovengenoemd. In mijn weergave van de door
Knox gestelde vraag had ik me van déze woorden bediend:
‘Onechte kinderen, kinderen van afgodendienaars en
geëxcommuniceerden, en zulks vóórdat de ouders met berouw tot de
10.
kerk waren wedergekeerd’, enz. (bl. 140, kolom 3 )
Mis, verklaart weer ds Douma: prof. Kuyper vertaalde:
‘vóórdat.....de ouders zich door bekeering onder de Kerk gesteld
11.
hebben.’
De lezer voelt, dat hier alles vastzit op ‘berouw’, dan wel ‘bekeering’. Dat zegt ds
Douma ook zelf. Verwaarloozende (althans nú) mijn eerste ‘weergave’ (die hij
zooeven wèl onder de loupe nam), maakt hij gewag van het feit, dat ik in een latere
eveneens vrije redactie had gezegd:
‘dat het kinderen betrof, wier ouders nog niet met berouw (resipiscentia)
12.
zich weer onder de tucht (subdiderint) der kerk geplaatst hadden’.
Letterlijk verbindt ds Douma hieraan deze opmerking:
‘Prof. Schilder spreekt hier over ouders, die nog niet met berouw zich
weer onder de tucht der kerk geplaatst hadden - en meent zoo te kunnen
bewijzen, dat het hier niet gaat over roomsche ouders, maar over ouders,
die leden der Kerk waren. Maar hij vertaalt (voor de tweede maal die
onjuiste bewering! K.S.) niet juist. Het woordje “weer” staat er niet. Ook
wordt niet van een zich weer plaatsen onder de tucht der kerk gesproken.
Er staat: “sese subdiderint ecclesiae”, in 't Friesch letterlijk: hjar ûnder de
tsjerke deljaen. Zakelijk en in goed Nederlandsch vertaalt prof. Kuyper
juist: “voordat de ouders zich bekeerd hadden en aan de Kerk zich hadden
onderworpen”. (Hamabdil, blz. 126). Resipiscentia is een woord voor
13.
bekeering.’
Tot zoover ds Douma.
Hoe 'n oratorisch effect de wending ook moge hebben, ik kàn helaas ze toch niet
meer gebruiken, zeggende: ‘eerlijk gezegd, heb ik me bij het lezen van deze woorden
verwonderd’. Ik verwonder me niet meer, zelfs niet erover, dat de broeders
Kuyper-Hepp-Kaajan hier hun fiat aan geven. Maar we willen de zaak toch even
bekijken, voor de lezers:

10.
11.
12.
13.

Zie pag. 82.
Friesch Kerkblad, 15 maart 1940.
Ibidem, 1 maart 1940.
Ibidem.
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a. Waar haalt ds Douma het vandaan, dat ik in dit geval het wil hebben over ‘ouders
die leden der Kerk waren’? Feit is, dat in Knox' brief (17, 619) die
‘geëxcommuniceerden’ achteraan staan in het lijstje. Dat is een waarschuwing tegen
te haastige conclusies: dat geëexcommuniceerden geen lid der kerk zijn, weet een
kind, ik ook wel. Maar het liep over die ‘afgodendienaars’, of liever over hùn kinderen.
Wat ds Douma hier van mij vertelt, is fantasie: hij haalt de dingen door elkaar. En
de menschen ook: ‘Afgodendienaars’ en ‘geëxcommuniceerden’. Wat is dat toch?
Zijn die geëxcommuniceerden soms weer roomsch geworden? Men zou het wel
zeggen, als men bovenstaande regelen van ds Douma leest.
b. Neen, natuurlijk staat het woordje ‘weer’ er niet, maar, nog eens, het was ook
geen vertaling, doch vrije weergave. Geëxcommuniceerden, die met berouw, of
bekeering, laat dat even rusten, weerkomen, komen toch ‘weer’ tot de kerk? En
plaatsen zich toch ‘weer’ onder haar tucht?
c. Wat die ‘tucht’ betreft, ik meende in mijn eenvoud, dat ieder die tot de kerk
komt, hetzij voor het eerst, hetzij ‘bij vernieuwing’, zich onder haar tucht plaatst. Er
zijn zelfs dominees die elken Zondagmorgen zeggen: plaatsen we ons onder de
tucht van de wet des Heeren. Mag dat niet? Het element van tucht ligt in het ‘sub’:
als ds Douma hier bezwaren heeft, denk ik aan de spijkers-op-laagwater-methode.
d. Maar ‘resipiscentia’ dan? Volgens ds Douma is dat ‘bekeering’, en niet ‘berouw’.
Het heele artikeltje verliest natuurlijk zijn zin, tenzij ds Douma werkelijk meent, dat
resipiscentia wèl past bij eersten overgang naar de kerk, maar niet bij terugkeer,
zooals van menschen, die met berouw terugkeeren na dat ze afgesneden zijn
geweest.
Welnu, zoowel ds Douma en dr Kaajan, als vooral de professoren Kuyper en
Hepp hadden zich wel tienmaal mogen bedenken, eer ze zóó iets lieten drukken.
Als in het formulier van de wederopneming gezegd wordt:
‘geliefde christenen, wij hebben u laatstmaal voorgehouden van de
bekeering van onzen medebroeder N., om met uw voorweten wederom
tot de gemeente van Christus opgenomen te worden,’...
dan gaat het dus over een geëxcommuniceerde, die zich weer onder de tucht der
kerk plaatst, net als in den brief van Knox. En dan staat er in de vertaling
14.
Sylburgius-Revius § 2 ‘resipiscentia’.
Als het een poosje later heet:
‘Dienvolgens heeft de Heilige Paulus den Corinthiër (dien hij verklaard
had, dat van de kerk afgedaan behoorde te worden) wederom bevolen
om te helpen en te vertroosten, nadat hij, van velen bestraft zijnde, tot
inzicht was gekomen’....
dan staat er al weer: resipiscentia (posteaquam resipuisset).
Als enkele regels verder staat, dat ‘niemand, die zich oprecht bekeert,

14.

F. Sylburgius en J. Revius, Belgicarum ecclesiarum doctrina & ordo, Harderwijk, 1627, § 2.
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eenigszins behoort te twijfelen’, dan staat er weer hetzelfde woord (resipiscenti);
het gaat blijkens het verband nog steeds over het terugkeeren van een eens
verstootene.
Als de voorganger aan den weder op te nemen broeder vraagt:
‘of gij voor God en Zijn gemeente alhier van ganscher harte verklaart,
dat gij oprecht berouw hebt’...
dan staat er weer hetzelfde woord, (te vere resipiscere).
Wat men zooal lezen kan!
Om de maat vol te meten, wijs ik er op, dat de eerste volzin, dien we in deze editie
bij de ‘Christelijke Gebeden’ aantreffen, hierop neerkomt (bl. 233), dat de dienaar
des Woords, of liturg, des morgens na de lezing der wet (of nadat deze gezongen
is) de kerk moet vermanen tot ‘resipiscentie’. Volgens ds Douma, ‘Heraut’, ‘Credo’,
‘Utr. Kb’, is dat dus een onmogelijkheid...
Als in de kerkordening, art. 78, sprake is van een geval,
‘wanneer iemand, die geëxcommuniceerd is, zich wederom wil
verzoenen met de gemeente door boetvaardigheid,’
dan staat er weer in diezelfde editie: resipiscentie, 311.
Benevens, dat dan de zondaar volgens ditzelfde artikel professie (belijdenis) moet
doen van zijn....resipiscentia!
Ja, maar, Calvijns eigen woordgebruik dan?
Als hij spreekt over de vrouw, die tot haar man terugkeert (Hos. 2:7) noemt hij
dat ‘resipiscentie’, beeld van het terugkeeren met waarachtige droefheid (42, 233).
Resipiscenties heeten daar nuttige correcties (ib.)...Als de kerk overeenkomstig
Matth. 18 iemand ‘bindt’, is de geëxcommuniceerde zeker van zijn verderf, tenzij hij
‘resipiscentie’ betoont (2, 911). Het doel der excommunicatie is o.m., dat het tot
resipiscentie kome (1, 76). En zoo voort; waarom zouden we nog meer aanhalen?
Ds Douma heeft nòg iets, waar ik ook met genoegen op antwoorden wil. Maar
het lijkt me goed, met hem denzelfden weg te volgen als met dr Kaajan. We zullen
eens een weekje wachten, en ds Douma gelegenheid geven, van een en ander
15.
kennis te geven aan zijn lezers. Wie weet of dan niet de professoren Kuyper en
Hepp en dr Kaajan hem weer even trouw zullen citeeren? ‘Een wolkje als een mans
16.
17.
hand’, zou prof. Hepp zeggen... Want heusch het ziet er wat raar uit aan den
wetenschappelijken hemel tegenwoordig.

15.

16.
17.

Toen ds. Douma in het Friesch Dagblad volgens Schilder zonder argumenten zijn mening
verwierp, was Schilder slechts tot verdere discussie bereid, indien vijf Reformatie-abonnees
hem zouden ‘berichten, dat ze prijs stellen op beantwoording der nog niet behandelde
“argumenten” van ds J. Douma’ (‘Persschouw’, De Reformatie, 3 mei 1940). Een week later
brak de oorlog uit en verdween de discussie van tafel.
I Kon. 18:44.
Zie pag. 241.
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1.

33. Eenige onjuiste dilemma's in pluriformiteitsvertoogen

In den loop van dit jaar is de kwestie van de zoogenaamde ‘pluriformiteit der Kerk’
2.
weer op het tapijt gebracht. Zijdelings kwam daarbij ter sprake óók het gravamen,
dat omstreeks 1917 door dr. C.M. Buizer is ingediend tegen de artikelen, die de
Nederlandsche Confessie wijdt aan ‘de Kerk’. Dr. Buizer, zelf voorstander van een
of andere pluriformiteitsidee (want er zijn vele concepten daarvan, en ze zijn onderling
tegenstrijdig), dr. Buizer bevond, dat deze idee met den tekst en de bedoeling der
Confessie kwalijk te verbinden viel, en bracht op dien grond een gravamen tegen
haar in. Daarmee was officiëel de vraag gesteld, of de pluriformiteitsidee te vinden
was in de Confessie, subsidiair of ze ermee te verbinden zou zijn.
Hierover heeft zich in ‘De Heraut’ een discussie ontsponnen. Nu ook in een
3.
synodaal rapport (zie Acta Groningen 1927, bl. 199) naar een deel (nos. 2093-2095)
der desbetreffende artikelen verwezen wordt, en nu in de kerkelijke pers hier en
daar de neiging aanwezig blijkt, de in deze artikelen neergelegde beschouwing,
mede op grond van wat toch maar een rapport is (en geen synodale uitspraak),
4.
ingang te doen vinden, is de vraag urgent geworden, of ‘De Heraut’ destijds goed
zag. Het feit, dat sinds 1936 van synodewege opnieuw belangstelling voor het
probleem zelf gewekt is, stelt deze urgentie zonder meer vast. Het andere feit, dat
óók in ‘De Bazuin’, officiëel orgaan onzer Hoogeschool, dienaangaande een bepaalde
5.
richting uit gewezen wordt maakt een beschouwing van haar dogmaticus in dezen
almanak verklaarbaar.
De buitengewone omstandigheden, waaronder we leven, hebben de voor volgende
bijdrage door de almanakredactie afgestane ruimte doen inkrimpen. We zullen ons
daarom beperken tot de vraag, of ‘De Heraut’, in haar bestrijding van dr. Buizer's
‘interpretatie’ van de Confessie, met name Calvijn's opinie op zakelijke wijze heeft
kùnnen hanteeren tegen den indiener van bedoeld gravamen, voor wat betreft diens
meening, dat de pluriformiteitsidee vreemd is aan onze belijdenis.
Niet, dat aan de opinie van Calvijn hier definitieve bewijskracht zou toe te kennen
zijn. O neen, allereerst de vraag, wat de Schrift zegt, en vervolgens, wat de goede
historische exegese der Confessie is, zou bij volledige behandeling van het vraagstuk
aan de orde te stellen zijn. Dat heeft óók dr. Buizer zelf gevoeld.

1.
2.
3.
4.
5.

Uit: Almanak van het studentencorps ‘Fides Quaerit Intellectum’ 1940, Kampen, z.j. [1940],
pag. 76-98. De almanak verscheen op 11 februari 1940.
Zie pag. 21.
De Heraut, 3, 10 en 17 maart 1918.
Zie pag. 43-45.
Zie: De Bazuin, 29 december 1939.
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In een ‘ingezonden’ in ‘De Heraut’ van 13 Jan. 1918, no. 2086, merkt hij tegenover
dr. H.H. Kuyper's klacht over het ontbreken, in het gravamen, van Schriftbewijs, op,
dat in een mede door dr. H.H. Kuyper onderteekend advies, ditmaal betreffende
een gravamen tegen art. 36 der Confessie, aan de opstellers dáárvan geen enkel
verwijt ervan gemaakt wordt, dat zij geen rechtstreeksch Schriftbewijs geven, en
voorts gezegd, dat wijl rechtstreeksch bewijs niet te vinden is, acht gegeven moet
worden op de beginselen die Gods Woord in het Nieuwe Testament kennen doet
a.
aangaande den aard van Christus' Koninkrijk.
Dit wat aangaat de kwestie van het Schriftbewijs, en van zijn urgentie.
Wat voorts de vraag naar de historische exegese der Confessie betreft, merkt dr.
Buizer op, dat een kerkelijke commissie, die hem, ‘tot nader toelichting’, voor zich
geroepen had, ‘eenparig van oordeel was, dat in artt. 27-30 (der Confessie) volstrekt
niet gesproken wordt van de onzichtkare Kerk in tegenstelling van de zichtbare,
geïnstitueerde. Hetzelfde heeft Ds Doekes, een exegeet van erkende bekwaamheid,
nadrukkelijk gezegd in “De Wachter” van 21 Sept. l.l.’. Dr. Buizer zegt tot prof. dr.
H.H. Kuyper, den Heraut-redacteur: ‘Het gaat daar volgens U over de onzichtbare
Kerk. Hoe is het nu te verklaren, dat van een onzichtbare Kerk gezegd wordt:
“...hoewel zij somwijlen zeer klein en als tot niet schijnt gekomen te zijn in de oogen
der menschen”?’
Over Schrift en Confessie zou dus uitvoerig te handelen zijn, wilden we volledig
zijn. Als we ons evenwel om aangegeven reden hier tot Calvijn beperken, is het een
troost te weten, dat hij de Schrift trouw wil zijn, en aan de genesis der Confessie
niet vreemd is. Zijn gevoelen is voor het verstaan der Confessie zelfs van groote
beteekenis, gezien zijn invloed op haar totstandkoming, en verbreiding, en
begeleiding door verwante symbolen.
Dit geldt te meer waar het in de kwestie-Buizer in den grond der zaak liep over
wat dr. H.H. Kuyper aldus formuleert: ‘Al wat onze Belijdenis en onze Catechismus
over de Kerk zegt, wordt door hem (dr. Buizer) verklaard in strijd te zijn met den
6.
Geest van Christus’. Welnu, juist op dit punt kon men Calvijn in zijn dagen dadelijk
aan 't spreken krijgen. Als we hem straks volgen, worden we 't noch met dr. Buizer's
veroordeeling, noch met dr. H.H. Kuyper's ‘verdediging’ van de Confessie eens. We
moeten naar de Confessie zelf terug; dàt is het thetische bedoelen van dit opstel.
*
In zijn beantwoording van dr Buizer's ingezonden stuk legt prof. dr. H.H. Kuyper
den weg tot de hem mogelijk dunkende vreedzame confrontatie van Calvijn met de
pluriformiteitsidee, door tweeërlei voorop te plaatsen:
a) dat volgens dr. Buizer in art. 27-30 der Confessie gehandeld wordt over een
en dezelfde Kerk, die dan geïnstitueerd zou zijn;

a.

6.

Hiertegenover merkt ‘De Heraut’ op: ‘Wanneer ik aantoon, dat de Schriftteksten waarop een
deel onzer Belijdenis gegrond is, onjuist worden aangehaald, is daarmee tegelijk het fundament
van dat leerstuk weggenomen’; de stellers van het door dr Buizer geciteerde rapport hebben
dan ook volgens ‘De Heraut’ wel degelijk Schriftbewijs gegeven. (no. 2087)
De Heraut, 20 januari 1918.
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b) dat evenwel volgens den Heraut-redacteur in art. 27 onzer Belijdenis sprake is
‘niet van de geïnstitueerde Kerk, zelfs niet van de zichtbare Kerk, maar van de Kerk
7.
als voorwerp des geloofs.’ (no. 2089)
Er zullen velen zijn, en ook ondergeteekende schaart zich onder hen, die dit
dilemma onjuist gesteld, en dit ‘maar’ derhalve ongeoorloofd achten. Toch neemt
het in het betoog van ‘De Heraut’ groote plaats in; straks immers wordt op dezen
grondslag verder wordt, geredeneerd, en de stelling geponeerd: ‘Vandaar dat wat
in dit artikel beleden wordt, ook niet slaat op de zichtbare geïnstitueerde Kerk, maar
op wat men gewoonlijk noemt: de onzichtbare Kerk, of wil men liever op het mystieke
lichaam van Christus, dat in de zichtbare Kerk tot openbaring komt, maar daarvan
wel is te onderscheiden’ (2089). Een opvatting, die ook bij Doedes voorkomt, den
man, wien ‘De Heraut’ overigens ‘gereformeerd gevoelen’ ontzegt. Ook naar
8.
Maresius verwijst ‘De Heraut’, welke theoloog inderdaad dichter bij de Confessie
staat dan Doedes, en van wien - naar het schijnt - geciteerd wordt, dat Art. 27 handelt
niet over de uitwendige en zichtbare kerk, maar over het corpus Christi mysticum,
waarbij dan herinnerd wordt aan den zonder naderen uitleg toch wel zeer
bedenkelijken regel: indien gij iets ziet, is het geen zaak van geloof (Foederatum
9.
Belgium, 1652, 388 ). ‘De unitas Ecclesiae’, zoo betoogt dan ‘De Heraut’, op hetgeen
het blad voor de opinie van Maresius houdt, weer verder bouwende, ‘de unitas
Ecclesiae, die hier beleden wordt, heeft dus met de vraag van de pluriformiteit der
Kerk niets te maken. Ze is een geloofszaak; ze bestaat, ook al zien we haar niet;
b.
ze doelt op het mystieke lichaam van Christus’. (l.l.)
7.
8.
9.
b.

De Heraut, 3 februari 1918.
Samuel Maresius (1599-1673), gereformeerd predikant, hoogleraar theologie te Groningen.
Zie: BLGNP, I, pag. 158-160.
Samuel Maresius, Foederatum Belgium orthodoxum, Groningen, 1652.
Het spijt ons, te moeten constateeren, dat ‘De Heraut’ Maresius' opinie misduidt. Het blad
maakt tusschen art. 27 en de andere artikelen der Confessie een scherp onderscheid; handelt
het eerste over de ‘onzichtbare, mystieke’, de andere spreken over de zichtbare, institutaire
kerk. Wie evenwel Maresius' kommentaar op art. 28 naleest, ontdekt spoedig, dat hij van zulk
een onderscheiding toch niet weten wil: het subject van art. 27 is óók dat van art. 28 (er staat
trouwens aan den kop van art. 28, onder verwijzing naar art. 27, ook in Maresius' editie, bl.
392: credimus, quod cum sanctus hic coetus.....; [Wij geloven, dat, gezien het feit dat deze
vergaderingen Maresius zelf leidt de bespreking van art. 28 in met de opmerking: Ecclesia
illa Universalis & Catholica, de qua Articulo superiori dictum est, in Coetibus & Conventibus
particularibus Ecclesiarum.....colligitur & conservatur (393). [Deze algemene en katholieke
kerk, waarover in het vorige artikel is gesproken, wordt verzameld en bewaard in afzonderlijke
vergaderingen en samenkomsten van kerken] De volgende zin constateert, dat wie als lid
van haar in 't algemeen (de ecclesia universalis en catholica) en in illa (in!, K.S.) van Christus'
mystieke lichaam wil worden aangemerkt, zich moet voegen bij een van die ecclesiae (pluralis).
Van dogmenhistorische beteekenis is het voorts, dat hij, en 't lijkt wel haast een ingrijpen op
het debat-Buizer - ‘van meetaf’ maar wil afrekenen met de scrupule van.....de Remonstranten,
die nota bene vragen: an quae hic (in art. 28) proponuntur, praecedenti articulo aptari commode
possint? [of die dingen die hier (in art. 28) aan de orde worden gesteld, niet gemakkelijk
kunnen worden aangepast aan het voorgaande artikel] Het remonstrantsche argument is: de
omschrijving van de ware kerk viel bij Maresius zóó uit, dat men zou denken: niemand kan
daaruit de ware kerk kennen; hoe kan men zich dan erbij voegen? De kwestie komt dus zóó
te staan: si dicamus hoc articulo sermonem esse de visibili Ecclesia, quaeritur quo pacto
dicatur extra eam non esse salutem? [wanneer wij zeggen dat het in dit artikel gaat over de
zichtbare kerk, doet zich de vraag voor op wat voor manier er gezegd wordt dat er buiten
haar geen heil is] Maresius antwoordt: facilis est responsio. [het antwoord is gemakkelijk]
Waarom? Wel, primo is het verkeerd gezien, uit de omschrijving van de kerk in art. 27 (!) af
te leiden, dat men haar niet kennen kan; daar was toch immers ook al sprake van een
congregatie, en een coetus, heusch geen onzichtbare grootheden? En ik kan toch immers in
communi nosse coetum eorum qui veram Christi fidem & doctrinam profitentur, eamque in
se ipsis curant per sacramenta novi foederis obsignari, ut saltem sacramentaliter sanguine
Christi abluti appareant? [in het algemeen de vergadering kennen van hen die het ware geloof
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Tegenover Buizer's opmerking, dat in de woorden der Confessie zelf immers

in Christus en de leer belijden en er acht op geven dat dat geloof bij hen zelf door middel van
de sacramenten van het nieuwe verbond wordt bezegeld, zodat althans op sacramentele
manier aan de dag treedt dat zij door het bloed van Christus zijn gewassen] En secundo: het
mystieke lichaam van Christus, zegt Maresius verder, wordt tot Hem alleen maar vergaderd
in visibilibus coetibus eorum qui ipsius nomen profitentur. [zichtbare vergaderingen van hen
die zijn naam belijden] En daarom kan het etiam secundario dici quod extra Ecclesiam
visibilem, si quis ejus communionem per contemptum ac αἰϑα∂ειαν respuerit, nulla salus
queat obtineri (bl. 394). [zelfs met een terloopse opmerking gezegd worden dat er buiten de
zichtbare kerk, als iemand de gemeenschap met haar door verachtingen verwerpt, geen heil
kan worden verkregen]
Trouwens, ook Maresius' opmerkingen ad art. 27 keeren zich tegen de scherpe scheiding
van “De Heraut”. Indien art. 27 volgens Maresius had willen zien op “de” onzichtbare kerk, in
tegenstelling van de zichtbare, dan zou die distinctie vóórop hebben moeten staan. In feite
wordt ze gemaakt door Maresius binnen het kader van de in art. 27 bedoelde kerk, die subject
is in alle desbetreffende artikelen der confessie zonder onderscheid, bl. 388: Maresius is dan
al bezig aan.....punt 16(!). Hij opponeert tegen het roomsche begrip der (pauselijke) unitas,
maar houdt het gereformeerde vast. Dat hij deze unitas ook in het zichtbare reeds ziet
optreden, bewijst wel de geliefkoosde parallel met een ziel, die de forma is, en ondeelbaar
(indivisibilis), in haar eenheid met de materia, die echter in fluxu continuo is. Een bewijs, al
weer, dat de kwestie van onzichtbaar-zichtbaar bij de oudere theologen er ook één was van
vast-onvast; onbeweeglijk-beweeglijk; hetgeen een andere distinctie is dan die van
mystiek-sensibel (380). Natuurlijk vermeldt ook hij den bekenden slagzin van Cyprianus,
hieronder nog te vermelden, en leidt eruit af, dat de episcopi van heden met de apostelen
deelen in consortium, honor, potestas. De catholiciteit is een zaak, o.m. van geloof en leer
(381). Als men maar niet den pauselijken begrippen-kraam, doch de Schrift hanteert, dan is
er geen zékerder regel voor het uit elkaar houden van de orthodoxe en algemeene kerk ter
eener, en de heterodoxe ter anderer zijde (383). Hoezeer ook Maresius op de uitverkorenen
als ware kerkleden wijst (386), hij wil toch den roomschen niet het genoegen gunnen, hem
voor donatist, pelagiaan, en anabaptist uit te maken (387).
Tenslotte, de uitspraak van ‘De Heraut’, volgens welke Maresius de unitas ecclesiae geheel
en al zou losmaken van de pluriformiteitskwestie, wijl van die der zichtbare kerk, schijnt ons
op misverstand te berusten, óók als men haar in den context leest. Maresius acht den langen
katalogus van notae der kerk, zoals Rome hem opstelt ter herkenning van de ecclesia catholica
zinloos. Waarom? Omdat de ecclesia catholica ‘in suo formali non cadat sub sensus & soli
Deo nota sit. Quod creditur non videtur; si vides fides non est’ (338). [katholieke kerk in formele
zin niet te vatten is met de zintuigen maar alleen aan God bekend is. Wat wordt geloofd, wordt
niet gezien; als je het ziet is het geen geloof] In suo formali, - men denke weer aan den parallel
ziel-lichaam, forma-materiale. Als Maresius mijn ziel onzichtbaar noemt, mag ‘De Heraut’ niet
concludeeren, dat ik onzichtbaar ben. De ecclesia catholica, waartoe immers ook engelen
en eveneens zaligen behooren volgens deze conceptie, en die om geografische redenen
uiteen-ligt (zie ook op art. 29, de notis ecclesiae, p. 413), valt niet onder het zintuigelijk
waarneembare (n.l. niet in haar totaliteit). Natuurlijk niet, zeggen ook wij: niemand heeft ooit
‘de’ kerk gezien, zeiden we, De Reformatie, 24-V-'35; getrouw aan Maresius, en ettelijke
andere gereformeerde dogmatici. Maar dat houdt natuurlijk niet in, dat daarom de ecclesia
catholica een mystiek begrip zou zijn. Reeds daarom niet, wijl de kwestie van de notae der
kerk een andere is dan die van haar adjuncta, waaronder dan verder zichtbaarheid en
onzichtbaarheid ter sprake komen (zie b.v. Fr. Turrettini). De notae der kerk onderstellen
derhalve de zintuigelijk-waarneembaarheid van wat met haar behulp te kennen is. Staat nu
vast, dat het subject der kerk in art. 27 en 28v hetzelfde is volgens Maresius, dan kan men
met zijn polemiek tegen de roomsche notae ecclesiae catholicae conquirendae [kentekenen
om de katholieke kerk op te sporen] niets aanvangen om dr Buizer te weerleggen. Maresius'
scepticisme aangaande de notae der ecclesia catholica (die men nimmer in haar totaliteit
zag) is nog geen scepticisme aangaande de kenbaarheid der kerk. Als ik een huis-in-aanbouw
niet voltooid zie, zie ik dat, wat er al staat, toch wel?
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gezegd wordt, dat de Kerk in de oogen der menschen toch maar vaak zeer klein is,
hetgeen z.i. bewijst dat van de zichtbare Kerk sprake is, stelt ‘De Heraut’ Bullingers
10.
‘Huysboek’; daar wordt gezegd, dat de Kerk ‘ook een onzichtbare Kerk kan
genoemd worden, niet omdat de menschen onzichtbaar zijn, waaruit

10.

Heinrich Bullinger, Huysboeck, viif decades, dat is viiftien sermoonen van de voornemste
hooftstucken der christelijcker religie, in dry deelen ghescheyden, z.p., 1568.
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de Kerk vergaderd wordt, maar omdat zij (de Kerk) voor onze oogen verborgen en
Gode alleen bekend, vaak aan ons menschelijk oordeel ontsnapt’. (Heraut, 2089,
Müller, Bekenntnisschriften, 199) Het ontgaat den opmerkzamen lezer niet, dat
hiermee nog niet meer behoeft gezegd te zijn, dan wat later door ondergeteekende
werd geponeerd in de stelling, dat niemand ooit ‘de’ Kerk gezien heeft, want ze is
11.
nog niet àf; weshalve langs phaenomenologischen weg tot een goede omschrijving
van de Kerk niet te komen is. Maar dit wil nog niet zeggen, natuurlijk, dat de Kerk
op elken bepaalden datum van dit nog-niet-afzijn ‘mystiek’ zou zijn, en derhàlve niet
te zien, verborgen. Een huis-in-aanbouw

11.

Zie: K. Schilder, ‘Stellingen inzake de kerk’, De Reformatie, 24 mei 1935; ook gepubliceerd
in G. Harinck (samenst.), K. Schilder (1890-1952), een keuze uit zijn werk, Kampen, 1989,
pag. 60.
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12.

(beeld der Synopsis) is niet af; ‘het’ huis is nog niet gezien. Maar wat er staat, dat
is alvast zichtbaar, en allerminst ‘mystiek’. Een en ander houdt dan ook volstrekt
13.
niet in, wat ‘De Heraut’ (2090) daarna met instemming van dr. A. Kuyper citeert,
de nogal gedurfde en o.i. onjuiste uitspraak n.l.: ‘dit mystieke, dit schuilende karakter
van het lichaam van Christus moet daarom steeds op den voorgrond blijven en
14.
uitgangspunt van onze belijdenis zijn’. Al staat het met de artt. 28-30 eenigszins
ànders, volgens ‘De Heraut’, toch is het blad ervan verzekerd, dat ‘alle bevoegde
(! K.S.) uitleggers van onze Geloofsbelijdenis het er over eens zijn, dat Artikel XXVII
over de onzichtbare Kerk of het mystieke lichaam van Christus handelt’ (2090). Het
‘eenig, heilig en katholiek’ geldt volgens het blad niet van de zichtbare, maar van
de onzichtbare Kerk (l.l.).
*
Van de juistheid van het dilemma, waarvan in heel dezen redeneergang uitgegaan
wordt, zijn wij niet overtuigd. Integendeel, wij wijzen het af, en doen dit onder
verwijzing naar wat we (vgl. Bullinger's uitspraak van zooeven) hebben geschreven
in ‘De Reformatie’ (21 Oct. '32; 15 Dec. '39) over ‘worden’ en ‘zijn’ der Kerk. De door
‘De Heraut’ uit het ‘Huysboek’ geciteerde woorden zijn een onderdeel van een
15.
betoog, waarboven staat als titel: Ecclesia non alligata est signis. Maar die signa
zijn er wel, en maken de ware Kerk kenbaar, want de legitieme prediking is het
voornaamste signum.
16.
Ook de Synopsis (Disp. 40 § 34) kent de Kerk niet alleen als ‘in fieri’, doch ook
17.
als ‘in facto’ zijnde. Maar zij denkt (herinner u het beeld van het huis-in-aanbouw)
er niet aan, het ‘in fieri’ aan ‘de’ zichtbare Kerk in tegenstelling met ‘de’ onzichtbare,
die dan als afzonderlijke grootheid ‘in facto’ zou zijn, toe te kennen. Het ‘in fieri’ en
‘in facto’ gelden van één en dezelfde Kerk-in-den-tijd. Het ‘nog-niet-àf’ en inzóóverre
‘nog-niet-zichtbaar-zijn’ der ecclesia tota maakt de Kerk niet mystiek; de term
‘onzichtbaar’ wordt, en dit te vergeten is van veel rampen de oorzaak, in de
dogmatiek nu eens in dezen, dan weer in genen zin gebruikt.
Maar daarom is des te belangrijker de vraag, wat Calvijn dan wil.
*
18.

In haar beroep op Calvijn wijst ‘De Heraut’ (no. 2093) op een uitlating van dezen
reformator in een brief aan Lelio Sozzini (niet ‘7 Dec.’, doch 7. Idus Decembr. 1549).
Naar de aanhaling van ‘De Heraut’ zegt Calvijn daar:

12.

Zie: H. Bavinck (ed.), Synopsis purioris theologiae disputationibus quinquaginta duabus
comprehensa ac conscripta per Johannem Polyandrum, Andream Rivetum, Antonium
6

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Walaeum, Antonium Thysium, Leiden, 1881 , pag. 440.
De Heraut, 10 februari 1918.
A. Kuyper, Pro rege, of het koningschap van Christus, Kampen, 1911, pag. 130, 131.
De kerk is niet gebonden aan de tekenen.
In wording.
In feite.
De Heraut, 3 maart 1918.
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‘Wanneer ik zeg, dat ook in het Pausdom nog overblijfselen der Kerk zijn
overgebleven, dan beperk ik dit niet tot de uitverkorenen, die hier of daar verstrooid
zijn, maar dan meen ik, dat in het Pausdom werkelijk nog de ruïnes van de verwoeste
Kerk voorhanden zijn. Om niet te lang hierover uit te weiden, het gezag van den
Apostel Paulus moet ons hier voldoende zijn, want hij zegt, dat de Antichrist in den
tempel Gods zitten zal (II Thess. 2:4). Ik meen dan ook met genoegzame gronden
te hebben aangetoond, dat de Kerk, schoon half verwoest, toch in het Pausdom is
overgebleven’.
Tot zoover het citaat uit den brief van Calvijn.
Nu is het alvast opmerkelijk, dat Calvijn vóór dezen brief een anderen aan
denzelfden geadresseerde heeft gericht. Legt men dien daarnaast, of, gelijk het
eigenlijk behoort, leest men hem daarvóór, dan blijkt, dat Calvijn er niet aan denkt,
den naam van ‘kerk’ voor de roomschen te vindiceeren. Juist omgekeerd: hij wil
dien naam aan hen ontzeggen (detrahere). Al doopt hij een door roomsche hand
gedoopte niet ‘over’, dit houdt niet in, dat het doopende instituut den naam van ‘kerk’
verdient: ‘Lusoriam baptismi imitationem pro mero ludibrio, ut est, habendam censeo.
c.
Baptismus tamen papistarum, utcunque mille ludibriis scateat, efficaciam suam
retinet: quatenus in hunc finem administratur, ut ex Christi mandato recipiant fidelium
liberi signum adoptionis. Video enim circumcisionem multis superstitionibus vitiatam,
nihilominus pro gratiae symbolo habitam fuisse. Quod obiicis, in conventu piorum
debere baptismum celebrari, non obstat quominus in idololatrarum coetu
administratus valeat. Nam quum docemus quid fieri deceat, ut purus sit baptismus,
omnique inquinamento vacuus, non abolemus Dei institutionem, etiamsi eam
idololatrae corrumpant. Porro inter illas papalis baptismi corruptelas manet aliquid
Dei proprium. Deinde sic papistis detrahimus ecclesiae nomen, ut tamen illac
quasdam manere reliquias ecclesiae non negemus. Certe quum Iosias et Ezechias
ex toto Israele colligerent qui defecerant a Domino, ad alteram circumcisionem eos
minime vocarunt. Et quum templum ipsum variis sacrilegiis pollutum foret, circumcisio
tamen valere non desiit. Ergo utcunque peccare eos dicam, qui illic suos liberos ad
baptismum offerunt: non tamen baptismum protinus nullum esse sentio, in quo nota
aliqua divinae institutionis, etsi multis alioqui maculis foedata, apparet’ (brief 1212,
19.
Corpus Reformatorum, Vol. XLI, Joann. Calv. Vol. XIII, 308). Evenzoo de Conf.
Gallicana, art. 28.
c.
19.

Iets anders dan: autoriteit (der ambten).
Het speelse nabootsen van de doop moet naar mijn oordeel voor zuivere dwaasheid gehouden
worden, wat het ook werkelijk is. Toch behoudt de paapse doop, ook al wemelt hij van duizend
dwaasheden, zijn uitwerking: voorzover hij tot dit doel wordt bediend, dat naar het gebod van
Christus de kinderen der gelovigen het teken van de aanneming ontvangen. Ik zie immers
dat de besnijdenis door vele vormen van bijgeloof geschonden was, maar desalniettemin
beschouwd werd als het teken van de genade. Dat jij tegenwerpt, dat de doop in de
samenkomst van de vromen behoort te worden gevierd, dat staat niet het feit in de weg dat
(de doop, die is) bediend in de vergadering van beeldendienaars geldig is. Want wanneer wij
leren wat behoort te gebeuren, opdat de doop zuiver is, vrij van elke onreinheid, dan stellen
wij niet de instelling van God terzijde, ook als beeldendienaars die (doop) misvormen. Verder,
tussen die misvormingen van de paapse doop blijft iets van God zelf behouden. Vandaar dat
wij wel aan de papisten de naam van kerk ontnemen, maar zó, dat wij toch niet ontkennen
dat daar nog enige overblijfselen van de kerk blijven. Voorzeker hebben Iosias en Ezechias,
toen zij uit geheel Israël verzamelden wie [eerder] van de Here afvallig waren geworden,
allerminst opgeroepen tot een tweede besnijdenis. En toen de tempel zelf door verschillende
vormen van heiligschennis bezoedeld was, behield de besnijdenis toch haar waarde. Dus
hoe ik ook vind dat zij, die hun kinderen daar ter doop aanbrengen, zondigen: toch ben ik niet
van mening dat de doop, waarin een of ander teken van de goddelijke instelling te zien is,
helemaal niets voorstelt, door hoeveel smetten dit teken overigens ook bezoedeld is.
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Calvijn's praxis, die terecht den ‘herdoop’ verwerpt, mag dus niet worden uitgelegd
in dien zin, alsof hij den naam ‘Kerk’ aan het roomsche instituut zou willen toekennen,
dan wel, ook Rome zou ‘waardeeren’ onder het aspect eener pluriformiteitsidee.
Integendeel: hij stelt voorop: ‘detrahimus ecclesiae nomen’; het eenige, wat hij dan
verder doet is: dwaze consequenties afwijzen, die men hem in de schoenen schuiven
wil.
En eerst daarna volgt dan de door ‘De Heraut’ geciteerde brief van 7. Idus
Decembr. 1549. Uit vergelijking van de vertaling, die ‘De Heraut’ daarvan gaf, met
het origineel, ziet men, dat aan het slot (waar het voor ons doel op
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aankomt) de vertaling afwijkt: ‘Quod ecclesiae reliquias manere in papatu dico, non
restringo ad electos, qui illic dispersi sunt: sed ruinas dissipatae ecclesiae illic exstare
intelligo. Ac ne mihi longis rationibus disputandum sit, nos Pauli autoritate contentos
esse decet, qui Antichristum in templo Dei sessurum pronunciat (II Thess. 2, 4).
Quanquam et hoc rationibus satis validis me probasse puto, ecclesiam licet
20.
semiruptam, imo si lubet diruptam ac deformem, aliquam tamen manere in papatu’.
Deze woorden, men lette maar op ‘aliquam’, zeggen niet, wat ‘De Heraut’ eruit
las. Volgens dit blad zou er staan, dat ‘de Kerk, schoon half verwoest, toch in het
Pausdom is overgebleven’. Calvijn evenwel heeft het niet over ‘de Kerk’, doch over
‘zekere kerk’, ‘iets van de kerk’, ‘ecclesiam aliquam’. En aan het door ‘De Heraut’
wèl geciteerde en vertaalde praedicaat: ‘semiruptam’ (waarbij als subject niet ‘de
Kerk’, maar die ‘aliqua ecclesia’ te denken is) voegt Calvijn, zichzelf verduidelijkend,
nog toe, dat ze is ‘dirupta’, verscheurd, en ‘deformis’, misvormd, wanstaltig. Geen
pluriformiteit ‘der’ Kerk, doch de ‘deformiteit’, nog zelfs van die ‘aliqua ecclesia’,
alzoo.
Men heeft in den laatsten tijd onder ons nog al eens de redeneering kunnen
beluisteren, volgens welke het niet-meer-óverdoopen bewijs was van de erken-

20.

CR, XIII, pag. 487.
Wanneer ik zeg dat er in het pausdom nog overblijfselen van de kerk zijn, dan beperk ik dat
niet tot de uitverkorenen, die daar verspreid zijn: maar ik versta daar onder dat daar nog
ruïnes van de verstrooide kerk aanwezig zijn. En om het niet in lange betogen uiteen te moeten
zetten, past het ons tevreden te zijn met het gezag van Paulus, die profeteert dat de antichrist
in de tempel van God gezeten zal zijn (II Thess. 2:4). Trouwens ik ben van mening dat ik met
voldoende stevige argumenten ook dit heb onderbouwd, dat er in het pausdom toch nog iets
van een kerk, ofschoon half verwoest, ja, als u wilt verscheurd en misvormd, over is.
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ning van zoo'n instituut, als Rome is, als Kerk. Hoe weinig Calvijn van deze ook
hem thans opgedrongen consequentie weten wil, blijkt óók uit dezen zelfden brief
aan Lelio Sozzini. Calvijn erkent daar, dat ook hij niets weten wil van bediening van
den doop in een particuliere woning van een geloovige. Toch zou hij zoo'n
doopsbediening welwillender beoordeelen, dan den roomschen doop. Onmiddellijk
op de door ons hierboven aangehaalde woorden laat hij deze volgen: ‘Atqui non
patior, ut in privatis pii hominis aedibus baptismus pure iuxta Christi regulam
administretur. Facilis responsio est. Nam huiusmodi baptismum, qui apud nos non
permittitur, ac iure quidem vetitus est, facilius tolerarem, quam papalem illum tot
sordibus infectum. Verum hic non agitur, quid ego probem. Quod autem baptismum
pro nihilo me ducturum putas, quem e fratribus meis quispiam forte intra privatos
parietes administraverit, hoc nunquam mihi venisse in mentem, Deum er homines
testor. Longe enim aliud est praescribere quid rectum sit ac sincerum, et quid inter
21.
exoticas accessiones residuum sit ex Dei institutis’ (Epist. 1323, a.w. 487).
Met zulke uitspraken vóór zich, kan men toch kwalijk volhouden, dat Calvijn's
weigering van den herdoop involveert zijn plaatsing van Rome's instituut onder het
pluriformiteitsschema.
*
Behalve de tweede brief aan Sozzini wordt door ‘De Heraut’ ook een passage
geciteerd uit Calvijn's Institutie (IV, 2, 11). Calvijn zegt daar: ‘Wij ontkennen niet,
dat hedendaags onder de Papisten nog de sporen der Kerk gevonden worden, die
de Heere onder hen uit de verwoesting der Kerk heeft laten overblijven’. Het breede
citaat, uit IV, 2, 11, door ‘De Heraut’ overgenomen, legt ongetwijfeld getuigenis af
van ruimen blik; en ik zou niemand onder ons weten, die er anders over denkt.
Hoe weinig evenwel deze of dergelijke uitlatingen een pluriformiteitsleer kunnen
steunen, leert wel de laatste volzin waarop heel het betoog uitloopt: ‘Sed quia e
d.
converso deletae sunt illic notae quas praecipue in hac disputatione respicere
debemus, dico unumquemque coetum et totum corpus carere legitima

21.

d.

Maar toch duld ik niet, dat in de privéwoning van een vrome de doop wordt bediend op zuivere
wijze overeenkomstig de regel van Christus. (Waarom ik dat niet duld?) Het antwoord is
gemakkelijk. Want een dergelijke doop, die bij ons niet wordt toegestaan, en zelfs rechtens
verboden is, zou ik gemakkelijker tolereren dan die zo zeer met vuil besmette paapse (doop).
Maar het gaat hier niet om wat ik goed vind. Wat betreft echter dat jij meent dat ik de doop
waardeloos zou achten, die een van mijn broeders toevallig binnen zijn eigen muren heeft
bediend, - ik betuig bij God en mensen dat ik dit nooit gedacht heb. Iets heel anders is het
immers voor te schrijven wat recht is en zuiver dan wat temidden van de vreemde toevoegingen
overgebleven is van de instellingen van God.
In een artikel van Ds H. Veldkamp is eenige jaren geleden een poging gewaagd om een
bepaald instituut (de Herv. Kerk) te zien als een, waarin de kenmerken latent [verborgen,
onzichtbaar] waren. Calvijn spreekt hier van notae deletae; [vernietigde, verwoeste kenmerken]
ken-merken, als de confessie voor de Kerk aangeeft, zijn trouwens geen kenmerken meer,
als ze latent geworden zijn.
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22.

ecclesiae forma’. Pluriformiteit der Kerk? Neen - elke hier bedoelde coetus, en
ook heel het overeenkomstige corpus, mist de legitieme forma der Kerk. Legitiem
- dáár loopt een lijn, die men óók volgen moet; men zal dan eindelijk eens ophouden,
de kwestie der waardeering van de onderscheiden instituten te laten opgaan in een
meten van hun meerdere of mindere ‘zuiverheid’ (IV, 2, 12 slot). De
zuiverheidskwestie is zelfs ondergeschikt, ditmaal, aan die der wettigheid: Quum
ergo ecclesiae titulum non simpliciter volumus concedere papistis, non ideo ecclesias
apud eos esse infitiamur; sed tantum litigamus de vera et legitima
constitutione.....Ecclesias esse dico, quatenus populi sui reliquias, utcunque misere
dispersas ac disiectas, illic mirabiliter Dominus conservat, quatenus permanent
aliquot ecclesiae symbola, atque ea praesertim quorum efficaciam nec diaboli astutia,
23.
nec humana pravitas destruere potest. Sed quia e converso..... en dan volgt de
slotzin, dien we zooeven voorop plaatsten. Men lette op dat quatenus, en make er
geen quia van, vooral niet onder de zonen van Separatie en Doleantie.....
Zoo vraagt Calvijn dan ook naar de heerschappij van het Woord; waar die
ontbreekt, breekt God zijn woning op, alio transmigrat et locum sine ulla sanctitate
24.
relinquit..... Waarom dan ook Paulus negat Iudaeos illos, veritatis hostes, esse
25.
ecclesiam (IV, 2, 3). De roomschen willen wel de onervarenen verschrikken
26.
ecclesiae nomine, maar wij moeten ons niet van de wijs laten brengen, mimine
permovere nos debet inanis hic fulgor, quo simplicium oculi perstringuntur, ut
ecclesiam esse recipiamus ubi verbum Dei non apparet (IV, 2, 4).....Quid igitur
e.
sponte in censenda ecclesia insanimus, quum eam minime dubio symbolo designarit
Christus? quod ubicunque spectatur, fallere non

22.

23.

24.

25.

26.
e.

‘Maar omdat daarentegen daar die teekenen vernield zijn, waarop wij in deze uiteenzetting
voornamelijk moeten letten, zeg ik, dat iedere vergadering en ook het geheele lichaam van
het pausdom de wettige gedaante van een kerk mist.’ (Calvijn, Institutie, III, pag. 54)
CR, II, pag. 776.
‘Hoewel we dus den titel van kerk niet eenvoudigweg aan de pausgezinden willen toestaan,
loochenen wij daarom niet, dat er bij hen kerken zijn; maar wij twisten slechts over de ware
en wettelijke regeling (...) ik zeg, dat er kerken zijn in zooverre de Heere de overblijfselen van
zijn volk, hoe ellendig verstrooid en uiteengejaagd dan ook, daar op wonderlijke wijze bewaart,
in zooverre er eenige kenteekenen der kerk blijven bestaan, en wel voornamelijk die
kenteekenen, wier kracht noch de listigheid van den duivel, noch menschelijke boosheid kan
vernietigen. Maar omdat daarentegen’. (Calvijn, Institutie, III, pag. 53, 54)
CR, II, pag. 769.
‘verhuist (...) naar elders en laat de plaats zonder enige heiligheid achter’. (Calvijn, Institutie,
III, pag. 43)
CR, II, pag. 769.
‘ontkent, dat die Joden, de vijanden der waarheid, de kerk zijn’. (Calvijn, Institutie, III, pag.
43)
CR, II, pag. 770.
‘door den naam der kerk’. (Calvijn, Institutie, III, pag. 45)
Latente kenmerken? Er wordt niet aan gedacht.
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potest quin illic ecclesiam certo ostendat; ubi vero abest, nihil restat, quod veram
27.
ecclesiae significationem dare possit.
‘Sporen’ der Kerk zijn in Rome, onder de tyrannie, voor Calvijn's besef zeker;
maar die ‘sporen’ maken het instituut van Rome daarom nog niet den naam van
‘Kerk’ waard. Op dit punt is Calvijn onverbiddelijk; en vóór het door ‘De Heraut’ uit
IV, 2, 11 aangehaalde zinnetje aanqaande die ‘sporen’ gaat in IV, 2, 10 Calvijn's
besliste weigering om Rome den naam Kerk toe te kennen. ‘Nam si ecclesia
secundum eum modum consideratur, cuius revereri iudicium, cuius autoritati deferre,
cuius monitionibus parere, cuius castigationibus commoveri, cuius communionem
religiose in omnibus colere oporteat, ecclesiam illis concedere non possumus quin
subiectionis et obedientiae necessitas nos maneat. Libenter tamen eis concedemus,
quod Iudaeis et Israelitis sui saeculi dederunt prophetae, quum res aut in pari statu
aut etiam meliore illic essent. Videmus autem ut passim clament profana esse
conventicula, quibus non magis consentire liceat quam Deum abnegare. Et certe
si illae ecclesiae fuerunt, sequitur ab ecclesia Dei alienos fuisse, in Israele quidem
Heliam, Michaeam et similes; in Juda autem Iesaiam, Jeremiam, Oseam et reliquos
eius notae, quos peius quibusvis incircumcisis oderant et exsecrabantur sui saeculi
prophetae, sacerdotes et populus. Si illae ecclesiae, ergo ecclesia non columna
veritatis, sed firmamentum mendacii, non tabernaculum Dei viventis, sed idolorum
receptaculum’. Als de tegenwoordige vergaderingen der pausgezinden kerken zijn,
‘si ecclesiae sunt, potestas clavium penes ipsas est, atqui claves individuum habent
nexum cum verbo, quod illinc profligatum est. Deinde si ecclesiae sunt, valet apud
eas Christi promissio: quodcunque ligaveritis, etc. Contra autem, abdicant a sua
communione quicunque se Christi servos non ficte profitentur. Ergo aut evanida est
Christi promissio, aut non sunt, hoc saltem intuitu, ecclesiae.....Proinde aut ecclesiae,
secundum hanc rationem, non sunt; aut nullum restabit symbolum quo legitimi
28.
fidelium coetus a Turcarum conventibus discernantur’ (IV, 2, 10). Vgl. weer Conf.
Gallicana, art. 28.
27.

28.

CR, II, pag. 771.
Wij moeten ‘ons door dezen ijdelen glans, waardoor de oogen der eenvoudigen worden
getroffen, geenszins er toe laten bewegen, dat we zouden aannemen, dat het een kerk is,
waar Gods Woord niet aanwezig is (...) Wat handelen wij dan vrijwillig dwaas in het
beoordeelen der kerk, daar Christus haar van een geenszins twijfelachtig kenmerk voorzien
heeft? Welk kenmerk, overal waar het gezien wordt, zonder bedrog aantoont, dat daar een
kerk is; maar waar het niet is, blijft niets over, dat een juiste aanwijzing van de kerk zou kunnen
geven.’
(Calvijn, Institutie, III, pag. 45, 46)
CR, II, pag. 774, 775.
‘Want indien men de kerk beschouwt op die manier, dat men haar oordeel moet eerbiedigen,
haar gezag erkennen, haar vermaningen gehoorzamen, door haar kastijdingen bewogen
worden, haar gemeenschap in alle dingen nauwkeurig moet onderhouden, dan kunnen wij
niet toegeven, dat zij de kerk zijn, zonder dat wij genoodzaakt zijn ons aan haar te onderwerpen
en haar te gehoorzamen. Wij zullen hun echter gaarne toegeven, wat de profeten aan de
Joden en Israelieten van hun tijd gegeven hebben, toen de zaken daar of in gelijken, of in
een beteren stand waren. Wij zien dan hoe de profeten overal uitroepen, dat de samenkomsten
onheilig zijn, met welke men evenmin mag instemmen als dat men God mag verloochenen.
En ongetwijfeld, wanneer dat kerken geweest zijn, dan volgt daaruit, dat aan de kerk Gods
vreemd geweest zijn, in Israel Elia, Micha en dergelijken, in Juda Jesaja, Jeremia, Hosea en
andere dergelijke mannen, die door de profeten, priesters en het volk van hun tijd meer gehaat
en verfoeid werden dan onbesnedenen. Indien dat kerken waren, dan is dus de kerk niet een
pilaar der waarheid, maar een steunpunt der leugen, niet een tabernakel des levenden Gods,
maar een woning der afgoden. Zij achtten het dus noodzakelijk zich te onttrekken aan de
eenstemmigheid met hun vergaderingen, die niets anders was dan een goddelooze
saamspanning tegen God. (...)
indien ze kerken zijn, is de sleutelmacht bij hen; maar de sleutelen hebben een
onverbreekbaren band met het Woord, hetwelk daar verdreven is. Verder, indien ze kerken

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

Zoo min dus ‘vonkskens’ tot een vuur aan te blazen zijn, zoo min zijn naar Calvijn
kerksporen tot een Kerk uit te breiden. De Kerk, ‘ceste societe est

zijn, geldt bij hen Christus' belofte: “Zoo wat gij binden zult” enz. Maar zij daarentegen
verstooten uit hun gemeenschap allen, die ongeveinsd belijden, dat ze dienstknechten van
Christus zijn. Dus is of de belofte van Christus ijdel, of zij zijn, tenminste zoo beschouwd,
geen kerken. (...) Daarom zijn zij, volgens deze redeneering, geen kerken, of er zal geen
kenteeken meer over blijven, waardoor de wettige vergaderingen der geloovigen van de
bijeenkomsten der Turken kunnen onderscheiden worden.’ (Calvijn, Institutie, III, pag. 51, 52)
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catholique cest a dire universelle, car il ny en a point deux ou trois (Instr. et Conf.
de Foy, C.R. 22, 57). Zeker, dat ziet op de eenheid der uitverkorenen in Christus,
maar die eenheid wil niet aldus verstaan worden, dat de ‘geestelijke eenheid’
tegenover de ‘institutaire’ zou staan, alzóó dat Róme déze, doch Calvijn géne zou
willen. De schapen hooren de stem van Christus; wien het om de geestelijke, dien
is het ook om de institutaire eenheid te doen.
Dit laatste zegt Calvijn herhaaldelijk; wij meenen dan ook te moeten verschillen
29.
van dr. H.H. Kuyper, als hij schrijft (no. 2091), dat het in de eenheid der Kerk ‘niet
om de institutaire eenheid, maar om de geestelijke eenheid Calvijn te doen was’.
Ook dit dilemma (‘maar’!) is vreemd aan Calvijn.
Dat het met zijn denken niet strookt, blijkt o.i. uit enkele getuigenissen. Ook ditmaal
laten we de keuze bijkans geheel door ‘De Heraut’ bepalen.
‘Toen de Sorbonne in haar geloofsartikelen tegen de Protestanten o.a. ook
verklaarde, dat ieder Christen gehouden is te gelooven, dat er maar één algemeene
zichtbare Kerk is, is Calvijn hiertegen opgekomen’, zoo lezen we in ‘De Heraut’ (nr.
30.
2095). En het blad vervolgt: ‘Dat er één algemeene Kerk is, erkende Calvijn, maar
hij bestreed juist dat deze Kerk altoos zichtbaar moest wezen, en evenzoo, dat deze
zichtbare openbaring aan een bepaalde Kerk gebonden was’. Waarna dan, ten
bewijze, volgende uitspraak van Calvijn wordt aangehaald: ‘De vraag is,.....waaraan
de zichtbare openbaring dezer Kerk kan gekend worden en het antwoord daarop
is, dat deze Kerk daar zichtbaar wordt, waar Christus zich toont en waar Zijn Woord
wordt gehoord, gelijk geschreven is: mijne schapen hooren mijne stem’ (De Heraut
verwijst naar [CR, opera Calvini] t. XII, 30, 34; bedoeld moet wel zijn: VII, 30, 34).
‘De Heraut’ zal hier het oog hebben op volgende uitspraak van de ‘Articuli

29.
30.

De Heraut, 17 februari 1918.
Ibidem, 17 maart 1918.
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Facultatis Parisienis’ (art. XVIII, C.R. VII, 29): ‘Tenetur et quilibet Christianus firmiter
credere, unam esse in terris universalem ecclesiam visibilem, in fide et moribus
errare non valentem: cui omnes fideles, in iis quae sunt fidei et morum, obedire
31.
astringuntur’. De lezer behoeft niet eens zoo heel ‘opmerkzaam’ te zijn, om te
constateeren, dat het probleem hier niet is, zóó, als ‘De Heraut’ het stelt. ‘De Heraut’
zegt: Calvijn bestreed de these, dat er maar één algemeene zichtbare kerk is. Maar
Calvijn bestreed een heel ándere these, nl. deze, dat er een bepaalde algemeene
zichtbare ‘kerk’ is, een onfeilbare nl., zulk eene, die over leer en leven een de
consciëntie bindend en knechtend autoritairhiërarchisch leergezag oefent, en aan
welke men dus ‘blind geloof’ geven moet. Tegen die these geeft Calvijn zijn
antidotum, en geen wonder ook. Maar dat is heel wat anders, dan ‘De Heraut’
aanvoert tegen dr. Buizer; iets anders ook, dan een synodaal rapport goed doet als
juiste informatie naar voren te brengen (zie boven). Uitdrukkelijk zegt Calvijn, en hij
plaatst het in zijn antidotum voorop: ‘Ecclesiam universalem esse et fuisse ab initio
32.
mundi, et fore usque in finem, confitemur omnes’. Het is alleen maar de kwestie,
waaraan men ze kènnen kan. De één zegt: de hiërarchie is het signum infallibile
33.
ipsius. De ander daarentegen: het is Gods Woord. Die ander houdt dus aan het
bestaan van zulk een signum vast; moest men ‘De Heraut’ in haar oppositie tegen
Buizer's interpretatie der Confessie gelooven, dan ware 't niet eens raadzaam te
zoeken naar een signum der ecclesia universalis. De aspectu, unde agnosci queat,
34.
quaestio est. Eum constituimus in verbo Dei. Het Woord, Christus, dááraan kent
men deze universeele kerk. Onzichtbaar? Mystiek? Neen, want waar het aas is,
daar verzamelen zich de gieren: en wederom: één stal, en één herder (Mt. 24:28;
Joh. 10:16).
Nu kan men, gaat Calvijn verder, wel niet altijd de rechte prediking hooren, niet
steeds Christus' aangezicht ontdekken. Daarom kan de kerk (we krijgen hier dezelfde
redeneering, als die dr. Buizer in de Confessie aanwees) daarom kan de kerk wel
voor een tijdlang voor menschenoogen onzichtbaar zijn; colligimus, non semper
35.
ecclesiam oculis hominum subiectam esse. Wie de onfeilbare hiërarchische
éénheidskerk wil, hoe moet die met Elia aan, die destijds alleen stond tegenover
heel de hiërarchie? (1 Kon. 19:10) Wàt doet de kerk (de universeele) uit het oog
der menschen tijdelijk verdwijnen? vraagt

31.

32.

33.
34.

35.

Elke christen is gehouden krachtig te geloven, dat er op aarde een universele zichtbare kerk
is, die niet kan dwalen in geloof en zeden. Alle gelovigen zijn verplicht haar te gehoorzamen
in de zaken die betrekking hebben op geloof en zeden.
CR, VII, pag. 30.
De kerk, zo belijden wij allen, is universeel en is dat geweest vanaf het begin der wereld, en
zal het zijn tot het einde toe.
CR, VII, pag. 29.
Het onbedrieglijke teken daarvan.
CR, VII, pag. 30.
Het gaat hier over het uiterlijk, waaraan (de kerk) gekend kan worden. Dat (uiterlijk) plaatsen
wij in het Woord van God.
CR, VII, pag. 30.
Wij maken (er uit) op dat de kerk niet altijd door de ogen van de mensen kan worden gezien.
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Calvijn. Volgens ‘De Heraut’ had hij die vraag zóó niet mogen, niet kunnen stellen;
haar te stellen, beteekent reeds: het axioma, en het erachter liggende dilemma, dat
door ‘De Heraut’ Calvijn opgedrongen wordt, niet aanvaarden. Niettemin stèlt Calvijn
zelf de vraag; en hij weet er ook een antwoord op: sepulta autem doctrina veritatis,
36.
ecclesiam simul evanescere ex oculis hominum. M.a.w. de principieele
onzichtbaarheid der universeele kerk, die ‘De Heraut’ een constant praerogatief
acht, en waarvóór Calvijn dan tégen de Sorbonne heet te strijden, die vindt Calvijn
een ramp, waarvoor men gewaarschuwd dient te zijn, die af te bidden is. De ecclesia
universalis worde om Gods wil vooral niet onzichtbaar. De ecclesia totalis is
onóverzienlijk, maar de ecclesia universalis niet onzienlijk. Totaal en universeel zijn
37.
te onderscheiden. Zeker, de Antichrist, zegt Hilarius, kan in steenen gebouwen
pralen, en profeten en zulk slag hebben het dan ook vaak met de eenzaamheid der
wouden en met het duister van kerkerholen moeten stellen. Maar dat was noch van
den kant van Hilarius, noch bij Calvijn, die hem hier citeert, een argument vóór de
these der onzichtbare en tegen die der zichtbare universeele kerk. Het was alleen
maar een argument tegen de zich onfeilbaar en autark verklarende hiërarchische
kerk.
Gelijken kant gaat Calvijn uit in zijn antidotum tegen art. 19 der Sorbonne. Daarin
wordt de hiërarchie aangewezen als iudex controversarium. Mis, zegt Calvijn, want
anders zou, indien de orakels der hiërarchie bindend waren, niet Micha uit 1 Kon.
22:10, maar het gezelschap der valsche profeten de zichtbare kerk geweest zijn;
en evenzoo de bende van Jeremia's opponenten (Jer. 18:18). En Kajafas' college.
Qui ergo audiendas visibilis ecclesiae definitiones, sine delectu et exceptione volunt,
simul hanc necessitatem, imponunt fidelibus, ut abnegato Christo, et relicta Dei
38.
veritate, impietati saepe adhaereant. Het gaat niet tegen de ‘definitiones’ van de
ecclesia visibilis universalis, maar tegen de blinde, en onvoorwaardelijke binding
aan die ‘definitiones’.
Hoe ver we door de ‘interpretatie’, die ‘De Heraut’ gaf, uit den koers geslagen zijn
- we zeggen het ongaarne, maar we kunnen niet anders, nu men ons dwingt tot
jarenlang achterwege gehouden bespreking van déze détails - blijkt wel uit het
volgende.
Had ‘De Heraut’ Calvijn's uitlatingen goed geïnterpreteerd, dan zou moeten volgen,
dat Calvijn van een universeel instituut der ware kerk niet wilde weten. ‘Niet om de
institutaire, maar om de geestelijke eenheid was het Calvijn te doen’, zoo hoorden
we immers reeds verkondigen?, - en de opmerking inzake de Sorbonne deed er
nog aan toe. Men kan de eere, althans eener schijnbare consequentie, in dezen
dan ook aan ‘De Heraut’ niet ontzeggen; we lezen, ‘dat

36.

37.
38.

CR, VII, pag 31.
Wanneer de leer der waarheid echter begraven is, verdwijnt de kerk daarmee uit de ogen der
mensen.
Hilarius (ca. 315 - ca. 367), bisschop van Poitiers. Zie: NCE, VI, pag. 1114-1116.
CR, VII, pag. 32.
Zij dus, die willen dat aan de definities van de zichtbare kerk zonder onderscheid moet worden
gehoor gegeven, leggen de gelovigen tegelijkertijd deze dwang op, dat ze, nadat Christus is
afgezworen en de waarheid van God is verlaten, zich dikwijls vast moeten klampen aan
onvroomheid.
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de Protestanten nooit, zooals de Roomsche Kerk, ééne uitwendig zichtbare kerk
hebben gevormd, een wereldinstituut, dat alle geloovigen omvatte’.
De opmerkzame lezer zal alweer geconstateerd hebben, dat het probleem hier
ànders gesteld wordt dan het in feite is. Niet, of de protestanten het in discussie
staande universeele instituut reeds gevormd hèbben, maar of ze het zouden willen,
of ze het bij geleidelijke opheffing der geografische bezwaren zouden móéten
najagen, is eigenlijk de kwestie. Indien men nu op die eigenlijke vraag een antwoord
zoekt, dan is Calvijn's daarna volgende responsie aan de Sorbonne welsprekend
genoeg. Als de Sorbonne poneert, dat er een concilium generale legitime
congregatum, universalem repraesentans ecclesiam bestaat, waarvan het certum
39.
est,.....in fidei et morum determinationibus errare non posse, dan is Calvijn wèl
tegen den stáárt, nièt tegen den kóp; wèl tegen het praedicáát, nièt tegen het sùbject.
Non quibuslibet conciliis indifferenter haben-da est fides: sed illis demum, quae
40.
congregata fuisse in nomine Christi constabit (Art. XXII, p. 34/5). Illis demum: ze
zijn dus geen roomsch fantasieproduct.
Ja, maar, zoo kan men tegenwerpen, zulk een concilie kan juist geen
wereldconcilie zijn. Wij vragen anno 1940: waarom niet? Het zàl er voorzeker niet
komen, als men de pluriformiteitsidee van lateren tijd in de plaats stelt van Calvijn's
oude erfenis; want dàn ontbreekt de onmisbare prikkel, en worden plaatselijke of
regionale ‘kerken’ ongewild, soms tegen haar eigen zin, in tegenstelling met de
‘institutaire eenheid’ der ware kerk als tevens universeele gebracht. Niet echter, als
men Calvijn zelf laat spreken. Als hij aan het fijne puntje toegekomen is, en dat is
natuurlijk aangeraakt, als men in de parijsche thesen toegekomen is aan het pauselijk
gezag (art. XXIII, 35sqq., antid. 37sqq.), dan zegt Calvijn nièt: weg met een generaal
adres, doch alleen: weg met dit generaal adres. Voorts haalt hij den bekenden
slagzin aan, dien men welhaast in alle oudere gereformeerde dogmatieken van vóór
de pluriformiteitsperiode vinden kan, den slagzin van Cyprianus, dien ik ook al eens
tegen prof. dr. V. Hepp (in een almanakartikel sprekende als de eerste) in herinnering
41.
bracht: episcopatus unus est, cuius a singulis in solidum pars tenetur. Het is waar,
die eenheid is in Christus, dezen dan gezien tegenover den paus. Maar de
tegenstelling ligt in goddelijke tegenover menschelijke autoriteit, in rechtvaardigheid
tegenover onrechtvaardigheid en willekeur; ze ligt evenwel niet in die van
plaatselijk-regionaal-landelijk tegenover universeel; noch in die van:
onzichtbaar-mystiek tegenover zichtbaar-institutair. Sic et ecclesia Domini luce

39.

40.
41.

CR, VII, pag. 34.
Algemeen concilie, dat wettig is vergaderd en de universele kerk vertegenwoordigt, (bestaat,
waarvan) het zeker is, (...) dat (het) niet kan dwalen in bepalingen van geloof en zeden.
Men moet niet zonder onderscheid aan welk concilie ook maar geloof schenken: maar pas
aan die, van welke vast zal staan dat ze vergaderd zijn in naam van Christus.
CR, VII, pag. 38.
Het bisschopsambt is één en de afzonderlijke bisschoppen bezitten daarvan een deel in
samenhang met het geheel.
Zie: De Reformatie, 16 maart 1934.
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42.

perfusa, per totum orbem radios suos porrigit. Het licht der zon, der kerk, is dif-fuus;
maar niet con-fuus; er is geen ‘aletheische’ pluriformiteit, die ja, en neen, verbindt,
en ze in een hoogere eenheid samenvat. Dát ware con-fuus; maar men blijve naar
de uitstraling van dif-fuus licht streven. Unum tamen est lumen quod ubique
diffunditur. Ramos suos per universum orbem extendit, perfluentes largitur rivos.
Unum tamen caput est et origo una. Videmus ut Christi unius episcopatum faciat
43.
universalem, cuius partes a ministris eius teneri docet. En dáárom was het op het
44.
concilie van Carthago verboden, zegt Calvijn, ne quis princeps sacerdotum
45.
vocaretur, aut primus episcopus, sed tantum primae sedis episcopus Wat van die
nomenclatuur later afwijkt, is dáárom verkeerd geweest. Niet evenwel door zijn
weigering, om institutaire eenheid tegenover geestelijke te plaatsen.
Die weigering is er óók bij steller dezes. Geestelijke eenheid gaat wel voorop,
maar móet dan ook dringen tót institutaire. Principieele pluriformiteitstheoriën nu
houden haar slechts tégen. Quin etiam Hieronymus presbyter romanus, sedem illam
in ordinem redigere non dubitat. Si autoritas quaeritur, inquit, orbis maior est
46.
urbe.....Ubicunque fuerit episcopus,.....eiusdem meriti est, et eiusdem sacerdotii.
Het tweede zinnetje is tegen alle hiërarchische kerkrecht. Het eerste tegen de
contrasteering van ‘mystiek’ en ‘universeel-institutair’.
47.
Gelijke geest spreekt in Calvijn's Scholia in Epistolam Pauli III. Pont. Max. Die
roomsche antichrist - aldus Calvijn - roept ons op tot ‘zijn’ eenheid, en als wij
weigeren, noemt hij ons schismatiek. Het zij zoo. Maar wij hooren Christus' stem:
48.
ubi erit corpus, illuc convolabunt et aquilae. Wij willen graag concor-

42.

43.

44.
45.

46.

47.
48.

CR, VII, pag. 38.
Zo breidt ook de kerk van de Here, van licht doorstroomd, haar stralen uit over de gehele
aarde.
CR, VII, pag. 38.
Zeer vrije aanhaling van Cyprianus' tekst. Zie: Corpus Christianorum, series Latina, III,
Turnhout, 1972, pag. 253.
Er is slechts een licht dat overal verspreid wordt. Zijn takken (sic!) strekt het uit over de gehele
wereld, rijkelijk geeft het overvloeiende stromen. Er is toch maar een hoofd en een bron. Wij
zien dat het (ene licht) de bisschoppelijke waardigheid van de ene Christus universeel maakt,
waarvan de delen, zo leert Hij, worden bekleed door de dienaren van Hem.
Op de drie concilies van Carthago in 255 en 256 verdedigde Cyprianus tegenover de bisschop
van Rome, dat alle bisschoppen gelijk zijn.
CR, VII, pag. 38.
Dat iemand voornaamste der priesters werd genoemd, of eerste bisschop, maar slechts
bisschop der eerste zetel.
CR, VII, pag. 38, 39.
Ja zelfs Hieronymus, de romeinse presbyter, aarzelde niet die zetel tot de orde te roepen.
Als het gaat om gezag, zei hij, dan is de aarde groter dan de stad (...) Waar ook maar een
bisschop moge zijn, (...) is die van gelijke verdienste en van een gelijk priesterschap.
Bedoeld is: Admonitio paterna Pauli III. romani pontificis ad invictissimum caesarem Carolum
V. cum scholiis, CR, VII, pag. 249-288.
CR, VII, pag. 260.
Waar het aas zal zijn, daar zullen de gieren zich verzamelen (Math. 24:28).
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49.

des zijn (ook in het zichtbare, natuurlijk, anders zou Calvijn in de concrete situatie
van het loopende debat een polemischen slag in de lucht doen). Maar dan in Christo.
Audimus piam Hilarii admonitionem: Speciosum quidem nomen est pacis, et pulchra
opinio unitatis: sed quis ambigat eam solam ecclesiae et evangeliorum unitam esse
50.
pacem, quae Christi est?
Hier is het door ons gewraakte dilemma rechtstreeks afgewezen.
En nu de conclusie. Ze is niet een loslaten van het ideaal der zichtbare eenheid,
doch een ontkenning, dat deze loopen zal langs de lijn van den paus; ze is dus het
tegendeel van de vlucht in het pluriformiteitsdogma: Ostendat ergo a parte sua
Christum Frenesius, et unitatem ecclesiae penes se esse probabit. Sed quum
adhaerere illi non possimus, nisi Christum abnegando, qui ab eo dissilit, non facit
ab ecclesia discessionem, sed veram ecclesiam ab adulterina et fictitia discernit.
51.
(VII, 260)
52.
Wij eindigen. De Actes de Ratisbonne zeggen: affin donc qu'il y ayt une seule
Eglise en bon accord, Dieu a voulu, qu'il y ayt tousiours eu un mesme Evangile
publié (V, 574). En de Instruction et Confession de Foy van Genève: Ceste societe
est catholique cest a dire universelle, car il ny en a point deux ou trois. Onzichtbaar?
Maar enkele regels verder wordt de uitverkiezing verbonden met de aanneming tot
lid van de kerk. Die adoptie is in menschenboeken registreerbaar.
Men verwerpe dus het dilemma van mystiek-zichtbaar, van geestelijkinstitutair,
van onzichtbaar-zichtbaar.
En men behoude wat de Synopsis zegt: de z.g. ‘onzichtbare kerk’ is eigenlijk
53.
identiek met de z.g. ‘zichtbare’, sed alio tantum modo consideratur. Wie dat
voorbijziet, en de ‘onzichtbare’ ‘kerk’ als een eigen grootheid tegenover ‘de’ zichtbare
plaatst, een ander subject met andere praedicaten, ‘déze’ of ‘géne’, die mòet wel
dérailleeren. Gelijk naar mijn vaste overtuiging, die ik thans in dit min of meer
54.
‘afgeperste’ opstel wel moest uitspreken, dit déraillement aanwijsbaar

49.
50.

51.

52.
53.
54.

CR, VII, pag. 260.
Eensgezind, eendrachtig.
CR, VII, pag. 260.
(Maar dan) in Christus. Wij geven gehoor aan de vrome waarschuwing van Hilarius:
indrukwekkend is weliswaar het woord vrede, en mooi het begrip eenheid: maar wie twijfelt
er aan of die vrede, die van Christus is, is niets anders dan die eenheid van de kerk en de
evangeliën?
Laat Farnesse van zijn kant Christus vertonen en hij zal bewijzen dat de eenheid van de kerk
bij hem berust. Maar aangezien wij hem niet kunnen aanhangen dan alleen door Christus te
verloochenen, daarom veroorzaakt hij die hem laat varen geen scheiding van de kerk, maar
hij onderscheidt de ware kerk van de verdichte (gefingeerde).
Frenesius is de familienaam, waarmee wordt aangeduid Paulus III, Alexander Farnese
(1468-1549), paus sinds 1534.
De acta van het Regensburger godsdienstgesprek (1524) vormen het eerste officiële
reformatorische geschrift.
Maar wordt slechts op een andere wijze beschouwd.
Vgl. pag. 44, 45.
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f.

was in veler (niet aller) pluriformiteitsbegrip. Een begrip, welks voorstanders
onderling ten zeerste uiteenloopen, zoodra het er op aankomt, de allereerste
kernvragen te beantwoorden. Een déraillement, dat zich misschien het scherpst
aldus laat formuleeren: veler huidige pluriformiteitstheorie speelt den ‘unus episcopus’
(Christus) tegen den ‘unus episcopatus’ uit; ze komen, men kon het hierboven dien
kant uit zien gaan, zóó op voor den éénen ‘Bisschop’ (episcopus), dat ze het ééne
episcopaat prijsgeven (‘geestelijke, maar geen institutaire eenheid’!). Maar van
Cyprianus af tot op de theologen der reformatie en daarna, wordt vàn den éénen
episcopus geconcludeerd òp het ééne episcopaat.
Men zegge niet, dat óók dit een ‘mystieke’ grootheid is. Is het soms ook een
‘mystieke’ functie, wanneer het van dit ééne episcopaat voorts heet: ‘cuius a singulis
in solidum pars tenetur’?
Pars?
55.
Tenetur?
Mysticeering der kerk, - dat beteekent, euphemistisch uitgedrukt: dreigende
deformatie.

f.

55.

Vgl. G. Doekes. Een averechtsche bewijsvoering, Geref. Theol. Tijdschrift, XIII, 1913, 443,
v. Ik spreek van pluriformiteitsbegrip; het woord acht ik eigenlijk altijd wegens zijn
onduidelijkheid ongewenscht.
Waarvan door de afzonderlijke (bisschoppen) een deel wordt bekleed gericht op het geheel.
Een deel? Wordt bekleed?
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1.

34. De Geest, getuigend met onzen geest

Op Paaschmaandag sprak ik voor de Zuidhollandsche afdeeling der J.V. op G.G.,
2.
over ‘Geloof en Mystiek’; en met bizonder veel genoegen hoorde ik enkele vragen
aan, die van scherp nadenken en zuivere probleemstelling getuigenis gaven. Zoolang
er zùlke jongelui zijn, hebben we goeden moed.
Op twee vragen, opgekomen naar aanleiding van het gesprokene, ben ik reeds
verleden week ingegaan. Een derde krijgt ook nog antwoord (overigens moet ik
herinneren, geen tijd te hebben voor een vragenrubriek; ik zeg het alleen maar, om
niet al te veel te krijgen; zoo'n enkele keer kan natuurlijk geen kwaad).
Hier is de vraag:
U heeft toen in Uw rede over ‘Geloof en Mystiek’ den tekst uit Romeinen
8:16 aangehaald: ‘Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen
Gods zijn’.
Deze tekst is voor mij altijd moeilijk te verklaren geweest....
Aangezien U toch nog een vraag op genoemde vergadering gesteld (over
3.
Job) via ‘De Reformatie’ hebt toegezegd te beantwoorden, zou ik U
vriendelijk willen verzoeken ook dezen tekst eens te bespreken, aangezien
dezen tekst wel eens gebruikt wordt om de z.g.n. Mystiek mede te
verdedigen, als zou hier sprake zijn van een onmiddellijk kennen.
4.

Tot zoover onze correspondent, die eere-voorzitter is van de J.V. ‘Willem van
Oranje’. We achten zijn vraag belangrijk genoeg, en ook voor het besef van ander
lezers zal een antwoord allicht niet overbodig zijn.
*
Dat hier van een aparte in-spraak van den Heiligen Geest, buiten het Woord om,
geen sprake is, ligt voor de hand. Er staat niet, dat de Geest (van God) getuigt ‘in’
onzen geest, doch dat Hij, ‘de Geest zelf’, getuigt ‘met’ onzen geest.
Vandaar dan ook, dat prof. Greijdanus, wiens Kommentaar op Romeinen we hier
natuurlijk ter hand nemen, spreekt van een ‘getuigenis’, dat de Heilige Geest ‘met’
en ‘aan’ onzen geest geeft aangaande het kindschap Gods. En hij voegt er aan toe:
‘dat is een “werking” des Heiligen Geestes in het bewustzijn der

1.
2.

3.
4.

Uit: De Reformatie, 5 april 1940.
Schilder sprak voor deze afdeling van de Jongelingsbond op tweede paasdag, 25 maart 1940,
in de Oosterkerk te Den Haag. De Standaard van 26 maart 1940 meldde een grote
belangstelling voor Schilders rede.
Zie pag. 198, 199.
A.A. Basoski (1914-1995).
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geloovigen, waardoor zij onbedriegelijk weten door eene Goddelijke verzekering,
5.
en niet maar op grond van eigen inzien en redeneeren, dat zij kinderen Gods zijn’.
Waarom wij het woord ‘werking’ zoo grooten nadruk geven, zal straks blijken.
Voor de door vrager opgeworpen kwestie is van beteekenis, dat onze geest dus
kennis aangaande het kindschap heeft, ook afgedacht van het hier bedoelde
bijkomende getuigenis van Gods Geest. Onze geest getuigt; Gods Geest getuigt
mede. Er zijn uitleggers, of taalkundigen, die hier denken aan (voor de rechtbank)
optredenden getuige, die zich aansluit bij een ander getuige, die zoo pas aan het
woord gekomen is. Anderen meenen, dat de betekenis verzwakt is, en het woord
alleen maar ‘bevestigen’, ‘betuigen’ wil zeggen. We kunnen deze vragen laten rusten
6.
7.
(Greijdanus, Kittel, Schippers ). Ook hier is volgens dr Schippers ‘getuigen’:
bewijzen, aantoonen. En dat Gods Geest met onzen geest, of aan hem, getuigenis
geeft, hangt hiermee samen, dat de mensch in zijn geweten ‘met-zich-zelf-meeweet’.
Hoe dit verzekerd zijn van het kindschap Gods ontstaan is? Door het Woord! Immers,
de H. Schrift leidt deze zekerheid telkens af ‘niet uit eene bijzondere en buitengewone
openbaring, maar uit de eigene merkteekenen der kinderen Gods, en uit de zeer
8.
standvastige beloften Gods’ (D.L. V., Verw. d. Dw. § 5 ). Want ‘deze verzekerdheid
spruit niet uit eenige bijzondere openbaring, zonder of buiten het Woord geschied,
maar uit het geloof aan de beloften Gods, die Hij in Zijn Woord zeer overvloedig tot
onzen troost geopenbaard heeft; uit het getuigenis des Heiligen Geestes, die met
onzen geest getuigt, dat wij kinderen en erfgenamen Gods zijn; eindelijk, uit de
ernstige en heilige oefening van eene goede consciëntie en van goede werken’.
(D.L. V., § 10) Hier wordt zeer duidelijk door onze kerken beleden, dat het getuigenis
van den Heiligen Geest met onzen geest in geen geval kan geschieden ‘zonder of
buiten het Woord’. Tegenover dit waandenkbeeld wordt het juist naar voren gebracht.
9.
10.
De mystiek, opgevat niet naar Ritschl of Barth, maar naar de meening van elk
behoorlijk kenner van de hoofdzaken der geschiedenis van theologie en wijsbegeerte,
wil het altijd weer anders.

6.

S. Greijdanus, De brief van den apostel Paulus aan de gemeente te Rome, I, reeks Bottenburg,
Amsterdam, 1933, pag. 372.
G. Kittel, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, 10 delen, Stuttgart, 1933-1979.

7.

Dr. G. Kittel (1888-1948), hoogleraar theologie te Tübingen.
R. Schippers, Getuigen van Jezus Christus in het Nieuwe Testament, diss., Franeker, 1938.

5.

8.
9.
10.

Dr. R. Schippers (1907-1989), predikant van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam, sedert
1950 hoogleraar ethiek en Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Bedoeld is: Dordtse Leerregels, hoofdstuk V, verwerping der dwalingen, art. 5.
Zie inzake de mystiek: A. Ritschl, Geschichte des Pietismus, I, Bonn, 1880, m.n. pag. 28.
Dr. A. Ritschl (1822-1889), protestants hoogleraar theologie te Göttingen.
Zie voor Schilders oordeel over de mystiek bij Barth zijn Collegeverslagen der door prof. dr.
K. Schilder in Amerika gehouden lezingen, april - juni 1939, z.p., z.j., pag. 36.
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*
Zooals we zeiden, verdient het woord ‘werking’ in prof. Greijdanus' exegetische
opmerking onze aandacht afzonderlijk. We mogen vrijelijk aannemen, dat dit woord
‘werking’ niet argeloos, doch opzettelijk door prof. Greijdanus zal gekozen zijn.
Immers, reeds jaren geleden heeft hij over het getuigenis des Heiligen Geestes met
prof. dr H.H. Kuyper en den pas gepromoveerden dr V. Hepp een gedachtenwisseling
11.
gehad. En het liep daarbij voornamelijk hierover:
is dat getuigenis des Heiligen Geestes een bepaalde, en dan nieuwe, bij de Schrift
bijkomende uitspraak,
of:
is het een kracht, een werking des Geestes?
*
Nu had deze gedachtenwisseling betrekking op een zeer bepaald getuigenis van
den Heiligen Geest, nl. dat getuigenis, waardoor wij de Schrift erkennen voor Gods
Woord. Maar de bespreking van dit onderwerp heeft ook voor alle getuigenis des
Geestes beteekenis. Het gesprek komt tenslotte altijd weer neer op de grondvragen,
hierboven gesteld.
In het ‘Geref. Theol. Tijdschrift’ (14e jrg., afl. 12, 1914) plaatste prof. Greijdanus
een artikel over het karakter van het getuigenis van den heiligen Geest volgens
12.
13.
Calvijn; tevoren (XIV, 7 ) reeds was door hem een referaat gepubliceerd over
den erkenningsgrond van den kanon (der H. Schrift). Als die grond voor bedoelde
erkenning was door hem aangegeven de Schrift zelve, zooals zij naar inhoud en
vorm voor ons treedt.
Hiermee was dus afgesneden de gedachte, als zou het Geestesgetuigenis zèlf
die grond zijn. Van dit Geestesgetuigenis, dat wij hierna gemakshalve zullen
aanduiden als T.S.S. (Testimonium Spiritus Sancti), merkte referent op, dat het
geen goddelijke verklaring in de ziel is, die tot ons zegt: die Schrift en die boeken
of stukken zijn Gods Woord. Het is geen nieuwe uitspraak, geen nieuwe verklaring.
Als de Bijbel 1000 § § bevat, dan is het T.S.S. niet § 1001. Maar het is volgens prof.
Greijdanus de kracht, de werking, waardoor wij bekwaam en bereid worden om
haar (de Schrift) als Gods Woord te zien en te erkennen.
14.
Hierover werd prof. Greijdanus aangevallen door ‘De Heraut’. Daarin heeft prof.
dr H.H. Kuyper beweerd, dat ten onrechte de naam grond aan het T.S.S. onthouden
werd. Prof. Greijdanus handhaafde tegenover deze bestrijding zijn gevoelen. Volgens
hem had dr H.H. Kuyper zijn bewering zelf onwillekeurig verloochend, door te
schrijven, dat, als de H. Schrift weggenomen wordt, alsdan het T.S.S. zonder inhoud
zou wezen. Want, zoo merkt prof. Greijdanus

11.
12.
13.
14.

Zie pag. 466.
S. Greijdanus, ‘Karakter van het testimonium spiritus sancti volgens Calvijn’, Gereformeerd
Theologisch Tijdschrift, XIV (1913), pag. 519-554.
S. Greijdanus, ‘Erkenningsgrond van den kanon’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, XIV
(1913), pag. 269-314.
Zie: De Heraut, 30 november 1913.
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op, hiermee geeft dr Kuyper zelf toe, dat het T.S.S. geen grond is. Een grond toch
‘heeft in zichzelven inhoud, of is zelf inhoud. Er kan wat op rusten, daar kan wat op
gebouwd worden; die is niet leeg in zichzelf. Wat echter zonder inhoud is van zichzelf,
wat in zichzelf leeg is, maar zijn inhoud van elders moet ontleenen, dat is niet zèlf
grond, maar dan is grond datgene, waaraan dit in zichzelf leege zijn inhoud moet
15.
ontleenen.’
Ter toelichting verwees prof. Greijdanus voorts naar Calvijn (529), volgens wien
het T.S.S. een, in verband met de inspiratie der H.S. door den H.G. in de harten
geoefende werking is, die innerlijke zekerheid aangaande de H.S. doet ontstaan.
‘Deze werking des H.G. is op zichzelve’, aldus Greijdanus, ‘van formeelen aard, en
zonder materiëelen bewustzijnsinhoud. Het staat er soortgelijk mede als met oog
en oor....Zij missen van zichzelve inhoud, welken zij echter vinden in de wereld van
het zichtbare of hoorbare (536). ‘Het ambt van den Geest’, aldus de schrijver,......‘is
niet, ons nieuwe openbaringen te geven, maar om hetgeen in het Evangelie geleerd
wordt, in de zielen post te doen vatten.’
De Geesteswerking brengt dus geenerlei bewustzijnsinhoud buiten hetgeen ons
in de H.S. geopenbaard is (543). Zóóver gaat deze overtuiging, dat ze haar
consequentie rondweg aandurft: ‘Zelfs moet de Geest in Zijne werkingen in ons
getoetst worden aan de Schrift. In de Schrift heeft Hij Zichzelven geteekend. Aan
dat Schriftbeeld, die Geestesimago in de Schrift, moet Hij in Zijne werkingen in den
mensch herkend, en naar dat beeld in de Schrift moet Hij in die innerlijke werkingen
beoordeeld en erkend worden’ (544). De Schrift is ‘de grond van ons geloof, ook
betreffende den Geest en Zijne werking. Het T.S.S. vormt hierbij geene uitzondering.
Ook daarover moet eene keur gaan. En deze moet geschieden naar de Schrift’.
‘Grond voor ons geloof aan het T.S.S. is niet dat testimonium zelf, maar wat ons
omtrent dat T.S.S. door den Geest in de Schrift werd geopenbaard’ (544). ‘In die
Schrift vinden wij de imago (het beeld) des Geestes. Daaraan herkennen wij Hem
ook in dat testimonium’ (544). ‘Hieruit volgt’ - aldus besluit prof. Greijdanus - ‘dat de
Schrift dus ook laatste grond is van ons geloof aan de Schrift als Gods Woord.’...Het
T.S.S. ‘legt ook geene verklaring in ons af..., want zelf moet het gebaseerd zijn op,
of overeenkomen met de Schrift, zullen wij het als van den Geest afkomstig, d.i.
16.
dus als waarachtig, mogen aanvaarden.’
Voor prof. Greijdanus' besef staat of valt de consequent-gereformeerde houding
ten aanzien van dit vraagpunt met de definitie, die wij hem zagen geven van het
T.S.S. ‘De beteekenis hiervan’, zoo zegt hij, ‘is deze, dat, wanneer men...nauwkeurig
sprekende, het getuigenis des H.G. grond van ons geloof aan de Schrift als Gods
Woord noemt, en het zoo wil noemen ook in onderscheiding van zoodanige kracht
en werking (dr H.H. Kuyper), men daarmee in principe den band aan de Schrift
doorsnijdt, en op de lijn van het lumen internum (het z.g. “inwendige licht”) der
geestdrijvers, en op die van Modernen en Ethischen zich beweegt. Immers heeft
een grond inhoud in zichzelven, en is hij inhoud, i.c. bewustzijnsinhoud. Dus wordt
daarmede de basis van ons geloof gelegd niet in

15.
16.

S. Greijdanus, “Anticritiek”, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, XIV (1913), pag. 408.
Greijdanus, Karakter van het testimonium, pag. 544.
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het objectieve, maar in het subjectieve, in den mensch, den geloovige, zelven. En
dit...in materiëelen zin: zekere bewustzijnsinhoud, buiten of zonder de H.S. in ons
gewerkt door den H.G., en door ons met meerdere of mindere helderheid begrepen,
zou dan grondslag in ons zijn, waarop wij ons geloof aan de autoriteit der H.S.
zouden doen vaststaan. Waarmerkende controle over dezen inhoud door of naar
de H.S. ware dan uitteraard buitengesloten. De mogelijkheid moest dan toegegeven
worden, dat de H.G. ons buiten de H.S. misschien ook nog meer bekend maakt of
openbaart, dan enkel die mededeeling aangaande de H.S. als Gods Woord. En de
zekere controle over de werking des H.G. in ons, viel dan weg. De overgang tot het
17.
rationalisme was dan geleidelijk, en schier reeds gemaakt.’
Dit laatste gevoelen wordt door prof. Greijdanus geïllustreerd met verwijzing naar
18.
19.
J.H. Scholten, die in zijn Leer der Herv. Kerk (4e druk, I, 194) de hervormers
meent te mogen prijzen, wijl zij in het T.S.S. (door Scholten opgevat als zekere
mededeeling) ‘een beginsel hebben uitgesproken, waarmede elk uiterlijk gezag op
het gebied der godsdienst feitelijk wordt opgeheven’ (447). Dat Scholten hierin
mistast, niet alleen wat Calvijn's eigenlijke meening betreft, doch ook voor wat
aangaat de door hem daaraan verbonden consequentie, is duidelijk. Scholten heeft,
aldus Greijdanus, zijn eigen moderne opvattingen ingedragen in zijn omschrijving
van de voorstelling van het T.S.S. door Calvijn.
Niet alleen tegenover prof. Kuyper, maar ook tegenover prof. Hepp hield prof.
Greijdanus zijn meening vol.
Onze vrager zal enkele regels hierboven hebben gelezen, dat naar de verzekering
van prof. Greijdanus, ook voor andere getuigenissen des Geestes de besproken
kwestie van fundamenteele beteekenis is. Wat ons blad betreft, verwijzen we naar
20.
21.
de hoofdartikelen, die ds J.S. Post van Axel eenige jaren geleden heeft gewijd
22.
aan enkele door hem, evenals door ons (Catechismusbijlage) afgewezen
23.
opvattingen van prof. Hepp's dissertatie.
*
Het gezegde moge volstaan om te bewijzen, dat naar onze meening in den tekst
van Rom. 8:16 geenerlei nieuwe inspraak of uitspraak van den Heiligen Geest
bedoeld is. Hij werkt in ons de zekerheid door het Woord; daardoor gaat dan ònze
geest getuigen, in geloofszekerheid, dat wij kinderen Gods zijn. En dan komt de
Geest terug met datzelfde Woord en met de sacramenten, om ons vast te maken
in wat wij door het geloof reeds hadden aangenomen.

17.
18.
19.

Greijdanus, Karakter van het testimonium, pag. 546, 547.
Dr. J.H. Scholten (1811-1885), hoogleraar dogmatiek te Leiden. Zie: BLGNP, I, pag. 320-322.
J.H. Scholten, De leer der Hervormde Kerk uit haar bronnen voorgesteld en beoordeeld, 2
4

20.
21.
22.
23.

delen, vermeerderde druk, Leiden, 1870 .
Zie: J.S. Post, ‘De grond voor ons weten’, De Reformatie, 28 mei - 25 juni 1937.
J.S. Post (1884-1947), predikant van de Gereformeerde Kerk te Axel. Zie: De Haas, V, pag.
111-112.
Zie: Schilder, Heidelbergsche Catechismus, I, pag. 148, 149.
V. Hepp, Het testimonium spiritus sancti, eerste deel, het testimonium generale, diss, Kampen,
1914.
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Hij oefent weer een werking op ons, waardoor wij opnieuw en te sterker verzekerd
worden. En deze werking is van Hem zelf; de geloovige waarmerkt ze als van Hem
afkomstig door en naar de Schriften, en mag dan van die werking verklaren, dat ze
een nieuw getuigenis van den Heiligen Geest is: hij heeft het Woord bezegeld, en
ons daaraan des te inniger verbonden.
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1.

35. Afgeloopen

2.

Van den tijd der oprichting af heb ik ‘Credo’ thuis gezonden gekregen, zonder het
aan te vragen; misschien wel als ruilnummer.
Ik heb me bijna doorloopend aan de schrijfwijze (schrijven en niet-schrijven) van
dit orgaan gestooten.
Maar deze week ging de deur dicht.
Ik las daar zoo iets, als dat het op twist aansturen is, als ik voor de jongelingen
3.
spreek over geloof en mystiek! Nota bene, alsof we zouden moeten zwijgen als 't
prof. Hepp belieft, en alsof zijn ‘argumenten’ 't laatste woord beteekenden.
Maar ik las iets dat nog erger is. Als ondergeteekende nu maar eens inzake dat
John Knox-gevalletje (dat prof. Hepp, wat de argumenten betreft, ook al verkeerd
geleid heeft) ongelijk wilde bekennen, dan zou er een wolkje als eens mans hand
voor de kerken opkomen!
Stel u voor: dat zegt de man, die ettelijke beschuldigingen zich zag ontvallen, en
nooit iets terugnam, die een gesprek erover vermeed, die zelf de kerken opjoeg met
brochures! Die broeder moet een ander aanwijzen als den man, die de onrust brengt?
En dat om de eenvoudige reden, dat hij inzake Knox beter las dan prof. Hepp?
4.
Ik heb deze week na dit zinnetje de uitgeefster van ‘Credo’ bericht, dat ik het
blad niet meer wensch te ontvangen. Zulk geschrijf is slecht.

1.
2.
3.
4.

Uit: De Reformatie, 5 april 1940.
Het eerste nummer van Credo verscheen op 1 oktober 1937.
Zie: Credo, 29 maart 1940. Vgl. pag. 235.
Uitgeversmij. J.H. Kok NV te Kampen.
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1.

36. Indrukken van de generale synode
I.
Gewone copie.

Zoo men weet, is de synode deze week in voortgezette vergadering weer
2.
saamgekomen. Al vreezen we, dat vanwege den aard der te behandelen kwesties,
er niet zo heel veel zal te schrijven zijn - er zijn immers allerlei vraagpunten, die
personen raken - toch zullen we trachten, ook nu eenige indrukken van de
vergadering te geven, als naar gewoonte. In verband hiermee zullen we onze gewone
3.
copie ook voor dit nummer achterwege moeten laten; we hopen den draad later
te kunnen opnemen.

Opening en diversen.
Met een toespraak, die als gewoonlijk in welgekozen woorden de hoofdzaken
aanstipte van wat in de algemeene belangstelling leeft, en die door haar voordracht
aanstonds allen boeide, opende ds Schouten de voortgezette synode. Vóór het
gebed werd gezongen: ‘Mijn beê, met opgeheven handen, klimm' voor uw heilig
4.
aangezicht’.
De presentielijst bood natuurlijk enkele mutaties. De afgevaardigden van over de
5.
oostergrens, die in de eerste reeks zittingen niet konden aanwezig zijn, hadden
ditmaal gehoopt, wèl te kunnen vergaderen. Evenwel, - een visum voor zulk een
vergadering in Nederland kon in Duitschland niet worden afgegeven. We zijn neutraal,
en zeggen er dus maar niet meer van.
Al aanstonds vroegen 43 punten de aandacht.
Zoo werd aanstonds meegedeeld, dat de synodale financiën versterking moesten
hebben. Onder synodale financiën zijn natuurlijk niet bedoeld vergoedingen aan de
leden der vergadering. Er loopt een aardig verhaal wat dat punt betreft: een geestig
synodelid sprak eens een broeder, die meende, dat dominees e.d. te veel verdienen.
Ja, zei het synodelid - 't was in een periode, waarin de synode weken en weken
duurde -: ‘we verdienen er tegenwoordig een heel tractement bij’. Toen de ander
verwonderd opkeek, en al wilde reageeren in

1.
2.
3.

4.
5.

Uit: De Reformatie, 19 en 26 april 1940.
De generale synode te Sneek werd voorlopig gesloten op 6 oktober 1939 en voortgezet op
15 april 1940.
Wegens militaire maatregelen op de toegangsweg naar het station van Kampen en door
inkorting van de treinenloop was het Schilder onmogelijk de kopij voor De Reformatie van 12
april 1940 op tijd met de trein mee te geven naar de uitgeverij te Goes.
Ps. 141:2 (berijmd).
Vanwege de oorlogssituatie waren de vier afgevaardigden van de classes Bentheim en
Oost-Friesland van de Oud-gereformeerde Kerken in Pruisen verhinderd aanwezig te zijn op
de synode. Deze kerken hadden sinds 1923 binnen de Gereformeerde Kerken het recht van
een particuliere synode.
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afkeurenden zin, zei de leuke spreker: ‘ik zei wel, dat we het verdienen, maar we
krijgen het daarom nog niet...’Onder synodale financiën vallen alleen andere fondsen:
geld voor drukwerk, en met name vergaderingskosten. Geen wonder nu, dat in de
gegeven omstandigheden de financiën extra voorziening behoeven. Want niet alleen
zijn de zittingen van deze synode zelf in getale groot, maar ook hebben de synodale
commissies zóóveel buitengewonen arbeid te doen, dat aan vergaderingskosten
zeer veel noodig is. Meer dan één zaak is buitengewoon moeilijk; de ingediende
rapporten, die eerbied afdwingen door den er aan besteden arbeid, bewijzen het.
Vandaar, dat de praeses in antwoord op enkele verzoeken om voor één punt - de
6.
zaak-ds Goossens van Soemba - zoo spoedig mogelijk saam te komen, kon
opmerken, dat aan dit verzoek reeds wàs voldaan: nauwelijks waren de voor deze
zittingen vereischte rapporten gereed, of de synode kwam samen. Zelfs de
verwikkelingen op internationaal gebied hebben niet tot uitstel geleid.
Overigens bleek al spoedig, dat de zware druk, die op ons leven ligt, ook in de
vergadering zich liet gelden. Eén onderwerp, dat van de evacuatie in oorlogstijd,
en van de daartoe vereischte kerkelijke bemoeiïngen, moest in studie genomen
worden. Ook was er een ministeriëel schrijven ter tafel, gezonden aan de plaatselijke
kerkeraden, nopens voorziening in de behoefte aan geestelijke verzorging in geval
van luchtaanvallen. Opwekkend is een en ander niet, maar - er is nog pas gebeden,
ook om vertrouwen.
Van oorlogsgevaar tot de veldpredikers is maar één stap. Een brief van één dezer
broeders werd aanleiding voor de opmerking, dat hun kerkrechtelijke positie zeer
onzeker is. Een erkenning, die wel wat laat komt. Gevallen zijn bekend van een
regeling hunner positie zoowel naar art. 12, als naar art. 13, als ook naar art. 14 der
Kerkenordening. Een puzzle voor onze specialiteiten in het kerkrecht. Vele andere
vragen komen trouwens op: stel, dat een veldprediker zou sneuvelen, of in den
krijgsdienst voor den gewonen ambtelijken dienst ongeschikt zou worden, hoe moet
dan de emeritaats-, de pensioenregeling etc. zijn? De vragen zullen onder de oogen
worden gezien.
Oorlogstoestanden, nogmaals werden we er aan herinnerd, toen de moeilijkheden
van de Gereformeerde Kerk van Londen ter sprake kwamen. Geregelde doops- en
avondmaalsbediening bleek gedurende eenigen tijd niet te kunnen worden verzekerd;
7.
de consulent woont immers in Nederland, en kan niet steeds een visum krijgen in
den oorlogstijd. Wat nu? Zoo luidde de vraag der classis Den Haag, waartoe de
kerk behoort, wier dienaar Londen's consulent is. Er zijn verscheiden mogelijkheden:
men kon b.v. tijdelijk den doop en het avondmaal aanvragen bij de Presbyteriaansche
kerk te Londen, die misschien nog het dichtst bij ons staat; of ook - men kon een
predikant dier kerk uitnoodigen voor de bediening van doop en avondmaal,
incidenteel, tijdens den bestaanden noodtoestand, in de bijeenkomst der
Gereformeerden Kerk hulpdienst te verleenen onder de auspiciën van den
gereformeerde kerkeraad; of ook - men kon met vermijding van dezen of dergelijken
uitweg tijdelijk een ouderling machtigen tot bediening der sacramenten. Welke van
deze mogelijk-

6.
7.

Zie pag. 24.
L. Oranje (1902-1961), predikant van de Gereformeerde Kerk te Den Haag. Zie: De Haas,
V, pag. 85, 86.
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heden de beste zou zijn? De hoogleeraren in het kerkrecht zouden er eens over
nadenken. Opgemerkt werd, dat invitatie van een presbyteriaansch predikant, of
het vragen van onderdak bij de presbyteriaansche gemeente den schijn kon wekken,
alsof de institueering zelve van de Gereformeerde Kerk in Londen op ietwat losse
gronden ware geschied. Men heeft zich n.l. op het standpunt geplaatst, dat geen
der in Londen aanwezige instituten in confessioneel opzicht zóó dicht bij òns stond,
dat aansluiting bij zulk een reeds aanwezig instituut geoorloofd kon schijnen.
Ook hierover zal nog nader worden geraadpleegd.

Tucht over doopleden.
Hoe te handelen met ontrouwe doopleden?
Twee moeilijkheden met name rezen bij de discussie.
De eerste was deze: loopen we niet gevaar, te veel te regelen? Een vrij
gedetailleerde regeling is voorgesteld, - maar is het niet beter als de synode zich
beperkt tot de algemeene beginselen en voorts bewegingsruimte laat voor de
kerkeraden?
De tweede is deze: in hoeverre moet en kan de kerkeraad nog ambtelijk zich
bemoeien met doopleden, die te kennen gegeven hebben, zich aan de gemeenschap
der kerk te onttrekken?
Ook deze aangelegenheid zal nog nader onder de oogen worden gezien.

Organisaties.
Bizondere belangstelling blijkt in de kerken te bestaan voor het vraagstuk der
verhouding tusschen de kerk en allerlei organisatie met name op sociaal terrein.
Met name op sociaal terrein, zeggen we, want ieder verstaat, dat de organisaties
op allerlei gebied in de moeilijkheden betrokken zijn.
Rapporteur over deze - voor afdoening verschoven - aangelegenheid was prof.
Dijk.
De rapporteur gaf in korte trekken de jongste geschiedenis van de behandeling
van dit onderwerp ter synode weer. Aan de synode was verzocht de beslissing van
8.
1920 (Leeuwarden) nog eens nader te verduidelijken, vooral op dit punt: of behalve
‘werknemers’ ook ‘werkgevers’ tot christelijke organisatie geroepen zijn. Reeds was
in de voorafgaande zittingenreeks der synode over deze aangelegenheid
gedebatteerd; en het schijnt, dat niet overal begrepen is wat de positie over en weer
was. Door den rapporteur werd de verzekering gegeven, dat onder degenen, die in
eerster instantie aan het debat hadden deelgenomen, geen meeningsverschil was
met betrekking tot de principiëele vraag van recht en noodzaak van christelijke
organisatie. Evenmin - aldus de rapporteur - werd er door iemand betwijfeld, of niet
middenstanders, boeren, tuinders e.d. evenzeer als arbeiders een roeping hadden
met betrekking tot de christelijke organisatie of het christelijk opzetten van het
organisatieleven, ik
8.

De synode van Leeuwarden (1920) had uitgesproken, ‘dat het niet tot de taak der Kerk behoort
een uitgewerkt systeem te geven, dat het maatschappelijk leven zou moeten volgen’. Wel
oordeelde zij, dat er ‘voor een lid van de Gereformeerde Kerk geen plaats is in een organisatie,
die zich stelt op den grondslag van den klassenstrijd’. Zie: Acta 1920, art. 122, pag. 64.
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weet niet precies wat de bedoeling is. Eveneens werd algemeen gevoeld, dat er in
ons volksleven verschillende mogelijkheden van samenwerking voor behartiging
van technische, cultureele, economische, repraesentatieve belangen e.d. [bestaan],
verbanden, die nimmer op zij gezet konden worden. En evenmin, zoo verklaarde
de rapporteur, was er eenig gebrek aan waardeering van de christelijk-sociale
organisatie e.d. in het spel. Over zùlke kwesties liep volgens den rapporteur de strijd
niet.
Het liep er maar over of en inhoeverre en hoe de kerken zich met deze
aangelegenheden kunnen inlaten. De neutrale vereenigingen zijn niet op één lijn te
plaatsen. Er zijn organisaties ter behartiging van technische, economische, cultureele
belangen, die met principiëele problemen geenerlei aanraking hebben, en andere,
bij wie rechtstreeks beginselvragen aan de orde komen. In het eerste geval nu is
samenwerking mogelijk, tenzij de ‘neutrale’ organisatie tegen Gods Woord handelt.
Nu heeft de commissie, namens welke prof. Dijk rapporteerde, gestreefd naar
een voorstel, dat als compromis bedoeld is (het woord is meer dan éénmaal gebruikt),
waarin dus de onderscheiden stroomingen zich alle zonder onderscheid zouden
kunnen vinden. Zoodoende was men tot conclusies gekomen, die algemeen gesteld
waren, conclusies, die op principiëel terrein bleven staan, die de kerk op eigen
terrein lieten blijven en haar niet er toe verleidden, over te stappen op het sociale
terrein. Zoo was men gekomen, tot volgende conclusies (ik geef den tekst, zooals
hij, door kleine wijziging, tenslotte aanvaard is):
De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken besluit op de
vragen van de broeders A. de Lange en A. Vingerling te Goes, en de
broeders A. Stapelkamp c.s. uit te spreken:
I. dat elk lid van een der Gereformeerde Kerken geroepen is om niet
alleen in zijn persoonlijk leven, maar ook in het leven der organisatie met
name van die op sociaal terrein, de beginselen van het Woord Gods te
belijden en daarnaar te leven;
II. dat derhalve hij (zij) niet mag behooren tot welke organisatie ook, die
door haar beginsel of praktijk in strijd komt met hetgeen de Heilige Schrift
duidelijk leert en gebiedt;
III. dat de Synode aan de eischen voor de ambtsdragers, zooals deze in
het Nieuwe Testament gegeven zijn, geen nieuwe wenscht toe te voegen.
Over deze conclusies is nog een tijdlang gedebatteerd. Mij persoonlijk konden
ze niet bizonder bekoren, en bij zijn antwoord liet de rapporteur uitkomen persoonlijk
op hetzelfde standpunt te staan. Ze dragen duidelijk het karakter van een compromis.
Hadden we wat meer tijd gehad, of genomen, dan zou misschien over een en ander
nog nader te spreken zijn geweest. Persoonlijk meen ik, dat de conclusies, ofschoon
ze natuurlijk algemeen gesteld moeten blijven, het onderscheid naar voren moesten
brengen tusschen tweeërlei organisaties:
a. zulke, waar principiëele kwesties rechtstreeks aan de orde komen;
b. andere, die ter bereiking van haar speciale doel een principiëelen grondslag
niet behoeven.
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In het eerste geval is christelijke organisatie noodzakelijk, in het tweede zou ze zelfs
verboden kunnen zijn. Wij mogen geen scheiding vermijden, die God ons vanwege
de zonde der ongeloovigen oplegt, doch ook geen samengang met anderen
verstoren, als God dat samengaan ons oplegt, vanwege de verbondenheid der
menschen in hun levensverbanden.
Hoe in bepaalde gevallen telkens weer zal te beslissen zijn, is natuurlijk niet aan
te geven in een kerkelijke uitspraak.
Overigens is hetgeen besloten is toch van waarde. In de groote principiëele vraag
is de eisch der gehoorzaamheid gesteld; zal daarmee gerekend worden, dan zal
ook voor ‘werknemers’, boeren, tuinders, etc., veler positie nader onder de oogen
dienen gezien te worden.

Herderlijk schrijven.
Men herinnert zich hoe in de eerste reeks van zittingen der synode over de
9.
perspolemiek gesproken is. Een breed debat is toen gelukkig voorkomen, op
voorstel van prof. Ridderbos, die opmerkte, dat met hetgeen toen werd voorgesteld,
allen het eens konden zijn, maar dat, als men tot concrete détails zou komen in een
breed opgezet debat, allicht verschil van meening openbaar zou komen, dat minder
aangename discussies zou opleveren, met gevaar van nieuw misverstand. We
hebben destijds onze ingenomenheid daarmee betuigd. Een debat over allerlei
konkrete gevallen zou toch niet tot beslissingen kunnen leiden; en verwijten in een
algemeen debat, zonder dat men tot solutie komen kan, maken de moeilijkheden
en de afstanden alleen maar grooter.
Nu restte nog, volgens besluit der toenmalige vergadering, de vaststelling van
een ‘herderlijk schrijven’, dat van de synode zou uitgaan, en waarvan de tekst door
het moderamen zou worden vastgesteld. Het moderamen heeft gemeend, zijn
ontwerp van den tekst aan het oordeel der synode te moeten onderwerpen. Daartoe
10.
11.
werd het in de vergadering voorgelezen door den assessor. (...)
Ook thans is men, misschien ook wel om het late uur, getrouw gebleven aan het
destijds aanvaarde voorstel van prof. Ridderbos, om n.l. niet in breede discussie te
treden. Wel heeft prof. Greijdanus in het kort twee momenten onder de aandacht
gebracht:
a. dat hij, evenals ter synode van 1936, toen voor het eerst over deze
aangelegenheid gesproken werd, nog steeds van oordeel was, dat behalve de eisch
om te staan naar den onderlingen vrede, ook de eisch tot het dienen van de waarheid
diende te worden geëerbiedigd;
b. dat op één punt het voorgestelde herderlijke schrijven van het algemeene naar
het bijzondere overstapte, n.l. waar gesproken wordt over critiek, uitgebracht op de
Amsterdamsche synode. Naar prof. Greijdanus' oordeel zou men dan dienen aan
te geven, welke bepaalde kritiek op deze synode bedoeld was,

9.
10.

11.

Zie: Acta 1940-1943, art. 338, pag. 14 en bijlage LXXIV, pag. 168, 169. Vgl. pag. 33, 34.
F.C. Meijster (1881-1959), predikant van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam. Na het
overlijden van ds. Schouten op 11 mei 1940 werd hij benoemd tot synodepraeses. Zie: De
Haas, V, pag. 54.
Schilder citeerde het herderlijk schrijven in zijn geheel. Voor de tekst zie: Acta 1940-1943,
bijlage LXXIV, pag. 168, 169.
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en wat daarin onbillijk zou zijn geweest.
Ter vergadering gingen hier en daar stemmen op van instemming met het laatste
punt, maar tot een discussie daarover kwam het verder niet. Wat het eerste punt
betreft, wees de assessor er op, dat er toch uitdrukkelijk uitgesproken was, dat het
‘allerminst de bedoeling der synode’ was, ‘elke vrijmoedige critiek of polemiek een
domper op te (willen) zetten’, en dat zij evenmin trachtte, ‘de vrije uiting van
persoonlijke inzichten of het aanvoeren van gegronde bezwaren aan banden te
leggen’.
Inderdaad, nu dàt in het stuk stond, kon men het als uitdrukking van het algemeen
gevoelen verder wel aanvaarden. Had dàt element ontbroken, het zou zéker
bestrijding hebben ontmoet, want daarin ligt voor ons besef de hoofdzaak. Het zou
trouwens ook de bevoegdheid van welk kerkelijk lichaam ook te buiten gaan, indien
men het vrije woord, dat wegneming van onjuiste en wortelschietende denkbeelden
bedoelt, en daarvoor gronden aanbrengt, die ieder toetsen kan, te verbieden. En
dat niet alleen: het zou niet slechts de bevoegdheid der kerkelijke vergaderingen te
buiten gaan, doch ook tegen de roeping der kerk rechtstreeks ingaan. De strijd voor
de waarheid dient de kerk ter harte te gaan.
Afgedacht dan ook van de waarde van tot het algemeene zich beperkende
uitspraken, afgezien ook van haar practisch effect - de praeses der synode schreef
reeds vóór de vergadering, te dien aanzien sceptisch gestemd te zijn - kunnen ook
wij den inhoud van het stuk aanvaarden. Wij hebben meer dan eens den vinger bij
concrete punten gelegd en met name ten aanzien van enkele penvoerders in
bepaalde uitlatingen het indienen van bezwaren nutteloos geacht, wijl een enkele
opmerking beneden peil was. Laat ons hopen, dat de strijd voor de waarheid met
aanwijzing van de gronden, die men ter zake dienende acht, overeenkomstig den
goeden regel zal verder gaan, en dat noch de valsche beweging, noch de valsche
inertie (bewegingstraagheid) van het vleesch ons parten spele. Dan verwachten we
voor onze kerken, die aan het onder de oogen zien van ingebrachte bedenkingen
in confessioneel opzicht, voorloopig zich nog niet mogen onttrekken, goede vrucht
ook van deze herinnering aan wat onder ons communis opinio is.

II.
Hervatting van den arbeid: dr H. Kaajan †.
12.

Maandagavond werden de zittingen heropend. Ik kwam iets te laat ter vergadering;
maar toen ik den voorzitter Psalm 90 hoorde lezen, vermoedde ik aanstonds wat
een oogenblik later ook werkelijkheid bleek, dat n.l. dr H. Kaajan was overleden.
Juist een week geleden was de synode, met hem als één der afgevaardigden, voor
het eerst bijeengekomen; nu werd zijn dood bericht.
Ten teeken van rouw heeft de synode haar eerste vergadering aanstonds
beëindigd, voor wat de gewone werkzaamheden betreft. De praeses heeft aan dr
Kaajan een gedachteniswoord gewijd, waarin niet alleen het treffende van dit sterven
zelf naar voren kwam, doch ook een parallel getrokken werd met het

12.

22 april 1940.
Dr. H. Kaajan was die maandag te Sneek plotseling overleden.
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13.

overlijden van dr J.C. de Moor; ook deze was predikant van Utrecht, zijn ziekte
was dezelfde, zijn overlijden was even onverwacht, en ook hij werd weggerukt
midden uit den synodalen arbeid.
Diep onder den indruk is de eerste vergadering gescheiden. Aan den persoon
van dr Kaajan bewaren ook wij steeds aangename herinneringen; met groote
blijdschap herinner ik me onze laatste ontmoeting in de synodale vergadering, toen
we elkaar nog even de hand mochten drukken. We zijn midden in een discussie
14.
blijven steken; het is verblijdend te mogen constateeren, dat zakelijk
meeningsverschil aan de persoonlijke verhoudingen geen schade behoeft toe te
brengen. Het blijkt, dat sommigen dit zich moeilijk kunnen voorstellen. Daarom is
het vertroostend, dat in het aangezicht van den dood uit eigen herinnering ook voor
dit geval die vrees beschaamd is.
Het hartelijke meeleven met de kerk van Utrecht en de familie van den overledene
legt getuigenis af van de ruime plaats, die dr Kaajan in aller hart heeft ingenomen.

Tucht over doopleden.
Onze lezers weten reeds, dat ter zake van de tucht over doopleden nog nader
gehandeld moest worden. Deze nadere bespreking is inmiddels tot een goed einde
gebracht. Met eenige wijzigingen, die wij uit onze herinnering hebben aangebracht,
en die wij dus slechts onder reserve geven, zijn volgende algemeene richtlijnen
15.
aangenomen: (...)
Men lette er op, dat hier geen ‘uitputtend reglement’, doch slechts een aantal
richtlijnen in algemeenen zin gegeven is. Daar zijn we heel blij mee. Er kunnen zich
zóóveel en zóóvelerlei gevallen voordoen, dat, met name ook nu het doopleden
betreft, een algemeene regel kwalijk is te stellen. Het is daarom goed, dat de synode
aan de aangenomen regeling het karakter van bindend reglement bij voorbaat
ontzegd heeft. Aan den anderen kant heeft zij uitgesproken, dat de kerkeraden zich
‘zooveel mogelijk’ aan deze richtlijnen moeten houden. Daarmee is erkend, dat uit
kerkrechtelijk oogpunt de aangenomen regeling de grondlijnen volgt, die voor de
tucht over doopleden geldig mogen worden geacht.
Ook vroeger is wel gebleken, dat met algemeene bepalingen licht de détails van
bepaalde ‘gevallen’ over het hoofd worden gezien. Prof. Bouwman heeft meermalen
bezwaar ingebracht, ook openlijk, tegen het stellen van een leeftijdsgrens ten aanzien
16.
van hen, die niet tot openbare geloofsbelijdenis kwamen. Hij wees er op, dat er
streken zijn, waar over de beteekenis der toelating tot het Heilig Avondmaal en over
de voorwaarden voor het mogen afleggen der geloofsbelijdenis, bepaalde
misvattingen heerschen, die uit piëtistische invloeden, soms tot in het verre verleden
teruggaande, verklaard moeten

13.

14.
15.
16.

Dr. J.C. de Moor (1878-1926), predikant van de Gereformeerde Kerk te Utrecht, praeses van
de generale synode te 's-Gravenhage (1914) en te Utrecht (1923). Zie: De Haas, III, pag.
182-185.
Zie pag. 197.
Schilder citeerde dit besluit in zijn geheel. Zie voor de tekst: Acta 1940-1943, art. 336, pag.
10-13.
Bijvoorbeeld in De Bazuin, 28 april, 5 en 12 mei 1916.
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worden. De factor van de prediking, die toch ook wel eens onjuist of onvolledig
geweest is, mag niet worden verwaarloosd. Evenmin de invloed van opvoeding,
van gesprekken in de naaste omgeving, enz.
Waar deze leeftijdsgrens vroeger wel gesteld is, en - als we ons niet vergissen geenszins algemeen aanvaard is, daar is de thans gevallen beslissing te zien als
een vooruitgang. Met de onderscheidenheid der gevallen is veel nadrukkelijker
rekening gehouden, en het gevaar van cliché-tucht is voorkomen door de herinnering,
dat slechts algemeene richtlijnen zijn gegeven.

Onze gewone copie.
17.

Morgen zal vermoedelijk de tweede zittingenreeks der synode worden beëindigd.
We hopen, dat we de volgende week den draad van onze gewone artikelen weer
18.
kunnen opnemen. Misschien hebben we dan meteen een redactioneele verrassing.

17.
18.

Donderdag 25 april 1940.
Schilder doelde op de verschijning van de rubriek ‘Aan een jongeren tijdgenoot’. Zie pag.
256.
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1.

37. Misverstand

In ons nummer van 12 Jan. j.l. schreven we, naar aanleiding van een bewering van
2.
het ‘Jongelingsblad’, dat de classis Drachten - in de bekende kwestie - kerkrechtelijk
onjuist gehandeld heeft, en dat ik ‘ook uit de kringen der bondsleiding dit ronduit
3.
had hooren verklaren’.
Dat was 12 Jan.
4.
Op 12 April sprak ik den bondsvoorzitter, die de vrees uitte, dat men zou gaan
denken, dat hier door mij geput zou zijn uit particuliere mededeelingen, in mijn
tegenwoordigheid door hem gedaan in besloten kring.
De voorzitter van den bond had niet tot 12 April behoeven te wachten, om mij dit
te zeggen. Want natuurlijk is er van een putten uit dergelijke gesprekken geen sprake
geweest.
Men behoeft dus noch den bondsvoorzitter, noch mij te verwijten, dat we ons
boekje te buiten zijn gegaan.
Overigens moet me nog iets van het hart. In dezelfde week, waarin ik het
bovengemelde schreef, heeft de bondsvoorzitter, schrijvende in ‘De Standaard’,
beweerd, dat in de geschiedenis van ons blad, ook wat aangaat de laatste
5.
redactiewijziging, ‘paleisrevoluties’ zouden zijn opgetreden. Ik heb mijn bezwaar
daartegen niet particulier op 12 April, maar publiek in ons nummer van 19 Jan.
6.
bekend gemaakt. Mijn bezwaar was: a. dat de schrijver in ‘De Standaard’ hier
mòest geput hebben uit particuliere, en dan eenzijdige ‘informaties’; want over de
geschiedenis der laatste en voorlaatste redactiewijziging is, niet op mijn verzoek,
nimmer iets publiek gemaakt van officiëele zijde. De schrijver - prof. Dijk - moet dus
gesteund hebben op wat hem in een particulier gesprek was meedegedeeld.
Bovendien: b. het bericht was onwaar; paleisrevoluties zijn er niet geweest.
We hebben zoodra prof. Dijk zich rechtstreeks tot ons wendde, het misverstand
dadelijk weggenomen; we hopen, dat hij het nu eindelijk ook eens doet,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uit: De Reformatie, 19 april 1940.
De kwestie-Drachten. Zie pag. 25.
Zie: De Reformatie, 12 januari 1940 (‘Persschouw’).
Prof. dr. K. Dijk.
Zie: De Standaard, 6 januari 1940 en pag. 74.
Zie pag. 74, 75.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

251
en ons antwoord geeft op wat we 19 Jan. opmerkten aan zijn adres. Anders zou hij
7.
de gelegenheid tot verder broederlijk persverkeer bemoeilijken.
We zullen alsnog uitzien. Ik kan nog opmerken, dat mijn stukje over die
8.
‘paleisrevoluties’ door mij geplaatst is, nádat ik uitdrukkelijk van onzen uitgever,
die heel de historie heeft meegemaakt, bewilliging en medewerking had verzocht
en verkregen. Als prof. Dijk mij zonder antwoord laat, dan laat hij den Heer L. Smit,
Firma Oosterbaan & Le Cointre, eveneens zonder antwoord. Diens weg was inzake
de redactiewijziging even eerlijk als de mijne, naar ik meen.

7.

8.

In De Reformatie van 26 april 1940 plaatste Schilder volgend schrijven van Dijk:
‘Paleisrevolutie’ in ‘De Reformatie’
De hoofdredacteur van ‘De Reformatie’ heeft mij dringend gevraagd om een nadere verklaring
van de zinsnede, door mij geschreven in het Dr B. Wielenga-artikel in ‘De Standaard’ van 6
Januari l.l., n.l. ‘dat “De Reformatie” door verschillende paleisrevoluties gekomen is tot de
tegenwoordige eenhoofdige leiding’. Deze uitdrukking heeft hier en daar ontstemming verwekt
en tot misverstand aanleiding gegeven, waarom ik aan het dringend verzoek gaarne wil
voldoen. Dat ik dit niet eerder deed, is enkel en alleen hieruit te verklaren, dat ik met
bovenvermelden zin geen enkele beschuldiging tegen wien dan ook, bedoeld heb en me in
dit opzicht heelemaal onschuldig gevoelde. Ik heb alleen willen zeggen, dat ‘De Reformatie’
sinds haar oprichting in 1920 tal van redactieverwisselingen en consortiumveranderingen
heeft doorleefd; zelf heb ik in de jaren '20-'25 er vier meegemaakt; later zijn er nog enkele
gevolgd en door al die mutaties heen is dit blad gekomen tot zijn tegenwoordige redactie.
Meer heb ik niet bedoeld. Allerminst heb ik de laatste redactie-wijziging willen diskwalificeeren
of den tegenwoordigen hoofdredacteur betichten van revolutionaire daden of bedoelingen;
ik zie het veeleer zoo, dat de ontwikkelingen van ‘De Reformatie’, zij het door meer dan een
storm heen, geleid heeft tot het tegenwoordige redactioneele regiment; toen ik hiervoor het
woord paleisrevolutie gebruikte, dacht ik aan de veranderingen, welke ik zelf heb doorgemaakt,
veel en veel meer dan aan de laatste wijzigingen. Het ware zeker beter geweest, dezen term
niet te bezigen, maar Dr B. Wielenga, wien het genoemde artikel gold, heeft terstond begrepen
wat ik bedoelde. En mijn collega Prof. Schilder zal, naar ik vertrouw, geheel gecontenteerd
zijn met de verklaring, dat in mij zelfs niet de gedachte is opgekomen, dat hij door ‘revolutie’
de hoofdredactie heeft verkregen, en de door mij gebruikte uitdrukking in geen enkel opzicht
speciaal op hem sloeg. 't Was een algemeene beschrijving, mij ingegeven door eigen ervaring.
De jeugdjaren van ‘De Reformatie’ zijn crisis-jaren geweest; een tijd vol lentestormen, waarover
later en veel later interessante mémoires te schrijven zijn. Ik hoop, dat hiermede deze ‘obstakel’
voor goed uit den weg is geruimd. We hebben elkaar veel te veel noodig in dezen verwarden
tijd. K.D.’
Schilder voegde er aan toe: ‘Wij danken prof. Dijk hartelijk voor dit schrijven; we zijn er voor
wat ons eigen aandeel in de geschiedenis betreft, volledig door bevredigd, en zien uit den
afloop van dit ééne geval, hoe goed het werkt, als we elkaar open en bloot onze bezwaren
op konkrete punten te kennen geven. Want inderdaad, wij hebben elkaar veel te veel noodig.’
L. Smit (1874-1959).
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1.

38. Voor Schriftstudie
I.

Er is aanleiding om onze blijdschapsbetuiging over wat op exegetisch terrein ons
geboden wordt te herhalen. Want niet alleen heeft de reeks van wetenschappelijke
kommentaren van gereformeerde zijde nieuwe aanwinsten te boeken, doch ook
voor het populaire materiaal is wederom gezorgd.
In de reeks Bottenburg (Amsterdam) verscheen van de hand van Prof. Greijdanus
2.
een nieuw deel: over Lukas (hoofdstuk 1-12). Dit deel verscheen vrij spoedig na
3.
prof. Grosheide's kommentaar op 2 Corinthe (1939).
Met deze forsche deelen zijn we heel blij. Ook als we denken aan de dogmatische
belangstelling, die hier in beide kommentaren prikkeling genoeg krijgt. Prof.
Grosheide heeft zijn opvatting aangaande het ‘zelfonderzoek’ in zijn bespreking van
Paulus' uitspraak uit 13:5 neergelegd. Op bl. 453 merkt hij op, dat ‘psyche’ (het
grieksche woord, zoo vaak door ‘ziel’ weergegeven) ‘altijd moeilijk te vertalen is,
omdat het een woord is, waaraan een voorstelling ten grondslag ligt, die wij zoo niet
hebben. Wij mogen uitgaan van de beteekenis leven’ (in 12:15). En de opvatting,
die prof. Grosheide geeft van ‘bekleed’ en ‘naakt’ in 2 Corinthe 5 heeft me wel zeer
getroffen, door haar afwijken van wat onder ons den laatsten tijd vrijwel algemeen
werd aangenomen. Natuurlijk is daarmee geen woord gezegd over de vraag welke
opvatting juist is. Wel verdient prof. Grosheide's uitlegging bizondere attentie, ook
met het oog op de moeilijke anthropologische vragen, die onder ons gerezen zijn.
Volgens hem is het in 2 Cor. 5:1 bedoelde ‘tenthuis’ (huis dezes tabernakels) niet
het lichaam, doch staat het op één lijn met het ‘aardsche bestaan’ (de uitwendige
mensch), het ‘uiterlijke levensbestaan op aarde’. Men mag volgens prof. Grosheide
(175) ‘niet vergeten, dat bij “uitwendigen mensch” het “uitwendig” niet een omhulling
aanduidt, waarin de mensch zich bevindt’; want ‘het is de volle mensch’, voorzoover
hij ‘uitwendig’ is. Geheel in overeenstemming daarmee wil prof. Grosheide het
‘gebouw’, dat we hebben in de hemelen niet zien opgevat als beeld voor het
opstandingslichaam, doch als aanduiding van het ‘hemelsche bestaan’. ‘Naakt’
beteekent dan ‘zonder Christus’, ‘bekleed’: ‘met Christus’.
Er is dus weer heel veel stof om na te denken. Wat vast scheen te staan voor

1.
2.
3.

Uit: De Reformatie, 3 mei 1940. Ten gevolge van het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940
is alleen het eerste deel van dit artikel verschenen.
S. Greijdanus, Het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, I, reeks Bottenburg,
Amsterdam, 1940.
F.W. Grosheide, Paulus' tweede brief aan de kerk te Corinthe, opnieuw uit den grondtekst
vertaald en verklaard, serie Korte Verklaring, Kampen, 1939.
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velen (ik denk aan mijn classicaal examen, afgelegd tegelijk met dr H.W. v.d. Vaart
4.
Smit, bij welk examen 2 Cor. 5 was opgegeven) is hier geheel en al prijs gegeven.
De bewijsvoering voor onze anthropologische en eschatologische inzichten is er
niet gemakkelijker op geworden. We zijn daar blij mee, want nadenken blijft een
eerste plicht.
Ook prof. Greijdanus laat telkens weer zijn dogmatische belangstelling aan den
dag komen. Wanneer (Luc. 1:41) bij de begroeting van Elisabeth, moeder van
Johannes den Dooper, door Maria, het nog ongeboren kindeke ‘opspringt’ van
vreugde ‘ter begroeting van den in het vleesch gekomen, hoewel nog niet geboren,
Zone Gods’ dan teekent prof. Greijdanus aan: ‘Deze werking des Heiligen Geestes
ging van het kind naar Elizabeth, niet omgekeerd. Zij begon bij het kind en zette
zich daarop voort bij de moeder. We hebben hier de volgorde: Maria spreekt hare
groetenis, Elizabeth hoort, het kind springt bij dat hooren van Elizabeth op, en
Elizabeth wordt vervuld met den Heiligen Geest. Daarop moet gelet worden bij de
bespreking van de leer der wedergeboorte. Deze wordt gewerkt door den Heiligen
Geest. Maar de vraag is: cum òf sine Verbo Dei (d.w.z. mèt òf zònder het Woord
Gods, K.S., vgl. de leerbeslissingen van de synode van Utrecht 1905). Nu heeft
men gezegd: althans bij kleine kinderen zonder dat woord, en dan gewezen op
Jerem. 1:5 en Luc. 1:15. In vss. 41 en 44 kunnen we echter zien, dat deze
redeneering niet stringent is. Want hier is wel geen sprake van eene Geesteswerking
ter wederbaring. Maar hier wordt wel verhaald eene werking des Heiligen Geestes
op een nog ongeboren kind, doch in verband met, en na het hooren zijner moeder
van Maria's groetenis. Deze werking des Heiligen Geestes op Johannes paart zich
met het hooren van Elizabeth van het spreken van Maria. Zij gaat niet om buiten
Maria's spreken, niet sine verbo Mariae (niet zonder het woord van Maria), ofschoon
wij ook niet kunnen zeggen: door het woord van Maria, per verbum Mariae, maar
vereenigt zich met het spreken van Maria, cum verbo Mariae. Kan het zoo ook niet
5.
toegaan bij de wedergeboorte van nog niet geboren kinderen?’
Tot zoover prof. Greijdanus. Een oude dogmatische kwestie, waarover veel stof
is opgejaagd, wordt hier met de exegese in verband gezet.
Volgende week nog iets over het onderwerp, in den titel van dit artikeltje
aangeduid.

4.
5.

Schilder en Van der Vaart Smit legden op 5 februari 1914 hun praeparatoir examen af voor
de classis Zwolle van de Gereformeerde Kerken.
Greijdanus, Lucas, I, pag. 58, 59.
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1.

39. Wat heeft ‘het eerste recht’?

Men herinnert zich, dat prof. dr Waterink enkele maanden geleden een alarmkreet
2.
heeft geslaakt naar aanleiding van een uitlating van dr S.U. Zuidema. Tevens, dat
‘De Heraut’ adhaesie betuigde, en van de noodzaak van een mogelijk nieuwe
3.
‘reformatie’ repte. Het groote gewicht, dat deze broeders blijkbaar aan de met dit
alles gemoeide kwestie toekennen, zal voor hen zelf reden zijn voor het sterk
verlangen naar verdere gedachtenwisseling, zonder welke niemand ooit tot reformatie
heeft willen komen, niemand, die werkelijk reformeerend opgetreden is.
Dit hun verlangen, naar den aard van het oordeel der liefde door ons aangenomen
als werkelijk, willen ook wij voor ons deel gaarne tegemoet komen.
*
In een nieuwe artikelenreeks gaf prof. Waterink in hetzelfde blad, waarin zijn
alarmkreet verscheen, daartoe trouwens gereede aanleiding. Veel, wat daarin staat,
4.
kunnen we laten rusten, temeer, waar hetgeen ds Veenhof schreef - het werd
enkele weken later gedrukt dan het gezet was - op enkele punten reeds positief
5.
Kuyper's meening heeft doen hooren.
Een der eerste vragen, die aan de orde komen, is dèze: wat heeft het ‘eerste
recht’?
Volgens prof. Waterink heeft ‘het onder ons gemeen aanvaarde een eerste recht’.
Wel erkent hij, gelukkig, dat het recht om daartegen in te gaan, niemand ontzegd
kan worden. Maar wie het doet, staat z.i. onder een plicht. Het is de verplichting,
‘eerst bescheiden zijn visie aan zijn medebelijdende en denkende broederen te
bieden, ter toetsing en beproeving’.
Indien dit bedoelt te zeggen, dat we ons niet mogen aanstellen alsof we [ons] op
een onbewoond eiland bevonden, hebben we er vrede mee.
Maar overigens voelen we voor dat ‘recht’ van het oudere niet veel.
Zoolang de Geest de kerk in de waarheid leidt, bij haar blijft en in haar woont, zal
de dag van morgen heerlijker zijn dan die van gister. Voorzoover de kerk opwast in
het geloof, heeft ‘morgen’ meer recht dan ‘gister’, gelijk immers ‘hetgene eens mans
6.
is’ meer ‘recht’ heeft dan ‘hetgene eens kinds was’. En

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uit: De Reformatie, 3 mei 1940.
Zie pag. 53-69.
Zie: De Heraut, 14 januari 1940.
C. Veenhof (1902-1983), predikant van de Gereformeerde Kerk te Haarlem. Zie: De Haas,
V, pag. 241-143.
Schilder doelt op Veenhofs artikelenreeks ‘Dr. A. Kuyper over de belijdenis’, De Reformatie,
22 maart - 10 mei 1940.
I Cor. 13:11.
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voorzoover in de kerk het vleesch werkt, en zijn begeerlijkheden, ook die naar
valsche synthese, naar inertie, naar de oplegging van traditioneele ingrediënten
voor een ‘schat der kerk’, waarmee men verder met gemak manipuleeren kan, heeft
het ‘gemeen aanvaarde’ van gister heelemaal geen recht boven het nieuwe geluid
van wie fouten ziet. Het is een gemakkelijk gelegde onderbouw voor een toren van
Babel, maar dien Gods bliksem treffen moet.
Een voorzoover ter ééner, - een voorzoover ter anderer zijde.
Zoolang de kerk zal bestaan op aarde, zal dit tweeërlei ‘voorzoover’ in haar geest
gegrift moeten staan, in haar prestaties den beoordeelaar zich opdringen.
Maar dit is dan ook de reden, waarom we maar liever niet van zoo'n ‘eerste recht’
der traditioneele opvatting moeten spreken. Het eerste recht, en dan ook werkelijk
het eerste rècht heeft de Schrift, en de belijdenis als accoord van gemeenschap.
Maar voor het overige geldt wat artikel 7 der Confessie zegt, dat men n.l. geener
menschen schriften mag gelijk stellen met de Heilige Schrift, noch de gewoonte met
de waarheid Gods, want de waarheid is boven alles, noch de groote menigte, noch
de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de conciliën, decreten
of besluiten.
Omdat met dit laatste natuurlijk ieder onzer instemt, kan het verschil van gevoelen
alleen maar de consequenties raken. Maar om niet te vervallen in geharrewar over
den ‘bewijslast’, is het beter ‘het eerste recht’ niet aan de traditie, doch aan Schrift
en belijdenis toe te kennen. Voor het overige zijn we àllen tot den bewijslast verplicht;
- er is een gebod voor wie iets nieuws wil brengen, om dit te doen in vreeze en
beven; en er is een ander gebod, aan het eerste gelijk, om te belijden, en niet maar
na te praten. Om de oogen te scherpen en elke bril te poetsen. Het gebod van
zoon-zijn houdt het verbod in van epigoon-zijn. Een gebod is er tot steeds scherper
bewijsvoering, niet tot alleenmaar-herhaalde registratie van bewijzen.
Werd dat gebod meer erkend, we zouden samen tegelijkertijd de handen geloovig
7.
strekken naar ‘morgen’. En de koster uit Ibsen's Brand, die smalend opmerkte, dat
8.
‘morgen’ nooit komt, zou, althans bij òns, spreken als in de lucht.
Nu geven we hem vaak een begrijpend knipoogje. En den inerten broeder een
al te vlug ‘fiat’.

7.
8.

Henrik Ibsen (1828-1906), Noors toneelschrijver.
Zie: H. Ibsen, ‘Brand, dramatisch gedicht in vijf bedrijven’, in: H. Ibsen,
Dramatische werken, vertaald door J. Clant van der Mijll-Piepers, III, Amsterdam, 1908, pag.
236.
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1.

40. Aan een jongeren tijdgenoot, no. 1
Amice,

2.

In het eerste nummer van ‘De Reformatie’ - 24. Sept. 1920 - heb jij een beurt gehad.
3.
De toenmalige ds J.C. Rullmann schreef je een brief, naar aanleiding van het
4.
heengaan van ds J.C. Sikkel.
Sindsdien is je correspondent zelf van ons genomen. En de correspondentie met
jou is gestaakt. Hoe dat zoo gekomen is, weet ik niet, en het doet het er ook niet
toe. Maar onze redactie van tegenwoordig wou wel, dat de brieven werden hervat.
Ze oordeelde, dat jij daar wel voor voelen zou, en doet maar net, of jij niet intusschen
ruim 19 jaar ouder bent geworden.
Ik wil 't wel probeeren; en als je soms bang bent, dat de correspondentie wat al
te zeer van één kant komen zal, kun je me altijd ook van jouw kant schrijven. Je
moet dat dan doen met gebruikmaking van 't adres van de redactie, want ik ben
voorloopig niet van plan mijn naam te noemen. We kunnen onze correspondentie
beter ‘onpersoonlijk’ houden voorshands; ze zeggen van jou, dat je wel eens te veel
op personen let, of - te weinig. Ik weet niet, of dat waar is; en in elk geval geloof ik,
dat jij op dit punt geen ander type vertoont, dan ik zelf en mijn kornuiten, toen wij
nog in onze eerste jeugd waren. Maar goed, laat maar loopen. In elk geval zullen
wij probeeren, met elkaar te praten zóó, dat de namen er niet toe doen.
5.
Als pseudoniem heb ik gekozen: Adolphus Venator. Bij dat ‘Adolf’, hier op z'n
6.
latijnsch gezegd, hoef je niet aan eenigen buurman van over de grenzen te denken;
en bij dat ‘venator’, hetwelk zooveel als ‘jager’ beteekent, eerst heelemaal niet. Aan
7.
hem niet, noch aan eenigen Nimrod van geregistreerd formaat. Och nee, ik dacht,
toen ik dien naam voor onze correspondentie koos, alleen maar aan een opmerking,
die Philalethes - compagnon in het dragen van een verzonnen naam - maakt in wat
deftiglijk genaamd wordt: de Eerste

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Zie: De Reformatie, 3 mei 1940.
In het eerste nummer van De Reformatie, dat verscheen op 24 september 1920, verzorgde
ds. J.C. Rullmann de rubriek ‘Aan een jongeren tijdgenoot’. Sindsdien was deze rubriek niet
meer in het weekblad verschenen.
Dr. J.C. Rullmann (1876-1936), predikant van de Gereformeerde Kerk te Utrecht. Zie: BLGNP,
I, pag. 301, 302.
J.C. Sikkel (1855-1920), predikant van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam. Zie: BLGNP,
I, pag. 342, 343.
Schilder ontleende zijn pseudoniem aan een samenspraak uit 1754 (zie vervolg en noot 8)
en wist waarschijnlijk niet dat deze naam, in tegenstelling tot andere in deze samenspraak,
niet verzonnen was. Adolphus Tectander Venator (ca. 1569-1618) was een onorthodox
gereformeerd predikant te Alkmaar.
Adolf Hitler (1889-1945), Duits politicus, rijkskanselier (1933-1945).
Zie: Gen. 10:9: Nimrod ‘was een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren’.
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Samenspraak van het ‘Examen van het Ontwerp van Tolerantie, om de Leere, in
de Dordrechtsche Synode, Anno 1619, vastgesteld, met de veroordeelde Leere der
Remonstranten te vereenigen, voorgesteld in eenige Samenspraken, door een
Genootschap van Voorstanders der Nederlandse Formulieren van Eenigheid
geschreven, tot versterking van de Liefhebbers der Waarheid, om door de vleijende
naamen van Liefde en Verdraagzaamheid van de Suiverheid des Euangeliums niet
8.
afgeleid te worden’, - hè hè, ik ben er. In deze eerste samenspraak zijn er vijf aan
bod:
Orthodoxus, een Regtzinnige;
Pantanechomenus, een Alverdragende, zoo iets als wat je tegenwoordig
9.
Multatuli noemt, als je deftig doen wil, en dus een bok schiet; want de
naam beteekent: vóór alles rust!
Adiaphorus, een Onverschillige;
Philalethes, een Waarheidlievende, dat schijnt nog weer wat anders te
wezen dan een Regtzinnige; en:
Euruodius, een Breedenweghoudende, hetgeen met cultuur niets te maken
heeft, weshalve ik, beducht voor misverstand, dezen naam niet wilde
kiezen.
Welnu, Philalethes is het, die ergens, 't is op pag. 216, den naam van Adolphus
Venator noemt. 't Is heusch niet meer dan toeval, dat hij nou net precies een citaat
van Doctor Trigland ten beste geeft, Trigland, dien onze redacteur nog al eens ten
tooneele gevoerd heeft. Onze vriend Philalethes was n.l. op de ketting gesprongen,
omdat mijnheer Pantanechomenus, die er op stofte, dat ie zich nooit kwaad maakte,
blakende immers van àl-verdraagzaamheid, geprobeerd had, Trigland voor 't karretje
der irenische broeders te spannen. Had Trigland niet in 1615 een tractaat
10.
geschreven, opgedragen aan de voorgangers van Burgemeester de Vlugt, en
handelende over ‘de waare Moderatie en Verdraagsaamheid, die tot behoudinge
van de Waarheid en Vreede in de Gemeinten Christi na Godes Woord onderhouden
11.
moet worden’? En had niet deze Trigland 4 proposities of stellingen over den vrede
gegeven? En was niet de tweede van deze 4 stellingen precies naar den smaak
van den irenischen Pantanechomenus geweest? Stond daar niet, dat men ‘om
verscheyden manieren van eenighe leerpointen te verclaren, ofte om verscheyden
uytlegginghen der Heilige Schrift, die met de Analogie des geloofs niet en strijden,
geen twist en moet maken, erkennende geerne de gaven, die God de Here andere
in 't bequamelijk te leeren, ende de Heilige Schrift te verclaren, mede ghedeelt
12.
heeft’?
Ja, 't stond er heusch, en Pantanechomenus was er erg mee in zijn schik.

8.

11.

Amsterdam, 1754; herdruk Houten, 1993. Schilder doelde niet op de eerste samenspraak,
zoals hij abusievelijk vermeldde, maar op de derde.
Multatuli (ps. van E. Douwes Dekker) (1820-1887), letterkundige.
Dr. W. de Vlugt (1872-1944), antirevolutionair politicus, burgemeester van Amsterdam van
1921 tot 1941.
J. Trigland, Den recht-ghematichden christen ofte van de ware moderatie..., Amsterdam,

12.

1615 .
Trigland, De ware moderatie, pag. 12.

9.
10.

2
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Maar Philalethes slaat hem 't Trigland-citaatje gauw uit handen: je ziet, amice, dat
er - behoudens 't samen spréken - niets nieuws is onder de zon. Wat wou u, meneer,
zoo vraagt Philalethes, wou u Trigland voor uw syncretisme laten pleiten? 't Zal;
niet gaan: lees maar eens de vierde these van den goeden man, want daarin ‘leyt
de knoop’:
‘dat men alle den raet des Heeren, suyverlijc, eenvoudelijc ende duydelijc leerende,
alle valsche leeringen ende uytleggingen der Heilige Schrift, die met de analogie
des geloofs strijden, ernstlyck met Gods Woort moet wederleggen. Ende den genen
diese verdedigen, drijven ende anderen soecken in te scherpen, in Gods Gemeynte
13.
niet en behoort te lijden’! O zoo! Je kunt, zoo wil Philalethes maar zeggen, je kunt
in de kerk wel polyanechomenus, maar niet pantanechomenus wezen: je kunt wel
veel verdragen, maar niet àlles. Zeker, er komt veel vanzelf op z'n pootjes terecht,
en je moet in de kerk elkaar niet kapittelen om een anderen aanpak van de kwesties.
Maar als 't om fundamenteele stukken gaat, dan moet je bedenken, dat als één
schakel losgemaakt is, heel de keten ‘ter neder valt’. Wie de genadige verkiezing
prijs geeft, loochent ook de zekerheid der zaligheid en de hoop der kinderen Gods;
hij moet den mensch tot oorzaak van eigen zaligheid verklaren (de ‘vrije’ wil!); hij
moet de bedorvenheid des menschen verzwakken, maar dan meteen Christus'
beteekenis verkleinen; en dàt beteekent: 't fundament van het christendom omver
stooten.
En dàn volgt:
‘Dit heeft Adolphus Venator wel gemerkt, die welke zeyt: dat die Leere die de
zaligheyt bint aan de kennisse Christi, ende de werken der Heidenen verklaert voor
14.
Gode zonden te zyn, hangt aan de Leere van de Praedestinatie.’
Amice, vergis ik me erg, als ik aanneem, dat je van de catechisatie, de J.V. en
15.
de M.V. (want ik denk ook aldoor aan je meisje, en aan je zuster) nog genoeg
weet, om Venator te kunnen vatten? Je begrijpt nu mijn pseudoniem wel, is 't niet?
En anders moet je maar denken aan de bekende uitspraak, die ook al in Philalethes'
mond is: ‘Vangt ons de Vossen (zeyt de Bruydegom der Gemeynte Christus) de
16.
kleyne Vossen die de wynbergen verderven’.
Zal dit laatste werk goed gebeuren, dan moet er systeem in zitten. Strooptochten
zijn per slot van rekening toch maar gelegenheidstochten en stroopers zetten hier
en daar 'n enkel vossenvalletje uit. Meer niet. Maar de jacht, die den wijngaard
sparen wil, moet niet maar een enkel vosje vangen, dat je zelf voor de beenen loopt,
maar liefst alle vosjes, die schadelijk zijn voor de opbrengst van den wijngaard. Zoo
moet je b.v. tegenwoordig een klopjacht tegen onzuivere polemiek, hoe nuttig ook
op zichzelf, vooral niet beschouwen als een systematisch vangen van die vossen,
die een wijngaard bederven. Want de valsche ireniek is ook onder de schadelijke
gedierten. Pantanechomenus werd altijd erg kwaad, als de vossen de teere plant
van Trigland's stellingnummer-twee loswoelden; géén polemiek, zei hij dan! En alle
toleranten-vanoccasie hielpen het hem zuchten! Maar Philalethes had hem toch
maar in 't vizier: meneer Pantanechomenus máálde er niet om, als het nuttig gewas
van

13.
14.
15.
16.

Trigland, De ware moderatie, pag. 13.
Examen van het ontwerp van tolerantie, pag. 216.
De jongelingsvereniging (J.V.) en de meisjesvereniging (M.V.).
Zie: Hooglied 2:15.
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propositie-nummer-vier er aan ging. Toen was 't zijn beurt, te klagen: hij zei niet:
geen polemiek, en evenmin: geen ireniek, maar: geen duivel, geen wereld, en geen
eigen vleesch, nòch in de polemiek, noch in de ireniek.
Hoe langer ik er over nadenk, hoe meer ik schik krijg aan den naam, waaronder
ik je zoo af en toe, hoe vaak weet ik natuurlijk nog niet, hier hoop te ontmoeten. Ik
hoop, dat je mee helpt jágen, jonge vriend; maar dan niet bij occasie!
En nu, voorloopig goeien dag. Steeds graag,
t.t.
Adolphus Venator.
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1.

41. De scheuring in Amerika. Nieuwe reeks
I.
Hervatting.

Zeer tot mijn spijt was ik genoodzaakt, mijn artikelen inzake Amerika en de
2.
‘gemeene-gratie-kwestie’ gedurende eenigen tijd te onderbreken. Er was in
Nederland zóó veel te doen, dat onze amerikaansche lezers het me zullen vergeven,
als ik een tijdlang de beschikbare ruimte allereerst dáárvoor inruimde. Het kon niet
anders.
Thans hopen we verder te gaan met onze bespreking der bekende
gemeenegratie-kwestie in Amerika.
We zullen den draad opnemen, waar het thans billijk is, n.l. bij het referaat, dat
a.
ds H. Hoeksema hield te Grand Rapids, en dat ik met groote belangstelling
3.
aanhoorde, en publiceerde in ‘De Reformatie’ (12 Mei '39 en volgende nummers).
We hebben ter wille van ds D. Zwier, vertrouwende dat ook ds Hoeksema het
goed zou vinden, bij wijze van intermezzo, eerst antwoord gegeven op een zeer
concrete vraag, door dezen aan ons blad gesteld. Ds Zwier heeft daarop weer
4.
gereageerd in ‘De Wachter’ (amerikaansch orgaan). Ten deele hebben we dit
antwoord gelezen, en ons een beetje bedroefd, toen we in zijn betoog ergens stuitten
op een bewering, ongeveer in dezen trant, dat ik dit of dat schreef om ds Zwier ‘in
het nauw te brengen’. Ik dacht, dat ik voldeed aan een verzoek zijnerzijds; als ik op
een gestelde vraag precies mijn meening zeg, is dat dan om een ‘tegenstander’ in
het nauw te brengen? Was de vráág soms zóó bedoeld? Ik meende: niet.
Intusschen, we zullen er maar niet boos om worden, en beloven ds Zwier,

1.
2.
a.

3.
4.

Zie: De Reformatie, 10 mei 1940. Ten gevolge van het uitbreken van de oorlog op de dag
dat dit nummer uitkwam, is het vervolg van dit artikel niet verschenen.
Schilders vorige artikel over de scheuring in Amerika was verschenen in De Reformatie, 15
december 1939.
Voor onze nieuwe abonné's worde nog even er aan herinnerd, dat ds H. Hoeksema terwille
van een meeningsgeschil nopens de ‘gemeene gratie’ buiten de Chr. Geref. Kerk van Amerika
is komen te staan. De synode van Kalamazoo (1924) nam enkele uitspraken (de ‘drie punten’)
aan, waarmee hij zich niet kon vereenigen.
H. Hoeksema, ‘De hereeniging der Christelijke Gereformeerde en Protestantsche
Gereformeerde Kerken’, De Reformatie, 12 mei - 16 en 30 juni 1939.
Zie: Zwier in De [Amerikaanse] Wachter, 12 september 1939; beantwoord door Schilder in
De Reformatie, 20 oktober - 15 december 1939; reactie van Zwier in De [Amerikaanse]
Wachter, 26 december 1939vv.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

261
later nog op zijn opmerkingen terug te komen. Want wij hopen nog steeds, dat
b.
rustige argumentatie bij het komende geslacht meer helpt dan allerlei partijdige
frontvorming, een ziekte, waaraan helaas ook meer dan één penvoerder aan den
overkant blijkt te laboreeren. Ds Zwier moet evenwel nog wat geduld hebben; want
anders zou ds Hoeksema met recht kunnen klagen, dat ik mijn belofte niet hield.

En de Nederlandsche lezers dan?
Schrijven we dus voor amerikaansche lezers?
Ja zeker; maar ook voor onze nederlandsche, die we geen oogenblik hopen te
vergeten. Ook in Nederland - men weet het wel - heeft men de ‘algemeene genade’
aan de orde gesteld; en ook hier is een toon beluisterd, die, werd hij algemeen, een
onzalige breuk zou slaan, even verschrikkelijk in de gevolgen, als waaronder het
gereformeerde leven in Amerika nog steeds zucht. We hopen dus Nederland niet
te vergeten. Ten gerieve van onze lezers zullen we het bezwaar van vervolgartikelen
ondervangen, door telkens nieuwe kopjes in onze reeks in te voegen.
Zijn de ‘kleine overblijfselen’ en het ‘licht der natuur’ vruchten van werkelijke genade?
Het zal niemand verwonderen, dat we onze hervatting van de reeks laten beginnen
bij de zooeven gestelde vraag. Immers, nadat we eerst ds Zwier op zijn vraag
aangaande ‘punt 1’ van de synode van Kalamazoo hebben geantwoord, komt nu
vanzelf punt 2 aan de orde. Dat tweede punt luidt aldus:
‘Aangaande het tweede punt, rakende de beteugeling der zonde in het
leven van den enkelen mensch, en in de samenleving, verklaart de Synode
dat er volgens Schrift en Confessie zulk eene beteugeling der zonde is.
Dit blijkt duidelijk uit de aangehaalde Schriftuurplaatsen en uit de
Nederlandsche Geloofsbelijdenis, Artt. 13 en 36, waar geleerd wordt, dat
God door de algemeene werkingen Zijns Geestes, zonder het hart te
vernieuwen, de zonde in haar onverhinderd uitbreken beteugelt, waardoor
de menschelijke samenleving mogelijk is gebleven; terwijl het uit de
aangehaalde uitspraken van Geref. schrijvers uit den bloeitijd der Geref.
theologie bovendien blijkt, dat onze Geref. vaderen van oudsher dit
5.
gevoelen hebben voorgestaan.’
Het schijnt ons buitengewoon jammer, dat de synode van Kalamazoo zich zóó
heeft uitgedrukt.
Waarom?
Soms hierom, dat zij een beteugeling der zonde predikt?
Welneen dáárom niet. Aan het feit van die beteugeling gelooft ieder gereformeerde.
Ook ds Hoeksema gelooft er aan, zie ‘Ref.’ 16 Juni '39, bl. 291,

b.
5.

Maar 't wordt dan wèl tijd: de meeste jongelui zullen de kwestie niet meer volgen.
Acta der synode 1924 van de Christelijke Gereformeerde Kerk, gehouden van 18 juni
tot 8 juli 1924 te Kalamazoo Mich., U.S.A., art. 132, pag. 146. Het in de aanhaling
gebruikte woord ‘duidelijk’ komt niet voor in de tekst van de Acta.
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kolom 1, en 30 Juni '39, bl. 307, kolom 1, punt 7, ‘de zonde, gebonden in den toom
van Gods voorzienigheid’.
Neen, er zijn twee andere redenen, waarom ik deze tweede uitspraak van
Kalamazoo betreur, en ze, zóóals ze daar ligt, zeker niet onderteekenen, noch
doceeren zou aan studenten of, ware ik predikant, aan catechisanten.
De eerste reden is deze: dat de synode die beteugeling der zonde heeft
gerangschikt onder het hoofdstuk algemeene genade. Al staat dat niet letterlijk
boven de drie punten, en al is ook later door de synode uitgesproken, dat die
algemeene-genade-kwestie nog zeer dringend behoefte heeft aan serieuze
bestudeering (wat kwam er sinds van terecht?) toch is er telkens (b.v. art. 124) nog
sprake van een ‘Rapport der Commissie van Prae-advies in re (inzake) Algemeene
6.
Genade’. Ds Hoeksema heeft volkomen gelijk, als hij verklaart, dat de studie over
de algemeene genade in feite toch maar gebonden is aan de drie punten. Het
tweeslachtige standpunt, waarbij den éénen keer gezegd wordt: ‘'t staat er niet met
zóóveel woorden, dat die beteugeling der zonde genade is’, en den anderen keer:
‘punt 2, rakende die beteugeling, staat toch maar aangediend als een punt-van-besluit
inzake algemeene genade’, wreekt zich. De kerk moet niet te veel, maar in het
weinige toch steeds precies spreken. Als men mij zou willen voorleggen de formule:
‘bruine boonen zijn een nuttig voedsel’, en men zou mij vragen, dat te onderteekenen,
zou ik zeggen: met genoegen. Maar als men te voren dat bruine-boonen-punt zou
hebben gerubriceerd onder het hoofdstuk: ‘Nuttige vogelsoorten’, dàn zou ik
weigeren, te teekenen.
Een kerk, die een bepaald conflict eerlijk berechten wil, moet geen waarheden
constateeren over punten, die door dezen of genen, of door de helft + 1 of door n 1 met dat onderwerp wel eens in verband gebracht zijn, om het dan daarbij te laten,
doch ze dient terdege op de verbanden te letten, waarin ze die waarheden plaatst.
Ze moet eerlijk verklaren, of de ‘lijst’, waarin het schilderijtje van die waarheden
gepraesenteerd wordt, ook mede voor haar rekening komt, ja dan neen.
De tweede reden, waarom ik de uitspraak zóóals ze daar ligt, betreur, is deze:
dat de synode zich in een eigen uitspraak beroept op theologische schrijvers. Ze
kan beter blijven bij Schrift en belijdenis: theologische auteurs hebben zich zoo vaak
vergist, of - onnauwkeurig uitgedrukt. En zoo vaak staan anderen tegenover hen,
die een van de hunne afwijkende opinie voordragen. Waar moet het heen, als de
kerk zich op auteurs beroept, zonder precies aan te geven, wat uit hun beweringen
wèl en wat nièt voor haar eigen rekening genomen wordt? Tusschen theologische
meeningen en belijdenis-uitspraken ligt gelukkig nog wel heel wat verschil; anders
7.
zou een kerkelijke samenleving precies worden als de gracht voor mijn woning:
alle visschen zijn er doodgegaan, omdat het rijk (!) ten bate van een werkje, dat
maar niet opschiet, het anders frissche water heeft afgesloten.
De synode van Kalamazoo heeft zich op een uitlating van Calvijn, en van Van
8.
Mastricht beroepen. We komen er wel op terug. Hoe weinig men echter daarmee
beginnen kan, leere het volgende.

6.
7.
8.

Acta Kalamazoo, pag. 143.
Schilder woonde in 1940 op de Vloeddijk 101 te Kampen.
Petrus van Mastricht (1630-1706), hoogleraar theologie te Utrecht.
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*
De door de synode bij punt 2 aangehaalde auteurs spreken over ‘de leiding der
natuur’, alsmede over de ‘overblijfselen van het beeld Gods’. Van Calvijn wordt
aangehaald het volgende:
‘In alle tijden zijn er eenigen geweest, die, gedurende hun gansche leven
door de leiding der natuur naar de deugd gestaan hebben’ (Inst. II, III,
9.
3).
Dr A. Sizoo vertaalt deze passage aldus:

‘Want in alle eeuwen zijn er menschen geweest, die met de natuur als
leidsvrouw hun geheele leven door naar de deugd gestreefd hebben’ (I,
bl. 296).
En van Van Mastricht wordt aangehaald:

‘Evenwel matigt God de strengheid van deze geestelijke dood en
dienstbaarheid...........door eenige eenigszinse overblijfselen van het beeld
10.
Gods en van de oorspronkelijke gerechtigheid’...
Men moet hier wel zeer voorzichtig zijn als men in synode samenkomt. Want
instemming met Van Mastricht zouden ettelijke hedendaagsche (en vroegere)
gereformeerden beslist weigeren; hoe velen betoogen niet, dat van de
‘oorspronkelijke gerechtigheid’ niets is overgebleven? Ze hebben de onderscheiding
tusschen beeld Gods in engeren en in ruimeren zin ingevoerd, en verklaren dan
b.v. met dr A. Kuyper Jr.:

‘Als het beeld Gods in engeren zin hem ontnomen werd, dan is er geen
zuiverheid meer in zijn genegenheden en geen gerechtigheid meer in zijn
11.
hart en wil’ (126).
Men zou ettelijke uitspraken van gereformeerden kunnen vinden, die van de
oorspronkelijke gerechtigheid geen ‘overblijfselen’ zien bewaard. Zij rekenen haar
tot het beeld Gods in ‘engeren zin’, en loochenen ten aanzien daarvan het bestaan
van overblijfselen.
Of nu de onderscheiding tusschen beeld Gods in engeren en in ruimeren zin juist
12.
is, blijve hier rusten; we spraken daarover reeds in onze Catechismusbijlage.
Thans gaat het er alleen maar om, of een synode goed doet, te verwijzen naar een
auteur, dien velen weerspreken op dit punt.
*

9.
10.
11.
12.

Acta Kalamazoo, art. 100, pag. 129, 130.
Ibidem, art. 100, pag. 130.
A. Kuyper jr., Het beeld Gods, Amsterdam, 1929, pag. 126.
Zie: Schilder, Heidelbergsche Catechismus, I, pag. 231-242.
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Wat nu voorts het citaat van Calvijn betreft, - men verstaat, dat hij de kwestie raakt
van het z.g. ‘natuurlijk licht’. Dit ‘natuurlijk licht’ komt ook in de gereformeerde
belijdenis voor: Dordtsche Leerregels, III-IV, 4, vgl. Verw. d. Dwalingen, 5, en het
wordt door de synode van Kalamazoo ook te berde gebracht bij ‘punt 3’ (het doen
13.
van ‘burgerlijk goed’).
Nu is het interessant, dat het de Remonstranten waren, die dit ‘natuurlijk goed’
onder de synodale aandacht hadden gebracht, en die het aanduidden als ‘gemeene
genade’, commune gratie, zie Verw. d. Dw. § 5. Onder ‘leiding’ van prof. Hepp is
14.
een dissertatie verschenen (dr Prins ), waarin beweerd wordt, dat onze vaderen,
nog wel ‘blijkens’ déze passage, het licht der natuur vereenzelvigen met de ‘gemeene
gratie’ (524). Het is mij niet duidelijk hoe zoo iets kan geschreven worden, anno
1937, onder deze leiding. Maar het is mij geen raadsel, dat een synode, waarvan
in 1924 allicht eenige leden met theologen van Amsterdam voeling gehouden hadden,
zich evenzeer vergissen kon als in 1937 de gepromoveerde van prof. Hepp.
Intusschen is klaar als de dag, dat de Dordtsche Leerregels niet van de vaderen,
doch van de Remonstranten beweren, dat het natuurlijk licht voor hen ‘gemeene
genade’ is. En wie de debatten ter Dordtsche Synode nagaat, weet ook wel, dat er
heel wat over te doen geweest is.
Zelfs hebben de Friesche afgevaardigden (van drie eeuwen geleden, wel te
verstaan) bij de synode een stuk ingediend, waarin zij rondweg het remonstrantsche
gevoelen nopens dat natuurlijk licht weerspraken, juist óók wat de vraag betreft, of
men het genade mocht noemen. De Remonstrant zegt: ja; de Friezen van toen
zeggen: neen. We lezen op bl. 248/9 van de Acta (ed. Dordrecht, Isaack Jansz.
Canin, 1621):

Het oordeel
van
de Gedeputeerden
der Kercken van
Vrieslant.
Over den derden ende vierden Artijckel.
Het Remonstrantsche gevoelen wordt door de Friezen aldus weergegeven:

‘Den verdorven mensche can de ghemeene genade, die hy heeft, (dat
is, het licht der nature) te recht ghebruycken: Het welck als hy doet, soo
geeft hem God meerder ende grooter gaven.....’
Als dan de Friezen hun eigen meening over deze zaak ten beste geven, dan lezen
we (nadat ze Pelagius en Augustinus hebben geciteerd):
‘Maer dat en ontsien wy ons niet te seggen, dat sy veel meer van
Pelagio en de sijne aenhanghers, dan van den Heiligen Geest,
spreeckende in de

13.
14.

Acta Kalamazoo, art. 132, pag. 146.
Dr. P. Prins (1899-1956), predikant van de Gereformeerde Kerk te Dordrecht; promoveerde
op 12 november 1937 op het proefschrift Het geweten.
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Schrifture gheleert hebben, dat sy het licht der nature, den naam van
ghenade gheven. Want de Heilige Geest verstaet altijts door ghenade,
ofte de fonteyne selfs van alle salichmaeckende gaven, mitsgaders de
barmherticheyt Gods, ofte de genadige, ende boven-natuerlijcke
werckingen, ende de boven-natuerlijcke ende gheestelijcke gaven,
dewelcke uyt die loutere ghenadighe liefde ende barmherticheyt in Christo
ende door Jesum Christum onsen Middelaer ons gegeven worden.’
De Friezen wilden dus het woord genade liever niet gebruikt zien in verband met
het ‘natuurlijk licht’.
Iets anders drukten de Drentenaren zich uit (283). Zij spreken wel van een
‘gemeene genade’ (te onderscheiden van al-gemeen). Maar dat is dan weer niet
het ‘licht der natuur’, doch een bijzondere verlichting, die lang niet alle menschen
hebben, en dus met het ‘licht der natuur’ niet te vereenzelvigen is. De door de
Drentenaren bedoelde ‘ghemeene genade’ ‘bestaet in de gaven, die gegeven werden
so wel aen sommighe (!) godloosen, als aen den wtvercorenen’ (283). Ook deze
broeders denken er dus niet aan het natuurlijke licht gemeene gratie te noemen;
wat zij er mee bedoelen, is iets anders, en het is niet algemeen.
Het is interessant materiaal, wat daar op de tafel van Dordt is neergelegd; en het
kan ook al dienen tot weerlegging der helaas uit denzelfden kring als dien van
daareven voorgedragen stelling: dat ‘de wet’ in het hart van den onwedergeboren
mensch is geschreven. We kunnen niet ontkennen, dat onder ons evenals in Amerika
de gemeene-gratieleer heeft geleid tot beweringen, die in Dordrecht door
onderscheiden afgevaardigden zijn veroordeeld: een oorzaak van nadenken voor
wie tegenwoordig alarm roepen over den band aan de belijdenis!
Maar - dit slechts wilden we vragen: doet een synode er goed aan, tot de
‘algemeene genade’ te rekenen, wat de Remonstranten daaronder begrepen, doch
wat in Dordrecht 1618/9 van gereformeerde zijde er niet toe gerekend wordt? Wij
meenen van niet; zijn van oordeel, dat ds Hoeksema de waarheid een dienst gedaan
heeft, door daartegen zich schrap te zetten, en hopen, dat men niet langer de stem
zal smoren, die in Dordrecht duidelijk werd gehoord.
*
Tot voorzichtigheid noopt ook de studie der dogmatiek. De vraag is n.l. deze:
Waaronder valt dat ‘natuurlijk licht’?
Behoort het tot het wezen van den mensch, ja dan neen?
Op die vraag ga ik thans nog niet in. Voor ditmaal constateer ik, dat er
gereformeerden zijn, die het blijkbaar tot het ‘wezen’ van den mensch rekenen. Ik
citeer, als één uit velen, dr A. Kuyper Jr (123):

‘In dat bezitten van een eigen, zelfstandig “ik”, en in het hebben van
de beschikking over de twee vermogens van het denken en willen, vertoont
de mensch in zijn wezen, het beeld Gods, maar dan in ruimeren zin......Het
beeld Gods in ruimeren zin......heeft betrekking op het menschelijke in
den mensch, op datgene, waardoor de mensch in onderscheiding van
alle
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andere creaturen een mensch is en niet een engel of dier of plant is’.
Even later:

‘We weten, dat hij de ware wijsheid en de zaligmakende kennis verloren
heeft, maar zijn denkvermogen heeft hij behouden, en zijn verstand en
rede kan hij gebruiken, tenzij hij krankzinnig is’ (131).
Daar volgt dan bij den schrijver (132/3) een uitvoerige passage, waarin het ‘denken’
‘wondervol’ heet; het is ‘privilege van den mensch, die naar Gods beeld en gelijkenis
geschapen is’. Hij spreekt over de wetenschap, en ook over den wil. Elders erkent
hij, dat verstand, wil en genegenheden tot het wezen van den mensch behooren
(150).
Nu is het ons niet onbekend, dat dezelfde auteur een zeker verschil maakt
tusschen ‘wezen’ en ‘natuur’, het wezen bleef; dáárin kan z.i. het beeld Gods niet
verloren gaan, want dan zou de mensch hebben opgehouden, mensch te zijn.
We laten dat rusten. Slechts hierop wijzen we:
indien er nu eens menschen zouden zijn, die het natuurlijk licht (te onderscheiden
van het gebruik, dat we er van maken) rekenden tot het WEZEN van den mensch,
en indien zij dan tevens zouden beweren, dat het wezen van den mensch niet tot
de gemeene gratie behoort,
dan zouden zij het natuurlijk licht niet tot de gemeene gratie rekenen.
Wat zou Kalamazoo met die menschen moeten doen?
De kwestie is niet geheel onbelangrijk. Prof. Hepp heeft in zijn dissertatie beweerd,
dat de mensch, afgedacht van alle wedergeboorte, door een algemeene
Geestesgetuigenis verzekerd wordt van onderscheiden groepen centrale waarheden
15.
(!):
een eerste groep, rakende Gods wezen,
een tweede groep, die den mensch tot gemeen object heeft,
een derde groep, betreffende de wereld buiten den mensch.
Een algemeen geloof ontstaat z.i. daardoor, waarin de mensch met zijn
toestemming niet achter kan blijven.
Sterke bundels natuurlijk licht, zou men zoo zeggen; en inderdaad, het is meer,
dan ondergeteekende aandurft. Véél meer. Heel wat anders ook.
Maar dàt doet niet ter zake. We zouden ‘Kalamazoo’ willen vragen: hoe wilt gij
nu staan tegenover prof. Hepp? In deze zelfde dissertatie zegt hij nadrukkelijk:
de consciëntie is eensdeels gave van Gods algemeene genade; anderdeels te
16.
rekenen tot de straf.
17.
Waarmee, zie ik goed, de ‘gunstige gezindheid’ (Kalamazoo, punt 1 ), die God
jegens alle menschen heet te hebben, in het gedrang komt: Gods gezindheid is
één, simplex, ‘zonder samenstelling’ is God.

15.
16.
17.

Zie: Hepp, Testimonium spiritus sancti, pag. 151-157.
Ibidem, pag. 219.
Acta Kalamazoo, art. 132, pag. 145, 146.
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Maar dat is nog alles niet.
Ook punt 2 van Kalamazoo, rakende het natuurlijk licht, schijnt mij door prof. Hepp
te zijn bezwaard met [een] probleem, waar men zoo maar niet uitkomt, allerminst
op een synode. In zijn dissertatie stelt hij de vraag, of de zekerheid, die z.i. vrucht
is van het algemeene Geestesgetuigenis, waaraan hij gelooft, en dat van de
genoemde groepen centrale waarheden verzekering geeft, nu tot 's menschen
wezen behoort, ja, dan neen.
Op die vraag antwoordt dr Hepp: ja. ‘De zekerheid behoort ten diepste tot 's
menschen wezen, niet tot zijn natuur.’ (203) ‘De zekerheid aangaande de centrale
waarheden kan den mensch onder geenerlei omstandigheid ontvallen.’ (204)
Nu wil ook dr Hepp in zijn dissertatie vasthouden aan de onderscheiding tusschen
‘wezen’ en ‘natuur’ van den mensch. ‘De zonde verkankert wel de natuur van den
mensch, maar zij moet van zijn wezen afblijven.’ (203) 's Menschen wezen bleef
z.i. verschoond van den invloed der zonde. Wijl nu de zekerheid behoort tot 's
menschen wezen, is ze ook niet door de zonde aangetast.
Vandaar dan ook, dat prof. Hepp niet weten wil van de stelling, dat de ‘vele en
sterke elementen van zekerheid’, die in de ‘menschelijke samenleving’ ‘nog bewaard
zijn gebleven’, zouden te danken zijn aan de gemeene gratie.
Letterlijk schrijft hij (202/3):
‘Deze bewijsvoering heeft veel aantrekkelijks. Zij schijnt volkomen te sluiten. Toch
dient ze als onjuist bestreden. Ging ze op, zoo zou er uit moeten volgen, dat daar,
waar de zonde door geen algemeene genade getemperd wordt, de meest volstrekte
onzekerheid heerscht. Het tegendeel is echter waar. De duivelen hebben aan de
gratia communis (gemeene gratie, K.S.) geen deel. Niettemin wordt er bij hen een
zeker weten gevonden. Zij gelooven, dat er een God is en zij sidderen. En de
evangeliën spreken er van, hoe zij van het Zoonschap van Christus innig overtuigd
waren. Dat geldt voor de demonen niet alleen. Ook voor hen, die onherboren
gestorven zijn, nam alle gemeene gratie een einde. Maar wat de Schrift ons van
hen openbaart, noopt er ons toe een volledige zekerheid bij hen aan te nemen.’
Nu is het volkomen duidelijk, dat hiermee het probleem nog maar halverwege is
gesteld. Het is n.l. de groote vraag wat de mensch nu verder met dit natuurlijk licht
doet, hoe hij in zijn reflexieve denken werkt met de hem geschafte zekerheid.
M.a.w. wat de Leerregels verstaan onder het ‘natuurlijk licht’ beslaat breeder
terrein, dan wat hier door prof. Hepp werd aangeduid onder het algemeene
Geestesgetuigenis.
Maar dat valt er toch ook onder. En de daardoor gegeven zekerheid is bij hem
geen vrucht van gemeene gratie.
Zou dan de synode van Kalamazoo wel voorzichtig hebben gehandeld, door
zonder nadere onderscheiding de kwestie van het natuurlijk licht te rubriceeren
onder de gemeene gratie?
Wij gelooven het niet.
Er zit evenwel nog meer vast aan de kwestie. Daarop hopen we een volgende
maal in te gaan.
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1.

42. Is ‘De Heraut’ van gedragslijn veranderd?
2.

‘De Heraut’ verklaart deze week, dat het niet goed is, dat de pers zich mengt in
zaken die in kerkelijke behandeling zijn: zulke behandeling zou den kerkelijken loop
der zaken kunnen bemoeilijken.
Ieder zal erkennen, dat ook hier (wáár trouwens nièt?) gevaren liggen. Maar die
gevaren kunnen èn aan spreken, èn aan zwijgen verbonden zijn.
De vraag evenwel komt op: is ‘De Heraut’ van gedragslijn veranderd? Het is toch
bekend, dat dit orgaan herhaaldelijk groote vrijmoedigheid (ik zeg niet: te groote)
gebruikt heeft in het accompagneeren van kerkelijke beraadslagingen en besluiten,
ook wel eens in het vóór-zijn van die laatste, met persadviezen. Heeft ons blad de
handelingen der classis Drachten besproken (we zijn daar nog steeds dankbaar
voor), we herinneren ons van ‘De Heraut’ iets dergelijks; we denken zelfs aan een
passage, waarin het blad zich over kerkeraadshandelingen van Drachten, die
uiteraard geheim moesten blijven, publiek heeft geuit op een wijze, die ons niet te
verdedigen scheen, en zelfs een vernietigend oordeel over den kerkeraad heeft
3.
uitgesproken, met het argument: als men alles eens wist...... Heeft in de periode-dr
4.
Geelkerken niet ‘De Heraut’ eveneens herhaaldelijk ingegrepen? En in de dagen
5.
van ds Netelenbos, toen tusschen kerkeraad en classis het niet boterde? Heeft
niet herhaaldelijk ‘De Heraut’ aan de curatoren van Kampen publieke wenken
6.
gegeven, eens zelfs in een kwestie betreffende prof. Lindeboom, aan welk
onaangenaam incident van den reeds

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Uit: De Reformatie, 10 mei 1940.
Zie: De Heraut, 5 mei 1940.
Ibidem, 1 mei 1938.
Bijvoorbeeld inzake het bijeenroepen van een buitengewone generale synode voor de zaak
van dr. J.G. Geelkerken. Zie: De Heraut, 22 november 1925.
Zie bijvoorbeeld De Heraut, 25 mei 1919, waarin H.H. Kuyper schreef het begrijpelijk te achten,
dat de raad van de Gereformeerde Kerk te Middelburg geen gehoor gaf aan het besluit van
de classis Middelburg tot schorsing van zijn predikant ds. J.B. Netelenbos. Zijns inziens was
het schorsingsbesluit niet in overeenstemming met de beginselen van het gereformeerd
kerkrecht, terwijl bovendien niet de classis, maar de kerkeraad had moeten schorsen.
Zie: De Heraut, 8 januari 1905.
L. Lindeboom (1845-1933), hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Hogeschool
te Kampen. Zie: BLGNP, III, pag. 250-253.
Bij het curatorium van de Theologische Hogeschool waren klachten binnengekomen over
Lindebooms publiek geworden adviezen aan de Wachterbond inzake de verdediging van het
beding betreffende de kerkelijke opleiding (De Heraut, 25 december 1904). De curatoren
vermaanden Lindeboom op 4 juli 1905 zich voortaan van dergelijke raadgevingen te onthouden.
Lindeboom tekende tegen dit besluit bezwaar aan bij de synode te Utrecht (1905). Zie: Acta
1905, art. 103, pag. 63, 64 en bijlage LIIa, pag. 186, 187.
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7.

lang met eere overleden vader van een onlangs overleden medewerker van ‘De
8.
Heraut’, het blad ons onlangs schijnt herinnerd te hebben in een alsdan niet geheel
9.
nauwkeurig gestelde historische herinnering? En heeft nog niet onlangs het blad
zich beziggehouden met een kwestie, die de commissie inzake de
10.
‘meeningsgeschillen’ allereerst raakt, en waarover deze nog rapporteeren moet?
Het betreft de vraag of de rapporten van prof. Vollenhoven en mij te dezer zake in
behandeling konden komen. Er werd een wenk gegeven in de richting van een
ontkennend antwoord; waartoe een overigens niet nader controleerbare herinnering
aan een synode van.........Westminster dienst moest doen; de moeite van controle
kan men zich, geloof ik, besparen, omdat toch elk geval op zichzelf bezien moet
worden. Was dat geen ingrijpen op wat nog binnenskamers bleef?
Als men in de ééne kwestie roept: laat de kerkelijke vergaderingen met rust, dan
moet hetzelfde gelden ook ten aanzien van de andere. Als men den eenen keer
zich het recht van spreken toekent, moet men het den anderen keer anderen niet
ontnemen.
Overigens - er zijn en blijven algemeene zaken, die wel degelijk de pers
regardeeren. Daarvan laat zich niemand afhouden, die de kerken liefheeft. Ook niet
door intimidatie, als waarvan de schijn niet werd ontgaan door ‘De Heraut’, toen ze
zich nog onlangs bezig hield met de gevolgen van een polemiek, van den zooeven
genoemden reeds lang overleden hoogleeraar van.........Kampen. Zou ‘De Heraut’
geen voorbeeld hebben kunnen kiezen van dichterbij? En dan van den laatsten tijd?
't Is niet te denken.

7.
8.
9.

10.

J. Kaajan (1850-1926), timmerman.
Dr. H. Kaajan. Zie pag. 247, 248.
Zie: De Heraut, 28 april 1940.
Volgens H.H. Kuyper was het Lindeboom door de synode van 1905 ‘uitdrukkelijk verboden’
zijn polemiek voort te zetten, op straffe van ‘strengere maatregelen’. De Acta 1905, bijlage
XXII, pag. 111, 112, melden ter zake echter, dat de curatoren op 4 juli 1905 Lindebooms
adviezen afgekeurd hadden, en dat zij hem vermaand hadden zich daarvan te onthouden.
Lindeboom tekende bij de synode bezwaar aan tegen deze uitspraak, maar de synode sloot
zich op 31 augustus 1905 bij het curatorium aan en keurde zijn handeling goed (art. 103, pag.
64). Van een eventuele sanctie is geen sprake.
H.H. Kuyper schreef in De Heraut van 24 maart 1940 inzake de arbeid in het deputaatschap
voor de meningsverschillen: ‘of het geoorloofd is, dat leden der Commissie zich daaraan
onttrekken, om een zelfstandig rapport in te dienen, lijkt ons zeer twijfelachtig. Op de Synode
te Westminster is dit zelfs uitdrukkelijk verboden.’
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1.

43. ‘Mijn schildt ende betrouwen....’

Toen op Donderdagavond 9 Mei 1940 ondergeteekende met den laatsten trein uit
2.
Zwolle in Kampen van een spreekbeurt terugkeerde en aan het station de
3.
opgemaakte drukproef van ons Pinksternummer in ontvangst nam, teneinde den
volgenden morgen de laatste correctie telefonisch door te geven, kon hij niet
vermoeden, dat die trein meteen voorloopig de laatste zou geweest zijn, en dat, eer
hij den volgenden morgen de telefoonverbinding afgebroken zou vinden, de brug
over den IJsel opgeblazen zou zijn. En nu hij heden - Dinsdag 28 Mei 1940 - voor
4.
de eerste maal weer een brief uit Goes ontvangen heeft, en tracht, weer een
‘Reformatie’-nummer te helpen saamstellen, nu lijkt er zoo heel veel te liggen
tusschen tóen en nu. Toch zijn het slechts enkele weken.
Wat in dien tusschentijd over ons land en volk gekomen is, weet God alleen.
Niemand kan het overzien, niemand ook profeteeren, wat uit den chaos te voorschijn
komen zal, zoodra Europa tot de eerstvolgende stabilisatiepoging zal zijn gekomen,
en er weer handteekeningen op verdragen zullen zijn gezet. Zoo ik niet had geloofd...
*
Maar wij hèbben geloofd, en we hebben gezien, dat Gods Woord de waarheid is.
Dat Woord heeft ons gezegd, dat er geen waarachtige gemeenschap is dan uit
God en in de binding aan Zijn Woord. Kwam het niet uit? In de hachelijkste uren is
ons volk als volk niet een hechte eenheid gebleken, en toen de damp was
opgetrokken bleek het aan den dag treden van het groote onderscheid tusschen
volks-saamhóórig-heid en volksgemeenschap velen zwaar te drukken.
Dat Woord heeft ons gezegd, dat de ééne zonde de andere baart, en dat óók
diènovereenkomstig, als het ééne wee is weggegaan, het tweede haast komt.
Hebben we 't niet gezien? De geschiedenis van onzen veelbewogen tijd kan nog
niet geschreven worden, maar er zal wel niemand zijn, die in dézen oorlog niet
onder meer de gevolgen ziet van fouten, in het verleden begaan. Dat macht geen

1.

2.
3.
4.

Uit: De Reformatie, 7 juni 1940.
Boven dit artikel meldde de uitgever: ‘Dit artikel kwam ter drukkerij toen het vorig nummer
reeds werd afgedrukt.’ Na het Reformatie-nummer van 10 mei 1940 werden, wegens de in
de oorlogsdagen verbroken verbindingen, de twee volgende nummers van De Reformatie
(24 en 31 mei) geredigeerd door de uitgever te Goes; zij bevatten geen artikelen van prof.
Schilder.
Schilder had op de avond van 9 mei 1940 gesproken te Zwolle voor de mannenvereniging.
Zie: De Bazuin, 31 mei 1940.
Pinksteren viel in 1940 op 12 en 13 mei.
Te Goes bevond zich uitgeverij Oosterbaan & Le Cointre, waar De Reformatie werd gedrukt.
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recht is, en tenzij ze dááraan dienstbaar zich stelt, de wereld in het ongeluk stort,
hebben wij herhaaldelijk uit de Schrift elkaar voorgehouden. Elke nieuwe dag van
krijgsrumoer geeft er een schrikkelijk amen op.
Dat Woord heeft ons gezegd, dat Gods genade ons genoeg is, genoeg ook als
het vleesch gewond is, genoeg om in het geloof Zijn naam te belijden en de
ambtelijke trouw aan Hem te bewijzen. En is het niet gebleken? Het zijn er velen,
die hun geloof hebben beleden, toen het ‘slechts ééne schrede tusschen u en den
5.
dood’ in hun dagorder stond vermeld.
Aan dat Woord zullen we ons dan ook hebben vast te klemmen; wat anders
zouden we trouwens over hebben gehouden?
*
Wie in deze dagen naar dat Woord luistert, zal voor menige rampzalige vergissing
worden bewaard.
En dan niet in de laatste plaats voor de fout van het overhaaste oordeel.
Hoeveel kwaad heeft dat niet gebrouwen in de korte periode, die ons zoozeer
verbijsterd heeft? Met name denken we hier aan de gemakkelijkheid, waarmee
sommigen het verlaten van den nederlandschen bodem door H.M. de Koningin en
6.
haar ministers hebben beoordeeld. Wie kent de feiten? Wie weet, wat de wil tot
handhaving der nederlandsche souvereiniteit voor consequenties vroeg? Wie,
inhoeverre de wilsbeschikking van den één door die van den ander of van de
Koningin zelve was gebonden? Laat ons niet oordeelen vóór den tijd, en bedenken,
dat we zoo ongeveer niets weten van den achtergrond, noch van den samenhang
der in zoo verbijsterend tempo over ons gekomen katastrofes. Indien reeds in
normale tijden de gewone burger, ongeacht het regeeringssysteem, waaronder hij
leeft, in de onmogelijkheid verkeert van richtige beoordeeling van feiten als thans
gemeld zijn, hoeveel te meer past ons dan thans voorzichtigheid; thans, nu wij op
den dag, waarin Rotterdam in brand staat, persfoto's krijgen te zien van tempelruïnes
in Azië, van teere bloemen in een hof, van fraaie vogels uit een dierentuin, en van
7.
opgetaste westlandsche groente? De band tusschen Nederland en Oranje is te
kostbaar voor improvisaties, in dagen van vrede, maar vooral in een periode van
oorlog.
Behalve het overhaaste oordeel is ook het benevelde een ramp in critieke dagen.
Van meer dan één kant is ons gebleken, dat er zijn, die het karakter eener bezetting
ongeveer gelijk zien staan met dat eener inlijving. Elders in dit

5.
6.

7.

I Sam. 20:3.
Koningin Wilhelmina en het kabinet verlieten Nederland op 13 mei 1940. Vgl. naar aanleiding
van het lichtvaardig oordelen over het vertrek van koningin Wilhelmina naar Engeland: K.
Schilder, ‘Persschouw’, De Reformatie, 21 juni 1940: ‘Laat men toch niet in de kaart spelen
van elementen, die de losrafeling der banden van het eigen nederlandsche leven, hoe eerder
hoe liever zoeken. Het is erg, als een zwaard onze touwen doorhakt. Maar het is erger, als
heel ongemerkt de draden verslijten. Dan hoeft het zwaard er niet eens meer aan te pas te
komen.’
Bijvoorbeeld foto's in De Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 mei 1940 (druiven krentende
meisjes in het Westland) en 26 mei 1940 (bloeiende fruitbomen in de Betuwe).
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8.

nummer wezen we reeds op een uitlating van ds P.v. Strien, die ons het tegendeel
9.
doet zien in één bepaald opzicht. Wij móeten - dit sta voorop - van 's Heeren wege
trouw zijn in de ambtelijke verkondiging van Zijn Woord, in de prediking van God
als den eenigen God, Schepper van hemel en van aarde, in de handhaving van het
onderscheid tusschen God en kreatuur, van de majesteit van Zijn Woord, van Zijn
souvereiniteit over elk levensgebied, steeds weer naar eigen aard gezien en in dien
eigen aard als Zijn maaksel erkend. Maar tot nu toe mógen we dit ook doen; geen
menschelijk verbod heeft in dezen in den huidigen Staat der Nederlanden tot nu toe
een conflict geschapen tusschen de gehoorzaamheid aan 's Heeren gebod en de
inachtneming van menschelijke verordeningen. De gereformeerde kansel heeft
nimmer ‘aan politiek gedaan’, hij heeft alleen maar de beginselen willen verkondigen,
die uit Gods Woord waren af te lezen. Hij ga in dit opzicht rustig zijn gang, beseffende
zijn verantwoordelijkheid jegens God èn de menschen. ‘Wees zonder aanstoot te
10.
geven’, dit Schriftwoord, waarin de onbezonnen daad van den één als nadeelig
voor den ander, en als belemmerend voor het innemen eener werkelijk principiëele
houding wordt afgewezen, staat naast het andere, dat Petrus juist in een
zaligspreking van het om Christus' wille lijden invlecht: het woord n.l., dat niemand,
mòet hij al lijden, alsdan dit lijden moge ondergaan als een doodslager of dief, of
kwaaddoener, of als een, die zich met eens anders doen bemoeit, enz. Maar indien
iemand lijdt als een christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen
11.
12.
deele. Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods. Ieder blijve
in zijn ambt, en blijve dáárin trouw. Doch dàn ook daarin trouw. De voorzichtigheid
onderscheide zich van slavernij.
*
Hoe het met de Gereformeerde Kerken voorts zal gaan, weet niemand. Met groote
deernis denken we aan de Gereformeerde Kerken van Rotterdam, van welke de
ééne meer dan de andere schade heeft beloopen, maar die geen van alle het zware
lot der prachtige nijvere handelsstad ontgaan. We denken met leedwezen ook aan
13.
de Theologische Hoogeschool, wier penningmeester zijn kantoor te Rotterdam
had, en het in de vlammen op zag gaan, waarbij velerlei kostbaar materiaal dezer
kerkelijke inrichting is verloren gegaan; we mogen dit wel zeggen, waar publicatie
werd verzocht. We denken met groote zorg aan onze Zending, aan den zoo rijk
ontplooiden arbeid der barmhartigheid, aan de

8.
9.

10.
11.
12.
13.

P. van Strien (1902-1980), predikant van de Gereformeerde Kerk te Groningen. Zie: De Haas,
V, pag. 212, 213.
Van Strien wees in de Groninger Kerkbode op de verdragsbepalingen van de vredesconferentie
van 1907 te Den Haag, volgens welke een bezettende mogendheid de in het bezette gebied
geldende rechten - ook die inzake de godsdienst - diende te eerbiedigen. Zie: ‘Persschouw’,
De Reformatie, 7 juni 1940.
I Cor. 10:32.
Zie: I Petr. 4:15, 16.
1 Petr. 4:17.
G.Ph. Wielenga, penningmeester van de Theologische Hogeschool te Kampen van 1937 tot
1964.
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ettelijke vereenigingen, die slechts leven kunnen van de vrijwillige offers uit den
kring dergenen, die in het overgroote deel met het bekende ‘niet vele rijken, niet
14.
vele edelen’ althans negatief getypeerd zijn. We denken aan onze christelijke en
kerkelijke pers, die wel veel abonné's verliezen zal, als de beurs schraal wordt, of
het geld zijn koopkracht verliest, al weten wij dat de band tusschen ons blad en zijn
lezers wel zoo hecht is, dat hiertoe voor wat ‘De Reformatie’ betreft, niet dan in het
uiterste geval zal worden overgegaan.
Het kan ons bang om het hart worden, als we de schade zien, die over heel het
land, ook aan kerk en christendom, is toegebracht, en nog toekomen zal, indien de
brand van Europa nog lang zal aanhouden.
*
Niettemin, - mijn schildt ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer. De huidige
beroering zal de kerk ledig nog onvruchtbaar laten. Zij zal zuiverend werken, en
schiftend. We zullen, met name indien de huidige interimtoestand met zijn betrekkelijk
groote machteloosheid in principiëel ingedachten opbouw lang aanhoudt, meeloopers
verliezen. Maar in de diepte zùllen we winnen, meer, dan we in de breedte verliezen.
Dáárvoor hebben we immers beloften?
Dat winnen in de diepte is trouwens de eenige ‘voorwaarde’ voor het verkrijgen
van den gehoopten zegen; het is ook de eenige reden voor het beslaan van een
plaats onder de zon.
*
Dit brengt ons op een ander chapitre. Zullen de Gereformeerde kerken in de gegeven
omstandigheden haar synodaal program van 1939 nog van a tot z willen afwerken?
Enkele spoedzaken daar gelaten, zullen zij met name de bekende
meeningsverschillen nog langs synodalen weg willen afhandelen? Indien ja, zullen
ze het nog in Sneek willen doen, m.a.w. in een zittingenreeks, die een voortzetting
is der Sneeker Synode?
Wat mij zelf betreft, indien mijn advies gevraagd zou worden, zou ik zeggen:
begraaf zoo spoedig mogelijk heel de materie. Ik voeg er evenwel aanstonds aan
toe, dat ik dit advies alleen daarom zou geven, omdat ik van den aanvang af gezegd
heb, en het steeds ben blijven gelooven, dat heel de aan-de-orde-stelling dezer
kwesties in 1936 een ernstige misgreep is geweest. Zoowel om onderscheiden
formeele redenen, als om deze materieele, dat, zie ik wel, er geen doorslaande
reden is voor synodale uitspraken in dezen. Of er niet hier en daar uitspraken te
vinden zijn, die onjuist te achten zijn? Geen mensch, die er aan twijfelt. Maar ik voor
mij twijfel ook geen moment eraan dat dit geval zich over en weer voordoet. Niets
nu zou onbillijker zijn, dan een critisch gebaar naar dézen en niet naar génen kant.
Elk lichaam, hetzij kerkelijk, hetzij wetenschappelijk, dat in deze dagen zou verklaren:
de meening van broeder Zóó en Zóó schijnt ons verwerpelijk, en dat dan daarmee
zou volstaan, zou bij alle weldenkende en tevens deskundige leden van onze kerken
of vereenigingen voor langen tijd kwaad bloed zetten, en zich zoowel in
wetenschappelijk als in

14.

I Cor. 1:26.
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ethisch opzicht ten zeerste blameeren. Want deskundigen weten, dat tegenover
een verschrijving van iemand ter eener minstens een evenzeer presbare verschrijving
van weer iemand ter anderer zijde is te vinden. De ééne officieel onderzoeken en
disqualificeeren en de andere laten rusten, dat ware een slag in 't aangezicht der
waarheid. Een zonde, waarvoor zoowel kerkelijke als onderwijskringen zich mogen
wachten, met name in tijden als deze.
Dit stel ik voorop. Gelijk in 1936 zou ik het een zegen achten, als we heel die van
misverstanden doortrokken meeningsgeschillen-affaire ter zijde zouden stellen.
Zoo niet, dan verklaar ik evenwel mijnerzijds niet te zullen rusten, eer de oogen
van wie ik bereiken kan geopend zullen zijn voor de twee kanten, die er aan de
onderscheiden zaken zitten. Men zal geen vrede mogen nemen met een solutie,
die een vingerwijzing beteekenen zou in de richting van den één, zonder tevens de
aandacht te vestigen op een aequivalent, dat voor rekening ligt van den ander.
Want in tijden van nood hebben we eendracht noodiger dan ooit. Ware eendracht
evenwel wordt alleen bereikt in bond met de waarheid en rechtvaardigheid. Ze kàn
o.i. ditmaal gediend worden door de methode van: de spons over de lei; want hetgeen
hier en daar verkeerd is gezegd verteert zich zelf wel. Wil men evenwel de spons
weren van de lei, welnu, dàn kan de ware eendracht slechts verkregen worden door
de lei eerlijk te beschrijven. Met schrift, dat vooral geen partijschrift is.
Het woord is dus feitelijk, voor wat deze materie betreft, aan anderen. Ik heb het
oog op wie verklaard hebben, dat het in de kerken heel erg er voor stond, en dat
een nieuwe reformatie hard noodig was. Blijven zij, ook na de gegeven toelichting,
van deze meening, dan moeten zij er vóór zijn, dat de zaken in elk geval worden
afgehandeld, ook al zal verplaatsing naar een volgende synode, of althans uitstel
tot na September wel onvermijdelijk zijn. Blijven zij van meening, dat het heel erg
staat met de leer, dan zou ik zelf tegen afvoering van het agendapunt zijn, het wordt
hoog tijd, dat het beschuldigen zonder doorgezette argumentatie een einde neemt.
De kerken kunnen dáár (!) niet meer tegen.
Niet vanwege eene nerveuse stemming zou ik dus vóór terzijdestelling van de
kwestie zijn. De oorlogstoestand moge aanleiding zijn, hij mag geen reden worden.
Als de kerken werkelijk ernstig gevaar beloopen, een gevaar, dat zij bezweren
kunnen, dan mòeten zij spreken. Wij moeten ons van die taak niet laten afhouden
onder invloed van een overigens thans begrijpelijke anti-gekibbel-stemming. Want
in de ernstige dagen van thans is geen grooter ongeluk denkbaar dan een ontrouwe
kerk, die werkelijke belangen der waarheidsverkondiging zou verwaarloozen. Als
Nederland nu óók nog een principieele wetenschap en een getrouwe kerk verliest,
is de ellende grooter dan de oorlog heeft kunnen brengen.
Ter wegneming van alle misverstand en opdat ieder wete, wat hij doet, indien hij
de vredesgedachte zou willen steunen, sta hier de verzekering, dat ondergeteekende
er niet aan denkt, iets van wat door hem geschreven is en bestreden werd, terug
te nemen, wijl hij in zijn desbetreffende leerstellige meeningen steeds meer bevestigd
is geworden. En hij is voornemens, indien God hem daartoe in de gelegenheid blijft
stellen, haar te verdedigen en toe te
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lichten en voor te dragen. Ook wat betreft de voor de toekomst der christelijke
samenleving uiterst belangrijke vraag der z.g. ‘algemeene genade’.
Wie dit bedenkelijk vindt, of de meening van anderen een gevaar blijft achten
voor de kerken, die moet vooral niet vóór het afvoeren van het bekende punt van
15.
de synodale agenda stemmen of zich er vóór verklaren.
*
Mijn schild en mijn betrouwen In Gods handen leggen we de toekomst van kerk en volk, van school en christelijk
vereenigingsleven. Dat de Sneeker synode na dr Kaajan nu ook haar voorzitter door
den dood zag wegnemen geeft aan haar arbeid wel een bizonder droevig relief.
Ook wij willen gaarne het goede gedenken, dat in ds J.L. Schouten aan onze kerken
geschonken werd. Hij heeft niet veel meer van den oorlogsbrand vernomen: wie
weet, wat wij nog zullen ondervinden?
16.
Toen ik in 1914 in mijn eerste gemeente, nog maar enkele weken predikant,
17.
mijn eerste oorlogsbidstond leiden moest, was mijn tekst Matth. 18:7. Wie had
kunnen denken, dat ik in Mei 1940 hem weer zou kiezen?

15.

16.

17.

Schilder voegde aan deze opmerkingen over de synodale agenda in de ‘Persschouw’ van
De Reformatie van 14 juni 1940 nog het volgende toe: ‘We hebben - zie ons vorig nummer,
en let op den datum, vermeld in het artikel - geheel eigener beweging onze meening gezegd
over de vraag, of de kerken er goed aan zullen doen, in deze barre tijden de bekende
“meeningsgeschillen” maar aan kant te zetten. Vergaderingen zijn duur, drukwerk ook.
Nu staat voor mijn besef de kwestie zóó: men moet ook “in dure tijden” trouw zijn. Men moet
ook niemand overrompelen, noch in de trouwbetooning, gelijk hij ze verklaart te zien, onnoodig
hinderen.
Ik zelf ben dus niet dáárom voor terzijdestelling van het agendumpunt, dat het geld en de tijd
duur geworden zijn; want, al geloof ik metterdaad, dat terzijdestelling van de aangelegenheid
verstandig is, toch mag ik van den oorlog geen misbruik maken om anderer consciëntie te
benauwen. Voor mijn besef kunnen de moeilijke tijdsomstandigheden wel aanleiding zijn,
maar geen reden tot het ad acta leggen van heel de onverkwikkelijke affaire. Reden is en
blijft voor mij, dat het kerkelijk aan de orde stellen er van nooit had moeten gebeuren. Maar
zoolang anderen verzekeren, dat de zaak dringend was, en om Gods wil ter hand genomen
mòet worden, wil ik hun graag de volle ruimte laten. Ook terwille van de positie van het
onderling verkeer. Er was immers reformatie noodig?
Van den anderen kant moet dan ook niemand anderen in een moeilijke positie brengen.
Onzerzijds volgen wij deze gedragslijn door, hoewel de heele zaak reeds sedert 1936 verkeerd
aangepakt achtende, desnoods bereid te zijn tot afwikkeling; wij pressen niemand door
misbruik te maken van “de omstandigheden”.
Maar hunnerzijds moeten de voorstanders van het wèl-afhandelen der aangelegenheid dan
ook niet zeggen: de tijden zijn moeilijk, maak er maar een haastig eind aan: een kort rapport,
desnoods over slechts een paar van de punten. Want één van beide moet geschieden: òf
niet verder gaan, òf heel en al afhandelen.’
De theologische kandidaat Schilder was op 21 juni 1914 door ds. J. Douma Azn. als predikant
bevestigd in de Gereformeerde Kerk te Ambt-Vollenhove A. De Eerste Wereldoorlog brak uit
in augustus 1914.
De tekst luidt: ‘Wee der wereld van de ergernissen. Want het is noodzakelijk dat de ergernissen
komen, doch wee dien mensch door welken de ergernis komt!’
(oude vertaling) Vgl. Schilders preek over Matth. 18:7, gehouden op zondag 21 september
1941 te Ermelo. K. Schilder, Verzamelde werken, preken, 2, preken uit de jaren 1934-1944,
bezorgd door W.G. de Vries, Goes, 1954, pag. 367-375.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

276
Hij blijve ons allen in gedachten: want hij verhindert ons, achter de massa weg te
schuilen met onze individueele verantwoordelijkheid.
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1.

44. ‘Dat ick doch vroom mach blijven...’

Wij leven wel heel snel. Nauwelijks heeft men getracht, van de nieuw ontstane
situatie in bezet Nederland zich een denkbeeld te vormen, of de bladen melden
nieuwe verordeningen, die men eerst moet trachten te ‘lezen’, om eerst daarna te
kunnen zeggen, bij benadering, wat zij voor ons volk beteekenen.
Zoo is het met name op het oogenblik, waarop deze regelen geschreven worden.
De bladen publiceerden op Donderdag 6 Juni 1940 de verordening van den
Commissaris vanwege het Duitsche rijk voor het bezette gebied van het
Nederlandsche rijk tot uitoefening van de regeeringsbevoegdheid in Nederland van
2.
29 Mei 1940. Deze verordening bevat enkele bepalingen, die met name van het
Christelijk volksdeel de aandacht zullen moeten vragen. En voorts geeft ze enkele
aanduidingen, die er op wijzen, dat we nog niet alles kunnen overzien.
*
Ongetwijfeld zou het het gemakkelijkst zijn, na de lectuur van dit stuk ‘te doen, alsof
onze neus bloedt’. Schrijven is altijd een verantwoordelijk werk, maar vooral in een
tijd van oorlog en van bezetting, wijl in zulk een periode de daad van den één ook
voor anderen gevolgen heeft, die men niet steeds overzien kan. Wie de pen opneemt,
teneinde bij te dragen tot de ‘vorming’ eener publieke ‘meening’, dient zich ervan
te doordringen, dat er althans een element van waarheid ligt in het woord, dat
3.
tegenwoordig nog al eens opgeld doet, en aan Goethe ontleend wordt, dat n.l. elke
4.
handeling noodwendigerwijze onzedelijk is. Onzedelijk, wijl ze gevolgen meebrengt,
die men niet kan overzien, en waarin toch, of men wil of niet wil, anderen worden
betrokken. Natuurlijk is de stelling zelve valsch, evenals het verband, waarin ze
tegenwoordig geplaatst wordt (men wil er n.l. mee betoogen, dat we altijd in een
z.g. grenssituatie zijn). Maar, - dàt we voor anderen verantwoordelijk zijn, is waar.
En dat we tegenwoordig in een grenssituatie verkeeren, en dan wel in heel
bizonderen zin, een situatie, waarin elk oogenblik een andere ‘wereld’ en een andere
‘orde’ in de onze binnenbreken kan, dat is, sedert we op een bezet grondgebied
wonen, óók waar. We geven natuurlijk hier aan bedoeld woord een eigen beteekenis.
Schrijven is dus een zaak van verantwoordelijkheid.

1.
2.
3.
4.

Uit: De Reformatie, 14 juni 1940.
Dr. A. Seyss-Inquart (1892-1946), rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied.
J.W. von Goethe (1749-1832), Duits dichter en geleerde.
‘Der Handelnde ist immer gewissenlos; es hat niemand Gewissen, als der Betrachtende.’
J.W. von Goethe, Maximen und Reflexionen, 251, in: Goethes Werke (‘Hamburger Ausgabe’),
8

XII, bezorgd door Erich Trunz e.a., München, 1978 , pag. 399.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

278
*

Dit staat er evenwel tegenover: niet schrijven is óók een zaak van
verantwoordelijkheid. Ook in de gevolgen van ons zwijgen zijn anderen betrokken;
wie om die reden (het betrokken zijn van anderen in de gevolgen van ònze daden),
wie om die reden, zeg ik, ‘handelen’ onzedelijk noemt, dient het niet-handelen
evenzeer onzedelijk te achten. Spreken de herders verkeerd, de schapen zullen de
5.
gevolgen dragen, zegt Ezechiël. Spreken ze niet, de schapen zullen de gevolgen
evenzeer dragen. Dàt zegt Ezechiël óók. Als de profetie valsch is, wordt het volk
ontbloot; maar niet minder is dit het geval, als er geen profetie is. En ons arme volk
is al ‘bloot’ genoeg.
Trouwens, van grenssituaties gesproken, in welken zin dan ook, is niet God de
Heere met Zijn wet en Zijn wil vlak bij ons? Laat Hij ons ook maar een oogenblik
met rust? Zijn we tegenover Hem soms neutralen? Immers geen moment? En, wil
men aan de menschen denken, met name aan de bezettende macht, die over onze
grenzen heen gekomen is, zal zij met zwijgen genoegen nemen? De radioberichten
leeren het ons wel anders. Nederlandsche militairen, die duitsche officieren niet
groeten, worden gestraft. En ambtenaren, die hun post willen behouden, moeten
wel geen eed van trouw aan den Führer van het Duitsche rijk afleggen, maar toch
wel, en nu citeer ik § 7 van bovengenoemde verordening, nopens de ‘rechtspraak’
(?), maar toch wèl ‘onder eede een verklaring afleggen, dat zij de verordeningen
en andere bepalingen van den Rijkscommissaris en van de hem ondergeschikte
Duitsche organen stipt zullen nakomen en dat zij zich zullen onthouden van elke
handeling, gericht tegen het Duitsche Rijk of de Duitsche weermacht’.
‘Onder eede verklaren’, - dat is dus spreken. Met zwijgen wordt geen genoegen
meer genomen; de tijd althans kan komen, waarin ons zwijgen en berusten
onvoldoende geacht wordt van de zijde der bezettende mogendheid. En al staat in
de desbetreffende paragraaf deze bepaling gerangschikt onder het hoofd ‘de
rechtspraak’, althans in ‘De Standaard’, in ander bladen, b.v. ‘Het Handelsblad’,
ontbreekt dit opschrift. Dáár is de bepaling algemeen, en raakt ze ook niet bij de
rechtspraak betrokkenen. Ze betreft een breede kategorie van nederlandsche
burgers, onder wie ook belijdende christenen, leden der Gereformeerde Kerken. Ze
luidt immers aldus:
‘Binnen een termijn, die door den Rijkscommissaris wordt bepaald,
moeten de in actieven dienst zijnde rechters, openbare ambtenaren en
beambten, alsmede alle leeraren aan openbare en particuliere
onderwijsinrichtingen onder eede een verklaring afleggen, dat zij de
verordeningen en andere bepalingen van den Rijkscommissaris en van
de hem ondergeschikte Duitsche organen stipt zullen nakomen en dat zij
zich zullen onthouden van elke handeling, gericht tegen het Duitsche Rijk
of de Duitsche weermacht.’
*

5.

Zie: Ez. 34.
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Onder eede verklaren. De tijd kan dus aanbreken, waarin ook vele van ‘onze’
menschen een verklaring zich zullen hooren afvergen. Zij zullen hun mond moeten
opendoen. Wetende, dat niet alleen gevolmachtigden van den Führer van het
Duitsche Rijk, doch ook de engelen Gods, en de gemeente, gekocht door Christus'
bloed, en de Christus zelf zullen toezien, hòe zij hun mond openen. En zullen
luisteren, wàt zij verklaren.
Dat kàn ongemeen ernstig worden. Het zal slechts er van afhangen, wat, en ten
aanzien van welke concrete verordeningen, al of niet bij voorbaat, van hen gevraagd
wordt te verklaren. Dáárvan zal het afhangen, of de gevraagde verklaring-onder-eede
al of niet een verloochening zal beteekenen van Hem, die gezegd heeft: ‘wie Mij zal
verloochenen voor de menschen, dien zal Ik ook verloochenen voor Mijnen Vader,
6.
die in de hemelen is.’
*
In deze ‘grenssituatie’ staande verklaren wij onzerzijds, dat de grenzen nog niet
duidelijk afgeteekend zijn. Hopen wij, dat ze, als ze eenmaal duidelijk zijn, geen
gewetensconflicten zullen meebrengen. En - hopen wij vooral, dat, indien er
gewetensconflicten zouden komen, alsdan God de Heere ons getrouw zal bevinden.
Onze soldaten - wij gedenken met weemoed de gewonden en gesneuvelden hebben hun harden plicht gedaan. Hun vrouwen en kinderen, broers en zusters,
vrienden en verloofden, hebben voor de zaak van onze Koningin het offer gebracht.
Zij hadden het zwaar. Indien er gewetensconflicten zouden komen, dan zal het zaak
zijn, ons op tijd te herinneren, dat we allemaal soldaten zijn: soldaten van Christus,
onzen Koning. En dat in Zijn leger niemand met groot verlof gaat; dat in Zijn volk
niemand niet aan den strijd hoeft deel te nemen.
*
We spraken tot nu toe over die gewetensconflicten slechts onderstellenderwijs. Tot
op heden n.l. is mij geen enkele verordening onder de oogen gekomen, die ons
geweten in het gedrang brengt. Wij behoeven niet in te stemmen met de positieve
beweringen aangaande de gedragingen onzer thans naar elders uitgeweken
regeering, zóó, als deze beweringen ten overstaan van onze ontwapende natie zijn
7.
uitgesproken in de Ridderzaal van Den Haag. Als wij een proclamatie zien
aangeplakt, waarvan de duitsche tekst beweert, dat deze regeering de katastrofe
‘heraufbeschworen’ heeft, doch de nederlandsche tekst precies het omgekeerde
beweert, dat n.l. die regeering de katastrofe ‘bezworen’ heeft, dan behoeven we
niet daaronder te schrijven, dat de nederlandsche tekst wel een onwaarheid zegt
8.
(want zij kon volgens Generaal Winkelman de

6.
7.
8.

Zie: Math. 10:33.
Schilder doelde op de installatierede van rijkscommissaris Seyss-Inquart, gehouden op 29
mei 1940 in de Ridderzaal te Den Haag.
H.G. Winkelman (1876-1952), opperbevelhebber van land- en zeemacht in 1940, die
capituleren moest voor de Duitse weermacht. Zie: BWN, II, pag. 624-626.
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katastrofe niet ‘bezweren’), doch dat de duitsche tekst waarheid spreekt. We mogen
daar het onze over denken; niemand vraagt van ons, dat wij de geschiedenis niet
meer zelf zullen trachten te schrijven.
Wèl is van ons gevraagd, dat wij ons niet met geweld zullen verzetten. En dat zal
van ons christenvolk niet tevergeefs gevraagd zijn. De bevoegde nederlandsche
overheid heeft de wapens neergelegd, en bevel daartoe gegeven; en het staat
9.
niemand vrij, haar bevel, gegeven in naam der Koningin, te weerstreven. Engeland
10.
speelt een gevaarlijk spel, door de ‘regeering’, die Koning Leopold van België
11.
ongehoorzaam was, publiek te erkennen. Op dit punt zal bij ons christenvolk geen
enkele moeite bestaan tegen een eventueel in dezen gevorderde verklaring onder
eede. Het is goed, naar twee kanten te zien. Indien vandaag een engelsche macht
onzen bodem zou bezet hebben, en van ons een verklaring zou vorderen, of een
handeling, volgens welke Koning Leopolds gezag van geenerlei waarde zou mogen
heeten, dan zouden wij moeten neen zeggen. Een klein bewijs, hoe moeilijk het kan
worden in een bezet gebied, denk aan België.
Ook in andere opzichten kunnen we tot nu toe gewetensconflicten nog afwezig
noemen. Ongewapenden behoeven zich niet uit te spreken over de
machtsmaatregelen, die de gewapenden in het huis der ongewapenden nemen.
Maar als een belofte van hen gevraagd wordt, een verklaring-onder-eede, dàn
moeten zij spreken.
En dàn?
Dan zal alles afhangen van den inhoud dezer verordeningen, aan welke zij zullen
moeten beloven zich te onderwerpen.
Hier kàn worden gerekend met de christelijke belijdenis van een zeer groot deel
van ons volk, en met zijn eed van trouw aan God en aan onze Koningin.
Het kàn evenwel ook anders zijn.
Het geval kan óók zich voordoen, dat de duitsche machthebbers wel in gemoede
méénen, niemands geweten te hinderen, en toch dien hinder aan dat geweten
aandoen.
Want wat zullen ‘de belangen’ van het ‘Groot-Duitsche Rijk’ zijn, welke, naast ‘de
openbare orde of het openbare leven in Nederland’, in de oogen der duitsche
autoriteiten maatregelen van wetgevenden aard wettigen? En wat zal het verband
tusschen die belangen en die maatregelen zijn, zóó als genoemde autoriteiten het
zien, en stellen?
En wàt zal gerekend worden onder de ‘handelingen, die Rijks- en Duitsch-

9.

10.
11.

Inzake dit punt merkte Schilder in de ‘Persschouw’ van De Reformatie van 7 juni 1940 op:
‘Het spreken van “nieuwe overheid” lijkt me niet juist: we zijn de Staat der Nederlanden onder
Koningin Wilhelmina. En we verzetten ons niet, omdat de daartoe gemachtigde en dèswege
bevoegde nederlandsche autoriteit beslist heeft, de wapens neer te leggen.’
Leopold III (1901-1983), koning van België van 1934 tot 1951.
Koning Leopold III had op 25 mei 1940 geweigerd het kabinet-Pierlot te volgen in ballingschap.
Op 28 mei capituleerde de koning als opperbevelhebber van de Belgische strijdmacht
onvoorwaardelijk voor de Duitse overmacht, echter zonder toestemming van het kabinet. De
ministers stelden daarop de onmogelijkheid van regeren van koning Leopold vast. Een deel
van het parlement, dat op 31 mei te Limoges (Frankrijk) bijeen kwam, stelde zich op achter
het kabinet, en de Engelse regering deed evenzo.
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vijandig zijn’? Het opsporen daarvan behoort, evenals het bestrijden, tot de taak
van de duitsche politie, aan welke de nederlandsche ondergeschikt is verklaard.
Wij weten dit niet, en hopen, ja, bidden, dat op dit punt bepaalde conflicten mogen
uitblijven. Dat onze hemelsche Vader ons niet beproeve bóven ons vermogen, en
ons niet leide in verzoeking.
Maar dàt hier voetangels en klemmen kùnnen gaan liggen, zal ieder duidelijk zijn,
die weet, wat christelijk is. Tot de taak van den Commissaris-generaal voor Bestuur
12.
en Justitie b.v. behooren o.m. de aangelegenheden betreffende het onderwijs en
de kerken. Eveneens die betreffende de cultureele en sociale zorg aan de jeugd.
Tot de taak van een anderen functionaris, n.l. den Commissaris-generaal voor
13.
bijzondere gevallen, behooren alle vraagstukken betreffende de vorming van de
openbare meening en niet-economische vereenigingen. Tot de taak van de
gevolmachtigden van den Rijkscommissaris voor de afzonderlijke provincies
behooren al weer alle aangelegenheden van de vorming van de openbare meening
in het aan hem toegewezen gebied.
Hier liggen ze, àls ze er komen, de voetangels en de klemmen.
*
Wij gelooven te mogen zeggen, dat het nederlandsche volk, en met name het
christelijke, genoegzaam is gedisciplineerd, om alle onlusten te wraken, alle
beleediging te veroordeelen, alle gewapend verzet van harte vèrre weg te
14.
wenschen. Bij ons vòlk, dat in de kerk komt, behoefde men geen verborgen wapens
te zoeken. Ons volk zal zijn toekomstverlangens hebben, het zal den dag nabij
wenschen, waarop een Wilhelmus van Nassauwe weer opklinken zal vóór het balkon
van het Paleis in Den Haag. Doch het zal dit goede doel niet nastreven met middelen,
die oneerlijk zijn, of ontrouw aan het besluit van Generaal Winkelman. Het zal in
het bezette gebied dit weer niet in eigen handen, doch in Gods handen stellen. Het
zal, voorzoover het bidt, dit uur wel ‘met de wapenen’ ‘heraufbeschworen’ willen
zien, doch dan met die wapenen, die we uit de Openbaring XI kennen: de wapenen
van het gebed. We weten, dat anderen die wapenen stomp vinden, en er om lachen.
In elk geval zal men van dié zijde dit wapen volkomen ongevaarlijk achten.
Provoceeren zal dat volk evenmin. Het zal niet de tegenstellingen toespitsen, niet
aanklagen, waar het toch geen feitenkennis heeft; en het zal niet tarten,

12.
13.
14.

F. Wimmer (1897).
F. Schmidt (1903-1943).
In de naoorloogse bundeling van Schilders Reformatie-artikelen uit de bezettingstijd is deze
zin met de door mij gecursiveerde wijzigingen als volgt gepubliceerd: ‘Wij gelooven te mogen
zeggen, dat het nederlandsche volk, en met name het christelijke, genoegzaam is
gedisciplineerd, om nu alle onlusten te wraken, alle beleediging te veroordeelen, alle
eigenmachtig verzet van harte vèrre weg te wenschen.’
Vermoedelijk werd deze passage in 1945 in deze vorm gepubliceerd, omdat de bewerker waarschijnlijk K.C. van Spronsen - vreesde, dat Schilders artikelen in het licht van het later
ontwikkelde ‘verzet’ tegen de Duitse overheersing verkeerd zouden kunnen worden uitgelegd.
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zelfs niet hen, van wie de thans elders vertoevende minister-president eens per
15.
radio verklaarde, dat ze persoonlijk onnederlandsche handelingen hadden verricht.
Maar het zal zijn God niet mogen verloochenen. Het zal niet elken Zondag preeken
over de geschillen, die tusschen de leer van het nationaal-socialisme en de
gereformeerde leer liggen, en die ingrijpend genoeg zijn. Maar het zal evenmin,
wanneer het daartoe naar den gewonen gang van het ambtswerk de tijd is (b.v. in
de catechismusprediking over het eerste gebod), die verschillen opzettelijk
verzwijgen. Het zal zijn jeugd willen behouden; zijn vrije jeugd onder de macht der
ouders. Het zal, voorzoover het anti-revolutionair is, zijn opvatting van het gezag,
van de overheid, regeerende bij de gratie Gods, niet willen prijsgeven, noch ook de
principiëele doorwerking van die leer willen opschorten ter wille van menschen.
16.
Want men moet Gode meer gehoorzamen dan den menschen. Het zal niet, om
te sarren, of om een vijandige stemming te kweeken, den samenhang breed uitmeten
17.
tusschen de mystiek van Jacob Böhme, en de filosofie van Fichte-Hegel, en het
18.
boek van Alfred Rosenberg, dat in Duitschland zooveel lezers vond. Maar het zal
evenmin, als de kwestie aan de orde komt, of als anderszins ook de nood het vordert
(indien b.v. onze boekhandel zou overstroomd worden, of onze jeugdactie van haar
vrijheid zou beroofd worden), dien principiëelen samenhang verzwijgen, en - het
zal blijven veroordeelen een leer, die wij niet mogen verdragen. M.a.w., dat volk zal
de N.S.B.ers als personen geen kwaad doen, noch het verschil tusschen wat zij
persoonlijk deden en wat de N.S.B. qua talis deed, veronachtzamen. Maar het zal
de leerstellingen der N.S.B. blijven veroordeelen. Het zal de wapens, die men zien
kan, gestrekt laten. Maar het zal de geestelijke wapens niet strekken, en liever
vervolging lijden, dan in dezen ontrouw zijn aan zijn God, den Levende. Het zal ook
blijven bidden voor de Joden, hen niet weren van het doopvont, indien zij zich
bekeeren. Het zal bloed, ras en bodem aan Woord en Geest ondergeschikt verklaren.
*
In hoeverre nu de begrippen rijks-vijandig en duitsch-vijandig elkaar willen
interpreteeren, weet ik niet. Wij moeten ons ook niet nerveus maken; het geloof
heeft zijn eigen rust.
Maar we moeten wèl ons indenken, welke voetangels en klemmen hier

15.

16.
17.
18.

In zijn radiorede, gehouden op 4 mei 1940 naar aanleiding van de internering op 3 mei van
21 Nederlanders, die voor de veiligheid van de staat een gevaar werden geacht, zei
minister-president jhr. mr. D.J. de Geer over hen onder meer, dat hun ‘geestesgesteldheid
en optreden zóó weinig in overeenstemming zijn met de neutraliteitswil der natie, dat zij een
gevaar vormen voor ons land. (...) Zij zijn niet vóór alles: pro-Nederlandsch. Zij maken in het
buitenland de eerlijkheid van onze neutraliteitspolitiek verdacht.’
Zie: Hand. 5:29.
Jacob Böhme (1575-1624), Duits mysticus.
A. Rosenberg, Der Mythus des zwantigsten Jahrhunderts, München, 1930.
A. Rosenberg (1893-1946), Duits politicus, ideoloog van het nationaalsocialisme.
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liggen, opdat al degenen, wien zulks te eeniger tijd mocht aangaan, bijtijds bedenken,
wat Zondag 37 zegt van het rechte eed zweren. Dat is o.m. God aanroepen, dat Hij
ons straffe, indien wij valschelijk zweren.
Nogmaals, wij weten niet, of ooit eenige verordening der bezette mogendheid
ons werkelijk zal kwetsen in ons laatste bolwerk: de consciëntie. Maar één ding
weten wij wèl: een opgelegde straf van menschen weegt niet op tegen een door
een valschen ced afgesmeekte eeuwige straf van God den Heere.
*
O Heere, Uw Woord is in der eeuwigheid, en Uw werken prijzen U. Gij hebt U hier
een volk vergaderd, dat op vele malen en op velerlei wijze van U veel goeds gezegd
heeft. O Heere, laat die woorden hun niet in het aangezicht slaan. - - De zonen van
een Rijk, dat in de laatste jaren soms een leer begunstigd heeft, die tegen Uw Woord
ingaat, loopen ons huis voorbij. Ze kunnen ook verlangen, er in te komen. Ook onder
die zonen zijn er, die Uw Naam belijden: laat ònze eeden evenmin als de hunne in
ons samenkomen U in het aangezicht weerspreken. Doe ons recht, o God, doe ons
recht. En in alle geval: verheerlijk Uw Naam; want hiertoe zijn wij in deze ure
gekomen, Vader. En laat ons het goede zoeken ook voor Duitschland, het eenig
goede, dat is de trouwe belijdenis van Uw Naam, en van Jezus Christus, onzen
Oppersten Leidsman en Archeeg, onzen Leider, onzen Koning. En laat ons het
goede zoeken voor ons eigen geslagen volk, opdat het niet door ons stilzwijgen nòg
meer uiteengeslagen worde. Bewaar ons, Vader, voor verraad, tegenover U
gepleegd. Bewaar, die over onze grenzen kwamen; Gij weet, voor hoelang; bewaar
ze voor hetgeen onze gebeden zou verhinderen, en onze door Christus vrijgemaakte
consciëntie zou willen onderwerpen aan een dienstbaarheid, die niet van Jezus
Christus is, noch zich met Hem verdraagt. Bescherm onze kinderen, opdat de
gesneuvelden onder hen niet zouden moeten worden benijd, als die weggenomen
zouden zijn vóór den dag des kwaads. Heere, laat ons léven, léven. Leven met een
vrije consciëntie. En neem onze zonden weg, want die zijn groot. Onze zonden van
spreken, en niet minder die van zwijgen. En zegen onze Souvereine, onze Koningin
19.
Wilhelmina, en haar Huis, en geef ons vrede over Europa; en doe ons vast
gelooven, dat die vrede er is, dien Gij hebt uitgeroepen in de velden van Bethlehem
Efrata.
En bind ons aan uw Woord. Amen.

19.

Wilhelmina (1880-1962), koningin van Nederland van 1898 tot 1948.
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45. Aan een jongeren tijdgenoot, nr. 2
Amice,

Er is geen ramp zoo groot, of iets goeds komt er in mee. Dat is ook zeer natuurlijk,
omdat in alles Gòd meekomt, God, die àlle dingen ten goede laat medewerken
dengenen, die naar Zijn voornemen zijn geroepen, God, die Zijn doel met alle ding
bereikt, Zijn góede doel.
Een goede kant, ook aan de beroering van dezen tijd? Ja, amice, - al was 't alleen
maar deze, dat jij onder de adembenemende beklemming van den korten wervelwind,
die ons overviel, zoo weinig last gehad hebt van je zelf. Of van die bedokteraars,
die zoo echt ‘begrijpend’ ‘naast je gaan staan’, zin of geen zin. Je hebt geen tijd
gehad, m'n vrind, voor problemen, niet eens voor het probleem-van-den-oorlog. Je
hebt alleen maar tijd gehad, om tot God te zeggen: abba, Vader. Je had ook geen
tijd voor zelfonderzoek; maar wèl tijd genoeg, om te verklaren: ik ben een kind van
God. Amice, ik ken ze, die 't gezegd hebben, toen ze voor 't laatst bij vader of
moeder, of bij hun jonge vrouwtje den ransel pakten. Zoo onder 't pakken door, met
'n snik in de keel misschien, - hoewel, de meesten slikten hem weg: als ik niet weer
kom, nu, 't is in orde tusschen God en mij, hoor. Voor een deel zijn ze ook niet
weergekomen. - En nu zijn jij en ik weer zoo ongeveer bezig, ons te acclimatiseeren.
Tenzij dit geschiedt in de vrees van God, zal het gevaar, dat we daarbij beloopen,
groot zijn.
Want om Gods wil mag je niet gewennen aan den overgangstoestand van nu. Je
zult moeten blijven uitzien naar een antwoord op vragen, die gerezen zijn, en om
zoo'n antwoord moeten bidden. En, wat nog meer zegt, jij, jongere tijdgenoot, zult
de hand moeten leggen, vooral nu, op het woord der waarheid, om het onvervalscht
te bewaren.
*
Een enkel woord over dat eerste punt. O, ik kan me zoo levendig voorstellen, dat
je vol vragen zit. Vragen, waarop je geen antwoord krijgt. Je zult vragen, waarom
Rotterdam gebombardeerd is, wat daar toch wel gebeurd moet zijn, waaruit dat
bombardement verklaard kan worden in overeenstemming te zijn met de regelen,
die de Führer van den duitschen staat voor dezen oorlogsdienst

1.

Uit: De Reformatie, 14 juni 1940.
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heeft aangegeven in den Artushof te Danzig, in een ook aan nederlanders in
3.
vertaling toegezonden rede. Amice, je moet op later wachten; - de feiten kunnen
thans nog niet beschreven worden, en heelemaal niet overzien. Je zult vragen, wat
de bedoeling is, die God de Heere met ‘dit alles’ heeft, en je zult zèlfs op die vraag
slechts ten deele antwoord krijgen. Ten deele, - want de hoofdzaak van het antwoord
weet je al; die staat in den bijbel; alleen maar: van ‘dit alles’ heb je geen overzicht;
en wat dàt betreft moet je dus óók op later wachten. Wat weten jij en ik nu eigenlijk
aangaande de feitelijke toedracht der zaken? We weten minder dan ooit.
Maar pas nu voor één ding op, amice. Denk niet: die vragen blijven toch
onbeantwoord, - wat nut heeft het, ze te stellen? Smoor ze maar...Mijn beste kerel,
er is geen grooter ongeluk, dan niet langer te vrágen...in Gods tegenwoordigheid.
Als je buiten deze tegenwoordigheid vraagt, is ook dát een ramp. Maar nabij God
te leven, dat beteekent toch óók: aan de orde blijven stellen, wat Hij in de
geschiedenis voor onze aandacht plaatst. Als ze tegen je zeggen: doe maar net als
4.
Hiskia, breid ‘de brieven’ uit voor het aangezicht des Heeren, dan komt 't er op
aan, de grens tusschen werkelijke vroomheid en ijdele vroompraterij in de gaten te
houden. Hiskia had de ‘brieven’ eerst gelézen, - toen wist hij tenminste, wàt hij zijn
God voorlei. Maar de oproep, om te doen als hij, mag dan ook nimmer doodloopen
in een verzwegen vermaning, om de ‘brieven’ als lectuur-alleen-maar-voor-den-Heere
5.
te behandelen. Wentel uw weg op den Heere, uw weg, maar niet het
onopengevouwen bestek van den weg.
Juist, om te kunnen weten, wat God ons te zeggen heeft in de feiten, hebben wij
die feiten zelf onder de oogen te zien. 't Is erg moeilijk, amice. En nooit zal 't ons
heelemaal gelukken. Maar toch hebben we te verlangen naar feitenmateriaal, en
naar normale verhoudingen, waarin de weg tot de bronnen niet langer versperd zal
zijn. God beware je moeder, dat haar verlangen naar normale tijden niet hoofdzakelijk
opga in haar trek naar wat meer thee of koffie per dag en per persoon. En Hij beware
speciaal jou er voor, dat je reikhalzen naar den vrede zijn dominant zou vinden in
je werklust, je huwelijkshoop, je examenplannen. Hoofdzaak zal moeten zijn te
weten, wat er in Nederland gebeurd is in de dagen van Mei 1940. Om dan dáármee
te kunnen gaan tot God, en Zijn voorzienigheid te kennen niet maar als ‘een’
werkelijkheid, doch als dat zeer bepaalde onderhoud, en die zeer bepaalde regeering,
waarin Hij thans tot ons gekomen is. De Geest der waarheid verwekke betrouwbare
geschiedschrijvers, die ons later zullen zeggen, wat geschied is. Zoolang het God
belieft, ons te laten blijven in de positie van vandaag, de positie der onklaarheid,
zullen we dit

2.

3.
4.
5.

Hitler sprak deze rede uit op 19 september 1939. Zie: Max Domarus, Hitler, Reden und
Proklamationen. Kommentiert von einem Deutschen Zeitgenossen, Band II, Untergang, erster
Halbband 1939-1940, München, 1965, pag. 1353-1366, met name pag. 1364: ‘Ich habe auch
in diesen Feldzug den Befehl gegeben, wenn irgend möglich, Städte zu schonen. (...) Wir
haben uns an diese Regeln gehalten und möchten es auch in Zukunft tun.’
A. Hitler, Rede 19-9-1939 te Dantzig, z.p., z.j.
Zie: 2 Kon. 19:14.
Ps. 37:5.
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feit hebben te accepteeren, om ons te herinneren, dat we altijd uit geloof hebben
te leven, ook als het nacht is op het terrein der geschiedschrijving. Maar als te zijner
tijd de Staat der Nederlanden weer zichzelf zal zijn, en de historicus binnen onze
landsgrenzen weer de vrije hand zal hebben, dan vinde hij met name in jouw buurt
gretig gehoor. Gretig gehoor, dat er op uit is, o nee, niet zoozeer, om lucht te krijgen
in het werpen van expectoraties tegen menschen, als wel, om met klare stem te
kunnen spreken met God over wat Hij ons heeft willen leeren in de dubbele sprake
van Schrift en historie.
*
En - als ik die twee noem, Schrift èn historie, dan heb je meteen het bewijs, amice,
dat ik je niet als voorloopig toch nog werk-looze naar huis heb gestuurd. 't Komt in
de wereld, hoe vreemd het daarin ook toe mag gaan, voor een christen nooit zóó
te staan, dat hij op mórgen en overmorgen wachten moet, vóór en aleer hij zijn
mond open kan doen. De historie van de laatste dagen moge al in den nevel hangen,
die van vele eeuwen is je verteld, m'n waarde. En wat de Schrift betreft, - die is kant
en klaar, als ik 't zoo eens zeggen mag, n'en déplaise onze barthiaansche buren.
O ja, en nu ben ik waar ik wezen wil. Als jij in deze ontstellende dagen, waarin
onze nette, onze voor jaren opgestelde boekhouding zóó maar in een paar dagen
ijdelheid gebleken is, als jij in die dagen, zeg ik, werkelijk bij de Schrift leeft, dan zul
jij geen oogenblik gewennen aan den toestand. Je zult geen moment vergeten, dat
onze bezwaren tegen de N.S.B. dezelfde gebleven zijn. We hadden voor het hebben
of voeden van die bezwaren heusch geen geruchten over verraad en dergelijke
noodig, geruchten, waar je toch het rechte niet van hoort. Want onze bezwaren
waren geloofsbezwaren. Je hebt gehoord, dat de heer Rost van Tonningen en de
6.
anderen weer in 't land zijn. Je zult daar niet van staan te kijken. Maar je zult
evenmin vergeten, dat je de feiten niet weet; en het zal je nopen tot principiëele
concentratie van je aandacht: je zult over de Schriftuurlijke beginselen, over Gods
waarheid je des te intensiever moeten bezinnen, en er ook voor moeten uitkomen,
wijl dat de beste ‘Dienst am Volke’ is.
Neem dien goeden raad van 'n oudere aan, amice; hij maakt zich 'n beetje bezorgd,
dat jij zult vergeten, dat we in een interimtoestand zijn, zwischen den Zeiten van
vóór en na de bezetting door een vreemde mogendheid. Hij maakt zich bezorgd,
dat er soms al gemeten wordt, óók wel in jouw tegenwoordigheid, naar den maatstaf
der beschaamde vrees, der tot bedaren gebrachte paniekstemming, en niet naar
dien der nimmer te beschamen profetie. De lui van den eersten maatstaf praten erg
gemoedelijk tegen je. Ze kloppen je op den schouder: nou, valt 't niet mee? Je had
dit en dat gevreesd, je was bang voor

6.

Mr. M.M. Rost van Tonningen (1894-1945), Tweede Kamerlid voor de N.S.B., was onder de
dreiging van oorlog op 3 mei 1940 met twintig andere staatsgevaarlijk geachte Nederlanders
door de regering geïnterneerd. Toen de oorlog uitbrak werden hij en zijn lotgenoten
meegevoerd in zuidelijke richting, tot het merendeel van hen te Calais door de Duitsers bevrijd
werd. Rost keerde op 2 juni 1940 terug in Den Haag. Zie: BWN, I, pag. 501-504.
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hier en ginder, maar wat viel 't mee, niet? Eén bombardement maar, vijf dagen
7.
slechts, geen vóórcensuur der pers, geen preekverbod, een goed woord voor onzen
historischen strijd voor vrijheid en vroomheid in de rede van den duitschen
rijksminister, die in de Ridderzaal sprak, en zoo voort...'t valt nog al mee, en kijk
nou niet zuur!
Nou, amice, Adolphus Venator zal niet tegen jou zeggen: kijk wèl zuur. Aan
zuurkijkers hebben we geen behoefte, die kunnen niet eens bidden voor onze
Koningin, zooals jij, hardop hoop ik, met mij doet.
Maar ik zeg: kijk, hoewel niet zuur, dan toch ernstig. Akklimatiseer niet, maar
geloof alleenlijk. Ik zeg niet tegen jou: het valt nog al mee; en evenmin: het valt
tegen. Want ik weet niet, wat er komt. Ik zèg alleen maar: val jij nu niet tegen. En
ik weet alleen maar, dat wij samen aan den maatstaf der nooit beschaambare profetie
gebonden zijn. Die noopt jou en mij ons beproefde goud van de gereformeerde
beginselen te bewaren. Te belijden, dat wij God openlijk blijven aanroepen om een
vrije kerk, om christelijke politiek, om een overheid naar artikel 36 der Nederlandsche
Geloofsbelijdenis, om een christelijke school, om een jeugd, waar de staat zijn
vingers van af houdt. Kortom, om een ‘Doktrin’, zóó als we die geleerd hebben van
der jeugd aan, en openlijk hebben voorgestaan.
Toen de duitsche Führer in een radiorede zijn jongste verhouding tot Rusland
besprak - je hebt misschien óók geluisterd - maakte hij een duidelijk verschil tusschen
zijn houding jegens den russischen staat en die jegens de ‘Doktrin’ - de leer - die
8.
men daar huldigde. Met de eene deed hij anders dan met de andere. Zouden wij
minder onderscheidingslust aan den dag leggen? Daarvoor beware ons God. We
zullen om Zijnentwil niet grijpen naar verboden wapenen, doch aanvaarden wat in
den strijd met bommen en kruit over ons kwam. Maar onze ‘Doktrin’, dáár zullen we
voor blijven staan, opdat men niet onzen God hóne, dat Hij in Nederland alleen
maar een stelletje hoera-lieden had overgehouden.
Beste kerel, zeg het aan je zelf, zeg het ook aan je meisje, dat God eens moeder
moge maken in een vrije kerk temidden van een vrijen staat, zeg het ze allemaal,
9.
wier levenspad is afgegrensd door de graven van Grebbeberg, Moerdijk
en...Golgotha, zeg hun, dat 't er erg op áánkomt, of de calvinisten van Mei 1940 nù
hun God belijden, duidelijk en hardop. Met besten groet, steeds gaarne
t.t.
Adolphus Venator.

7.
8.
9.

Het Nederlandse leger leverde vijf dagen weerstand, maar capituleerde op 15 mei 1940 na
het bombardement op Rotterdam voor de Duitse weermacht.
Rede, uitgesproken in de Rijksdag op 6 oktober 1939. Zie: Domarus, Hitler, Reden und
Proklamationen, II, pag. 1382; zie ook pag. 1361.
Bij de Grebbeberg en de Moerdijkbrug was in de meidagen van 1940 hevig slag geleverd
tussen het Nederlandse en het Duitse leger.
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46. Den schuilkelder uit; de uniform aan

Er zijn in onze dagen veel benauwende dingen, onderwerp van veler aanhoudend
gesprek. De ergste evenwel zijn die, waarover de groote massa nièt of slechts in 't
voorbijgaan praat.
Deze laatste heeft het over puinhoopen, en over requisities, en over de biljetten,
of bons, waarmee het gerequireerde betaalbaar gesteld wordt, of over den datum,
waarop betaling kan worden gevorderd, een datum, dien vaak nog niemand weet.
Ze heeft het over éénrichtingsverkeer in de berichtgeving, of over vrouwen, die aan
den arm van duitsche militairen loopen. En - niet te vergeten - over de laatste editie
van de détails der jongste fluistercampagne. Geen mensch, die deze onderwerpen
onbelangrijk, of de gesprekken er over onbegrijpelijk vindt.
Maar er zijn dingen, die erger zijn dan inslaande bommen, en uit de lucht vallende
verordeningen eener vreemde mogendheid. En er zijn aanstootssteenen, waarover
men eerder valt, dan over een nederlandsche vrouw, accompagneerende een
vreemden soldaat. Erger dan een keisteen, die met groot rumoer de medicijnkast
van den apotheker aan scherven slaat, is die stomme doode vlieg, die ongemerkt
zijn zalf bederft. Gevaarlijker dan een bom op den dijk is het stage onzichtbare
wroeten van kleine knaagdieren in het dijklichaam. Funester dan een salvo
kazernevloeken uit den mond van een commandant is voor den gereformeerd
opgevoeden recruut uit een dorpje, waar de slagersjongen de melodie van Psalm
19 al fietsende fluit (zelf pas gehoord!), de langzame infectie van zijn geest in de
vlakke, ondiepe, godsdienstlooze conversatie van de cantine.
Zoo is het met ons volk ook. Als wij op onze manier gaan uitroepen: ‘wee der
2.
wereld’, dan hebben we 't meestal over bommen en granaten, van groot kaliber,
en we sturen dan liefst de kinderen weg, we evacueeren hun verblijfplaats, en zijn
dan zóó nerveus, dat we in een paar weken tijds de taal bederven, door allemaal
te verzekeren, dat we niet de woning der kinderen, doch de kinderen zelf
‘evacueeren’. Maar als Christus zijn: ‘wee der wereld’ uitroept, dan spreekt Hij over
de ‘skandala’, de z.g. ‘ergernissen’, d.w.z. de steenen-desaanstoots, de oorzaken
waardoor een mensch ten val gebracht wordt, de verleidingen tot zonde; en - dan
haalt Hij juist een kind er bij; lees het maar eens na in Matth. 18. Skandala, oorzaken
van val, aanleidingen daartoe. Die kunnen zóó onopgemerkt blijven, dat men lang
kan disputeeren over de vraag, of nu dit dan wel dàt een skandalon is, een feitelijke
oorzaak dan wel aanleiding tot het scheef loopen van de zaak, the very beginning
ervan.
3.
Ons nederlandsche volk is hard geslagen en zwaar vernederd; ‘in ééne ure’

1.
2.
3.

Uit: De Reformatie, 21 juni 1940.
Zie: Math. 18:7.
Openb. 18:10.
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kwamen de katastrofes aan. Maar juist daarna kwam het gevaar. Dat gevaar is niet
de ingehouden en bedwongen geest, die terecht beducht is, dat, als er één een
schot lost, er vijftig tegen den muur gaan. Dat gevaar is niet het ongewapend zijn
van onze weermacht, na dapperen strijd. En niet zoo heel veel anders, dat ons
deemoedigt en vernedert.
Maar het groote gevaar is: de langzame ontwapening van onzen geest, de
geleidelijke psychische en geestelijke infectie van ons volk, de gewenning aan de
gedachte, dat we de schuilkelders, die tegen granaatsplinters beschutten, wel konden
verlaten, maar dat we vanwege de ongewisheid van den politieken dampkring er
toch maar goed aan zouden doen, een abonnement voor onbepaalden tijd te nemen
op een vast plaatsje in den geestelijken schuilkelder, totdat - wie weet - de Bui zal
zijn overgedreven.
Het gevaar is de geleidelijke overgang van de lichamelijke tót de geestelijke
ontwapening. Waarbij dan tot overmaat van schuld en ramp meermalen onze eigen
daad verder gaat dan de opgelegde dwang van buiten af.
Hebt gij ze nog niet vernomen, de symptomen van dit verschijnsel? Zoo niet, ik
wel. Meer dan één blad suggereert de gedachtenketen, die een enkel orgaan ook
openlijk smeedt, als het zegt: de wapens zijn neergelegd, niet? dus - dan ook de
geestelijke wapens opgeborgen! Geen politieke strijd. Geen gekibbel. Bewaart uw
eendracht, ook als volk (alsof die eendracht er was). Geen gewelddadig verzet; dat
vermaan is er nauwelijks, en dan volkomen terecht, ingehamerd, of men keert het
een heelen slag om, en gaat nu opwekken tot ‘loyale sámenwerking’. Dat laatste
woord heeft nog wat vóór ook...voor het vleesch: 't klinkt veel positiever, en ook heel
wat mannelijker: sámen-wèrking. Het klinkt zoo echt dipleurisch; en dat 't intusschen
vrij monopleurisch toegaat, wordt op die manier gauw vergeten. Kiest men van de
ééne zijde, d.w.z. van den kant dergenen, die de lakens uitdeelen, zijn woorden
officiëel, dan heet het, nauwkeuriger: ‘de duitsche autoriteiten kunnen zich van de
nederlandsche organen en instanties bedienen’. Kunnen. Bedienen. Zich bedienen.
Maar de nuchtere werkelijkheid, die in deze terminologie ligt uitgedrukt, wordt
welhaast ook door ons zelf gecamoufleerd onder aanwending van veel leutiger en
vlotter gezegden over ‘loyale samenwerking’. De vernedering is er wel, en wie haar
over ons brengen, zeggen af en toe duidelijk genoeg, dat we op de mogelijkheid
van nog meer kunnen rekenen. Maar de vernederden ‘vermannen zich’; dat is een
ander begrip, dan het bijbelsche ‘zich verkloeken’ of het ‘zich sterken in den Heere
onzen God’. Het is doen, alsof 't zoo erg niet is. Alsof 't eigenlijk ook nog verrassend
mooi is, een ongedachte gelegenheid om eens met iets heel moois van nabij contact
te krijgen. Een paar dagen, hoogstens weken behoeven dan maar voorbij te gaan,
òf men is zichzelf soms heelemaal vergeten. Men is zijn eigen stijl vergeten. Of,
men is zijn exegetische punctualiteit vergeten. Men zegt b.v.: ziedaar volgens §
zóóveel van Pact zóó en zùs uw ‘wettige overheid’, doch laat na, dat begrip ‘overheid’
4.
te exegetiseeren, in den stijl van Groen, Kuyper, Colijn, Fabius, en met de
onderscheidingsvaardigheid, die onze betoogen anders dikmaals siert of ook ontsiert.
Meer dan één ergert zich, maar...niet zoo heel lang: ‘het leven herneemt zijn rechten’,
zegt iemand in den

4.

Mr. D.P.D. Fabius (1851-1931), antirevolutionair politicus, hoogleraar staatsrecht aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Zie: BWN, II, pag. 152, 153.
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quasi-filosofenhoek. Dat God zijn rechten eenvoudig behouden heeft, niet hernomen,
maar nog altijd behouden, - dat blijft alsdan vergeten.
In dit opzicht gebeuren er dingen om bij te schreien. Een blad, dat tot vóór zeer
kort zeer sterk anti-duitsch was, stormt nu met 'n reusachtigen strooppot op elk
evenement onder duitsche Führung af: néé máár! néé máár! Een ander, dat tot de
laatste week toe met cijfers en feiten, in woord en beeld, in ernst en luim zoo scherp
mogelijk tegen fascisme en nationaal-socialisme optrad, schrijft, nadat de eerste
harde klap aangekomen is, dat met den realiteitszin, die door de eeuwen heen één
van de grootste Nederlandsche krachten (!) was, thans moet worden ingezien, dat
iedere voortzetting, direct of indirect, van politieken strijd onder de gegeven
omstandigheden slechts redeloos en voor ons volk schadelijk kan zijn. Ook deze
strijd, aldus het orgaan, dient loyaal te worden opgegeven, zooals de militaire strijd
is opgegeven.
Politieke strijd, èn militaire strijd, - alsof die hetzelfde waren.
En het benauwendst is dan nog dit, dat een paar weken later, wanneer de hàrde
slágen niet meer vallen, maar alleen maar die krachtige vreemde hànd op onze
schouders ligt, ditzelfde blad schrijft:
‘Voorshands (!) is onze instelling op de dingen om ons heen een andere
dan zij was. Oude denkschemata en zekerheden hebben hun beteekenis
voor ons verloren, en wie eerlijk wil blijven zal ze niet overhaast door
nieuwe trachten te vervangen.’
‘Voor òns’, zoo staat er, in 't algemeen gesproken (zie 't slot). Met welk recht staat
daar: ‘òns’? God zij gedankt, er zijn er, die in hun oude denkschemata alleen maar
zijn bevestigd en versterkt, en die precies zien komen, al gaat het langzaam, wat
ze hebben verwacht. De opppervlakkigen letten op den hevigheidsgraad, waartoe
en op de mate van consequentie, waarmee een nieuw regime, hoewel zich zijn
interimskarakter bewust, zijn eigen gang gaat. De ernstiger figuren letten op den
leidraad, dien dit regime blijkt te volgen; zij zijn niet zóó gauw gerust. Hun
denkschemata zijn beproefd gebleken; 't klopt, 't klopt allemaal; o Heere God, het
is er eigenlijk al, wat wij gezegd hebben, dat er komen zou.
*
Het zij verre van ons te oordeelen over menschen en bladen. Weten wij ervan,
hoeveel van de oude redactie nog in de nieuwe zitten? Weten wij welke algemeene
maatregelen van algemeen beleid het niet oefenen van officiëele vóór-censuur op
5.
de pers nog bezwarender maken dan zulke vóór-censuur zelf zou wezen? Weten
wij, wáár precies de grenzen liggen tusschen duitsche

5.

Over dit punt merkte Schilder in de ‘Persschouw’ van De Reformatie van 7 juni 1940 op:
‘Overigens kan ik niet beoordeelen, in hoeverre de pers zich al of niet vrij voelt in de
mededeeling van feiten. Indien een christelijk nieuwsblad zou meenen, de feiten niet te mogen
publiceeren (voorzoover ze nl. voor publicatie in aanmerking komen) zou niet-verschijning
beter zijn dan uitkomen met berichten, die onjuist zijn. Laat ons ook in dezen voorzichtig zijn
met beoordeeling; maar dan voorzichtig vàn en náár twéé kanten.’
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en nederlandsche invloeden op beslissingen, en zoo voort?
Neen, we zullen voorzichtig zijn in de beoordeeling van personen. Maar over de
záken zullen we toch ons oordeel moeten laten gaan.
*
En dit laatste oordeel over de zákelijke beteekenis van wat in het nederlandsche
volk gebeurt, doet ons smeeken: den schuilkelder uit, en de uniform aan.
Gevaarlijk?
Och ja, - maar als 't nu eens van God geboden is? En als 't soms zóó is, dat 't
een kwestie van recht is? Zelfs van het immers officiëel erkende nederlandsche
recht?
Ik denk in deze dagen nog al eens aan dien ‘bedelaar’ aan de Schoone
6.
Tempelpoort in Jeruzalem. Volgens de theocratische wet van Israël was 't in dat
volk verboden, bedelaars toe te laten; de verbondsgedachte sloot dit lugubere
bedelbedrijf feitelijk uit. Alleen maar: wie hield er de hand aan, en wie begreep het
nog? Zoo goed als niemand. Maar als die ééne kreupelgeborene nu eens geleefd
had bij de wet? Als hij nu eens geweigerd had te bedelen, onder beroep op de
theocratisch-messiaansche wet? Misschien was hij dan al gauw verhongerd, zegt
daar iemand, in den linkerhoek. Mogelijk was hij mèt zijn lamme beenen de groote
reformator van Israël geworden, sterk als Johannes de Dooper, die jonger was dan
hij (Hand. 4:22), zoo werpt een ander tegen. En die stem komt van rechts.
Wie weet, of niet de enkelen, die de bedelaarspositie weigeren, langs den
volkomen legalen weg verlossers van de naasten in hun volk worden? En - wie weet
niet, dat elke kruiperige mentaliteit ons volk vergiftigt, zijn kracht ondermijnt, en
vriend en vijand doet meesmuilen over zóóveel machteloosheid?
*
We spraken daar over het nog steeds erkende nederlandsche recht.
Voor dat nederlandsche recht zijn alle burgers, die de wetten houden, gelijk. Wie
het ‘vanzelfsprekend’ vindt, dat in dezen tijd-van-bezetting een bepaalde groep van
burgers de andere tyranniseert, en terroriseert, of, om 't wat nuchterder te zeggen,
provoceert, en dan daaruit aanleiding neemt om zelf dan nog maar wat naar achteren
op te schuiven in den schuilkelder, die gelooft in dezen niet, dat er beloften Gods
zijn voor alle trouwbetoon aan Hem. En die bedenkt evenmin, dat hij die autoriteiten,
die voor de openbare orde in Nederland te zorgen hebben, nederlandsche dan wel
duitsche, feitelijk beleedigt. Want hij vertrouwt hen niet. Hij hoort wel zeggen, dat
het nederlandsche recht zooveel mogelijk van kracht blijft, maar hij geeft blijk, dat
hij dat maar half en half gelooft.
Voorbeelden?
Niemand doet wijs, als hij in dezen kritieken tijd op straat expres met uniformen
pronkt. Maar men kon voor 14 dagen in Utrecht op een Zaterdag-

6.

Zie: Hand. 3.
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7.

avond het zien wemelen van nederlanders in een of ander zwart hemd. Als zij hun
uniform dragen, zouden wij de onze dan laten beschimmelen? U zegt, dat deze
burgers waarschijnlijk deutschfreundlich zijn? Maar is dan onvervalscht
nederlanderschap deutschfeindlich? Volgens het nederlandsche recht zijn die heeren
met zwarte hemden een partij. Eén onder vele. Zeg maar, een beweging. Maar dan
ook nog: één onder andere. Ze hebben naar het nederlandsche recht geen enkel
streepje voor boven ons. Onze uniform aan: laat zien, wie ge zijt: een goed christen,
en tegen elke revolutie, en dus een goed nederlander onder het nederlandsche
recht.
In deze dagen is het onverstandig, ja afkeurenswaardig, wraakgedachten te
koesteren. De historie moet nog geschreven worden. Het zou funest zijn, de
menschen op te winden met artikelen, die oproepen om eens haarfijn na te pluizen,
wat er zooal gebeurd is in de korte oorlogsperiode, wie er geschoten hebben op
eigen burgers, etc. Laat dat alles los, en wacht op later, en op de Justitie. Doe dat
om Gods en om der menschen wil. Plak op de muren der nederlandsche stations
geen advertenties met copieën van teksten, waarin ge nederlandsche burgers van
verraad beschuldigt, de wraak tegen hen inroept, en wat dies meer zij. Hebt ge
feiten, wacht op geregelde tijden en op de normale gangen van Justitie. Maar aan
den anderen kant, zeg het dan ook hardop, dat ge het provocatie noemt, een
gevaarlijk spel, en onnederlandsch, als ge op nederlandsche stations een nieuw
blad ‘De Weg’ (nr 4, 25 Mei '40, ‘nationaal weekblad’) geadverteerd ziet met coupeure
uit zijn tekst, waaronder beweringen over ‘politieke machthebbers, uit het vaderland
gevlucht’, over ‘de (!) vakvereenigingsleiders, die met hun kassen een toevlucht
hebben gezocht in Engeland’, over onze dooden, die het ‘offer zijn van een verkeerde
politiek’, over de ‘soldaten, die zich bedrogen en verraden weten’, en over ‘verraad
dat gepleegd werd’, en dat ‘bij al de ellende, welke wij medemaakten’, nog extra
bijgekomen is, en over het verantwoordelijk zijn van dezen en dien nederlander aan
ons betrokken zijn in den oorlog, en zoo voort, dan verklaar ik mij, als goed burger
van Nederland, die naar het nederlandsche recht geen zier minder rechten heb dan
andere burgers,
dat ik dat niet geloof,
dat ook ik van verraad mag spreken, als zij het mogen doen,
dat ik geen recht heb de wapens van een vreemde mogendheid te onteeren,
maar dat deze fractie der nederlandsche burgers geen recht heeft onze publieke
plaatsen te ontsieren met beweringen, die de wapens van het nederlandsche gezag
onteeren.
O christenmenschen, den schuilkelder uit, de uniform aan, en nog eens denken
8.
aan dien routine-tekst voor intree en jubileum: om Sions wil zal ik niet zwijgen. En
begin te gelooven, dat ook de bezettende mogendheid meent wat zij laat zeggen:
dat het nederlandsche recht blijft gelden, en dat wij dus geen kaste kennen van
bevoorrechte burgers.

7.

8.

Op zaterdag 8 juni 1940 hield de N.S.B. een kaderbijeenkomst te Utrecht, ter voorbereiding
op de ‘Hagespraak der bevrijding’ van 22 juni 1940. Op deze bijeenkomst maakte N.S.B.-leider
ir. A.A. Mussert bekend, dat voortaan in partijdienst het zwarte hemd mocht worden gedragen,
ook op straat.
Zie: Jes. 62:1.
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Als wij niet durven zeggen, wat recht is, raken we onze menschen voor altoos kwijt.
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47. Aan een jongeren tijdgenoot, no. 3
Amice,

Je kent zeker ook wel het modewoord van den dag. Het luidt: begrip. We moeten
begrip hebben voor al datgene, wat de ander over ons brengt. Het volk moet begrip
hebben voor de gewijzigde situatie. De leveranciers van goederen, die later betaald
zullen worden, zullen ongetwijfeld begrip aan den dag leggen voor den nood des
tijds. De lezers van het dagblad dienen begrip te toonen voor de moeilijke positie
der redactie in een periode van bezetting. Begrip is al, wat de klok slaat.
Ik heb me wel eens laten vertellen, dat begripsvorming één der zwaarste dingen
is. Maar 't is best mogelijk, dat de geleerde heeren, die van die moeilijke
begripsvorming reppen, met ‘begrip’ weer heel wat anders bedoelen dan degenen,
die in den zooeven bedoelden zin van dat elastieken woord zich o zoo galant
bedienen. Misschien hebben jij en ik althans dàt van al dat begrip begrepen.
Hoe 't wezen mag, ik geloof, dat 't in deze dagen zoo goed als onmogelijk is,
ergens ‘begrip’ voor te hebben. Kranten als de nederlandsche van vóór 10 Mei 1940
behooren tot een voormalig tijdperk, lijkt het wel. Eén troonrede van Hare Majesteit
in de Ridderzaal, - en dagen achtereen perskommentaren. De een zoo, de ander
zùs. Eén installatierede van een duitschen minister in dezelfde zaal, en alle bladen
toonen ‘begrip’, en verklaren, dat 't ook aan de overzijde van 't redactiebureau
aanwezig is. De één heeft het begrip zóó, en de ander óók alzóó. Ook al zóó. Ik zie
wel eens kranten met advertentiekolommen. Slager A, bakker B, manufacturier C,
ondertrouwd paartje D, enz. En dan stuit je ineens in die advertentiekolommen op
zóó iets:

Zouden we niet een Bond oprichten, om alle bladen, die den moed hebben, deze
figuur van de advertentiekolommen naar de redactioneele kolommen over te brengen,
te beloonen door een toevloed van advertenties, dermate, dat de daarvoor
gereserveerde ruimte heelemaal opgebruikt wordt? Ik verzeker je, dat ons volk voor
dié krant begrip zou hebben.
Maar ik wou je werkelijk niet laten lachen. Ik wou je alleen maar vragen: als je
zoo weinig begrip hebt van 't heden, heb het dan des te meer van 't mooie verleden,
dat God ons gegeven heeft, en dat we met mekaar vaak zoo slordig hebben gebruikt.

1.

Uit: De Reformatie, 21 juni 1940.
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Ik heb zoo den indruk, amice, dat we een enkele maal onder de felle slagen, die we
krijgen, in onze eerste reactie dat rechte begrip voor het mooie verleden van vóór
10 Mei 1940 wat kwijt raken. In tijden van acute beroering komt 't o zoo gauw over
onze lippen: we hebben gezondigd. De boetepreek is een permanent geluid uit den
kring van geslagen christelijk opgevoede menschen. Maar God is met boetepreeken
evenmin als met andere preeken spóedig tevreden. Als wij aan zijn poort kloppen,
een tikje bescheidener dan toen de wind nog in de zeilen woei, en Hij hoort ons
zeggen: wij hebben gezondigd, wij hebben gezondigd, dan vraagt Hij ons: waarin?
waardoor? waarmee? wanneer? hoe? waar? In welk opzicht? quia (om) wat? en
quatenus, d.w.z. in hoeverre? Schuldbelijdenissen, die geijkte rhetorische formules
zijn, welke niet meer om 't lijf hebben dan een blanco pagina, waarop ditmaal met
koeieletters te lezen staat:
DEBET,
maar zonder dat met fijn handschrift ònze eigen gekauwde zakpen in urenlange
bezinning heeft ingevuld de posten, en de bedragen, om dàn te eindigen in het
vermoeide: en nog oneindig veel méér, o Vader, - ze zijn in Gods oogen even
2.
verfoeilijk, als de ‘feesten’ waarvan Hij door Amos verklaart: ik màg ze niet!
Dat weten we allemaal, amice. We zullen er ook wel eerlijk aan denken.
Maar wat we niet allemaal in de gaten hebben, is misschien dit: we loopen gevaar,
de dikke strepen, die God door ons werk gehaald heeft, te zien als een veroordeeling
van het ter hand nemen zèlf van dat werk. Terwijl 't alleen maar een afstraffing was
van de zonden in ons werk, zijn onvolkomenheid, zijn onvolledigheid.
Zeg, toen de meester bij jou op school een streep haalde door jouw rekensommetje
en door je fransche thema, beteekende dat soms een sommatie, om nu maar met
rekenen op te houden, en het fransch voortaan cadeau te doen? Je lacht me uit, zóó zot vind je de vraag. A la bonheur, maar ik verdenk toch jou ervan, dat je evenmin
als ik, direct de boetepredikaties dóór hebt, die zóó'n dwaze ‘toepassing’ maken op
de streep, die God soms door, en soms alleen maar ònder ons werk gezet heeft.
Vóór 10 Mei strijd in de kerkelijke pers. Een streep er door, of er onder op 10 Mei.
Nooit meer strijden, zegt er nu iemand. Daar heb je 't al, - lach je me soms nog uit?
Toch maar 'n ontdekkend woord, wou je nog beweren? Beste vrind, ik geloof er
niets van. Er is zonde geweest in 't spreken, maar zonde ook in 't stille-zijn. Wie
precies zegt, waarin de zonde bestaan heeft, in 't spreken èn in 't niet-spreken, die
preekt ontdekkend. Ieder ander preekt toe-dekkend; hij steekt de lamp niet op, maar
3.
hij morrelt aan de lamp des Woords, - hij doet er verduisteringspapier om, - dat is
meteen in de mode, zeitgemäss, meneer! 't Zal wel een broeder uit Efraïm zijn, die
daar eerlijk betuigt, dat Efraïm Juda

2.
3.

Zie: Amos 5:21-23.
Verduisteringspapier was nodig om 's avonds volgens order van de bezettende macht de
ramen af te dekken, om te voorkomen, dat vijandelijke vliegtuigen zich zouden kunnen
oriënteren.
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4.

niet meer benauwen moet; maar en passant legt hij net zijn efraïmietische
verlangslijstje bij Juda op tafel. Eerlijk, hij merkt het zelf niet.
Er is zonde geweest in onze cultureele prestaties; de één daasde er over, de
ander lanterfantte op de cultuurmarkt, of in een cultureele sociëteit, een derde zong
àl te vlot 't lied van ‘de eere Gods op alle terreinen des levens’, een vierde ging met
opgeheven hoofd op allerlei dag-doeleinden af. Een streep er onder: 10 Mei 1940!
O wee, zoo betoogt nu ergens een sympathieke boetpreeker: we moeten heusch
terug; er waren gevaren van veruitwendiging, gevaren van verwereldlijking, terug,
terug, we zijn te overmoedig opgedrongen. Of ik 't niet geloof? Man, 't is allemaal
waar. Maar als je overmoedig opgerukt bent, moet je niet 't oprukken zelf, doch de
overmoed prijsgeven. En ben je verkéérd aangeland, dan moet je een anderen weg
inslaan. Maar - in 't zelfde veld blijven! vergeet dat alsjeblieft niet. En wat die gevaren
van veruitwendiging betreft, er zijn precies die zelfde gevaren in 't retireeren: 't is
stukken gemakkelijker, en ook goedkooper. Als iemand met opgeheven hoofd de
Via Triumphalis opgemarcheerd is, dan moet hij niet denken, dat de zaak in orde
is, als hij nou voortaan met opgeheven hoofd de Via Crucis afwandelt. Ik denk, dat
't aan dat opgeheven hoofd gelegen heeft. Wie 't nooit echt gebógen heeft, die kan
5.
wel zingen: wij stéken 't hoofd omhoog en zùllen d'eerkroon dragen, maar hij kan
't niet waar maken: zijn hoofd stond al maar door stijf achterover, den neus in den
wind: hij kon 't niet meer opsteken, geen centimeter. Hij zóu niet d'eerkroon dragen,
maar dat strijdlied zelf fungeerde als zijn eerkroon, zijn ridderorde.
Pas op, m'n waarde, voor alle boetepreeken-zonder-begrip. En loop niet, van den
weeromstuit, noch met opgeheven, noch met gebogen hoofd - het doel voorbij. Laat
je niet wijs maken, dat God na 10 Mei 1940 ons terugwerpt op de verschansing der
gedesillusioneerden. En kijk elken boetepreeker, die je gepàkt heeft, eens ferm in
de oogen, en let vooral op je zelf. Let op, of hij en jij soms niet ongemerkt hierin
accordeerden, dat jullie nou nèt precies die dingen in den ban wouden gaan doen,
die juist jùllie niet zoo heelemaal lagen. Niet meer rekenen? Geen fransch meer?
Reken beter, en zet je fransche grammaire er in! Niet kwaad worden op mij, hoor;
ik ben 't al genoeg - op mezelf. Dàg, hoor, je
Adolphus Venator.

4.
5.

Zie: Jes. 11:13.
Zie: Ps. 89:8 (berijmd).
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48. Onze rechtspositie

2.

‘De Standaard’, no. 20907, 18 Juni 1940, heeft een artikel gegeven onder den titel:
‘De rechtspositie van een bezet land en van de bezettende mogendheid’. Het blad
schrijft, dat onder zijn lezers er nog steeds zijn, die zich nog geen goede voorstelling
hebben kunnen vormen van de rechtspositie van ons land en zijn bevolking, nu het
deel van het Koninkrijk, dat in Europa gelegen is, door Duitschland bezet is. ‘Men
weet voornamelijk niet goed weg met de vraag, wie thans als de wettige overheid
moet worden beschouwd.’
Teneinde dienaangaande licht te verschaffen, laat het blad een gedeelte volgen
uit Afdeeling III van het ‘Reglement betreffende de wetten en gebruiken van den
oorlog te land’, ‘zooals dit is vastgesteld bij Verdrag van 18 October 1907, hier te
lande geratificeerd bij de wet van 1 Juli 1909, Staatsblad 231 en officiëel bekend
gemaakt bij het Koninklijk Besluit van 22 Februari 1910, Staatsblad 73’.
Het blad geeft dan de artikelen 42-56, die men in het Staatsblad vinden kan, no.
73, bl. 147-150.
Het heeft ons evenwel getroffen, dat het blad het opschrift weglaat, dat boven
deze artikelen staat. Het luidt aldus:
AFDEELING III.

Van het militair gezag op het grondgebied van den vijandelijken staat.
Ik zou nu ‘De Standaard’ willen vragen: of hetgeen in Nederland thans geschiedt
en geschied is, met name inzake den toestand, ingetreden na de inauguratie van
den duitschen Rijksminister in de Haagsche Ridderzaal, valt onder het hoofdstuk:
‘militair gezag’ (l'autorité militaire). Of neen, - dat wou ik eigenlijk nog niet eens
vragen. Het is eigenlijk dit: is ‘militair gezag’, bij verdrag tusschen twee overheden
geregeld voor het denkbare geval eener uitzonderingsperiode, gezag van een
3.
‘wettige overheid’, die de mede-contraheerende overheid alsdan op zij zet?
Zegt het blad ja, dan erkennen we gaarne, indien we n.l. door de argumenten
overtuigd worden, dat de vraag, waaromtrent bedoelde lezers van het blad onzeker
zijn, door ‘De Standaard’ is beantwoord.
Zegt het blad neen, dan meenen wij, dat de vraag niet beantwoord is, ook niet
door het breede citaat uit afdeeling III van het genoemde Verdrag.
Natuurlijk zijn wij het met het blad volkomen eens, dat wij volkomen trouw

1.
2.
3.

Uit: De Reformatie, 28 juni 1940.
Schilder bedoelde het hoofdartikel in De Standaard no. 20908 van woensdag 19 juni 1940.
De redactie van De Standaard heeft niet de gelegenheid gehad publiek te reageren op
Schilders vragen, omdat het blad op 4 juli 1940 door de Duitse bezetter een
verschijningsverbod van acht weken werd opgelegd. Wel ging dr. J.W. Noteboom,
adjunct-directeur van de Dr. Abraham Kuyperstichting, in een particulier schrijven dd. 5 juli
1940 in op Schilders vragen. Hij zette daarin uiteen, dat het internationale recht zich niet
uitspreekt over de rechtmatigheid van de bezetting, maar wel aan het feit van de bezetting
het recht van de bezetter verbindt om ter bescherming van bevolking het wettige gezag van
de overheid uit te oefenen. Dit recht van de Duitse bezettende macht sloot echter de
souvereiniteit van de koningin niet uit, en om deze reden achtte Noteboom het verwarrend
om, zoals De Standaard had gedaan, de term ‘wettige overheid’ voor de bezettende macht
te gebruiken. Archief-K. Schilder, Zwolle.
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hebben te zijn aan wat bij verdrag is overeengekomen. Niemand zal dan ook in ons
stellen van de vraag ook maar een zweem van revolutionaire neiging kunnen
ontdekken. We willen alleen maar goede antirevolutionairen blijven, die dus vragen:
welke verdragsbepalingen binden zoowel de bezettende mogendheid als ons?
Wij stellen deze vraag openlijk. En we doen dat in deze rubriek. Want het kerkelijk
leven, denk maar b.v. aan de vraag van voorbede der kerk, aan de kwestie van
onze gebondenheid in de consciëntie aan afgevorderde eeden, en van ons al of
niet protesteeren tegen inmenging in ons interne volksleven hangt ten nauwste
samen met de vraag hierboven aan ‘De Standaard’ gesteld.
‘Wanneer het gezag van de wettelijke overheid feitelijk is overgegaan in handen
van dengene, die het gebied heeft bezet...’, aldus luidt de aanhef van art. 43.
Hier wordt dus wel gezegd, dat het gezag der wettelijke overheid de facto is
overgegaan in handen van den bezetter, maar dit zegt nog niet, dat daarom die
‘wettelijke overheid’ ter zijde is gesteld, en door een andere vervangen. ‘L'autorité
du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant,...’ Gezagsoefening
is iets anders dan het zijn van overheid in denzelfden zin, waarin die overheid, wier
gezag feitelijk in handen van anderen tijdelijk overging, overheid (pouvoir légal)
mocht heeten.
Vandaar dan ook, dat tusschen ‘den bezetter’ eenerzijds en ‘de wettelijke
Regeering’ anderzijds nadrukkelijk onderscheid gemaakt wordt, b.v. in art 48: ‘indien
de bezetter in het bezette grondgebied de belastingen, rechten en tollen heft, ten
bate van den Staat vastgesteld, doet hij dit, zooveel mogelijk, volgens de geldende
regelen voor de grondslagen en de verdeeling en vloeit daaruit voor hem de
verplichting voort om te voorzien in de kosten van het bestuur van het bezette gebied
in dezelfde mate, als de wettelijke Regeering daartoe verplicht was (dans la mesure
où le Gouvernement légal y était tenu).
M.a.w. dat legale gouvernement is er nog; het wordt van den bezetter
onderscheiden.
*
Trouwens, wanneer men eens nader ingaat op gezegd Reglement, blijkt m.i. duidelijk,
dat onze eigen Regeering een andere is dan de vijandige. Art. 10 b.v. zegt: ‘De
krijgsgevangenen kunnen op hun eerewoord worden in vrijheid
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gesteld, indien de wetten van hun land hun zulks veroorloven, en, in zoodanig geval
zijn zij gehouden onder verband van hunne persoonlijke eer, met de meeste
nauwgezetheid, zoo tegenover hunne eigen Regeering (leur propre Gouvernement),
als tegenover de Regeering, die hen heeft gevangen genomen, de verplichtingen
te vervullen, die zij op zich mochten hebben genomen.
Hunne eigen Regeering is alsdan gehouden van hen geenerlei dienst te vorderen
of aan te nemen, strijdig met het gegeven woord.’
Ook deze tekst schijnt mij er op te wijzen, dat onze wettige regeering onze eigene
is, niet de vijandelijke, al zullen we trouw moeten naleven, wat onzerzijds is
vastgesteld te goeder trouw.
Men ziet, dat Staatsblad no. 73 van 1910 heel wat gedachten oproept. Hetzelfde
blad bevat b.v. ook een Verdrag nopens de opening der vijandelijkheden, Convention
relative à l' ouverture des hostilités. Ook dat verdrag is onderteekend door
Duitschland en Nederland. Er is dus eenzelfde bindende beteekenis aan toe te
kennen, als welke ‘De Standaard’ ten aanzien van het eerstgenoemde (maar in
orde later komende) verdrag ons op de consciëntie bindt. We lezen in dat plechtig
onderteekende verdrag o.m. deze bepaling:
‘Zijne Majesteit......enz. enz. enz.;
overwegende, dat het, voor de veiligheid der vreedzame betrekkingen, van belang
is, dat de vijandelijkheden niet beginnen zonder eene voorafgaande waarschuwing;
...............
wenschende, met dat doel, een Verdrag te sluiten, hebben......Gevolmachtigden
benoemd......, die......zijn overeengekomen:
Artikel 1.
De verdragsluitende Mogendheden erkennen, dat de vijandelijkheden tusschen
haar niet moeten beginnen zonder voorafgaande en ondubbelzinnige waarschuwing,
die den vorm hetzij eener met redenen omkleede oorlogsverklaring, hetzij van een
ultimatum met voorwaardelijke oorlogsverklaring moet hebben.’
Wil ‘De Standaard’ ons zijn inzicht bekend maken aangaande de vraag, of aan deze
verdragsbepaling is voldaan? Het is van nederlandsche zijde bekend gemaakt
tegelijk met de andere verdragen (12 in hun geheel).
Wij stellen deze vraag niet om te provoceeren; provocatie als van de zijde der
N.S.B. lijkt me slechts gevaarlijk; wie ze begunstigt, speelt met vuur. Maar wij vragen
een en ander om onzer consciëntie wil. De kerken hebben bij een antwoord belang;
zij hebben te bidden voor de wettige overheid. Naar mijn meening nu is elk een, die
in een antirevolutionair orgaan aan de consciëntie leiding te geven heeft, alsmede
ieder, die de kerken heeft te adviseeren, niet alleen krachtens de antirevolutionaire
beginselen, en de gereformeerde belijdenis, maar ook krachtens de geldende
internationale verdragen, gehouden te leeren, dat onze wettige overheid die van
Koningin Wilhelmina is. De duitsche regeering wordt daarvan nadrukkelijk
onderscheiden.
Wij willen geen verzet met de wapenen, en geen provocatie. Maar wij willen toch
graag een vrije consciëntie en een opgeheven hoofd, ook tegenover de
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repraesentanten eener regeering, die bij ons weten op 10 Mei 1940 de
vijandelijkheden heeft geopend op een wijze, welke ik niet rijmen kan met de
bepaling, hierboven aangehaald. Wij willen graag antirevolutionair blijven, vooral
nu. Wij willen graag in een periode, waarin de N.S.B. weer den kop opsteekt en
zelfs van de radio gebruik ziet te maken te haren behoeve, dat ons christenvolk
nauwkeurige voorlichting ontvange. Opdat zijn jeugd niet den band aan de beginselen
verlieze.
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1.

49. ‘Corporatief’ - het woord is opgedoken
2.

Het A.N.P. heeft een bericht gelanceerd, dat Maandagavond 17 Juni de aandacht
kwam vragen. Wie tegenwoordig tot dat A.N.P. behooren, en wie niet, of niet meer,
is bij ons weten officiëel niet bekend; het A.N.P. zou misschien ter voorlichting van
ons volk goed doen, het A.N.P. te verzoeken, het A.N.P. eens voor te stellen aan
3.
ons volk. Wij zouden dan, niet in een fluistercampagne, die maar onheil sticht,
maar officiëel weten, wie eventueel er uit, en wie eventueel er in gekomen zijn. Vrije
menschen stellen er prijs op, te weten, wie hen voorlichten; vrije voorlichters
hunnerzijds stellen eveneens graag zich voor. En we hooren immers van alle kanten
de vrijheid roemen?
Maar dat is slechts een aanloopje. Genoemd A.N.P. dan meldde, dat uit
Nederlandsche perskringen zelf het initiatief ‘naar voren was gekomen’ tot den
hierna te noemen maatregel. Blijkens de namen der personen, die straks ‘naar voren
gekomen’ blijken, kan evenwel bedoeld initiatief slechts van een klein onderdeel
der nederlandsche perskringen zijn uitgegaan. Een klein groepje.
De maatregel zelf, waarop wij hier het oog hebben, is de oprichting van een z.g.
‘corporatieve perskamer’. Het A.N.P.-bericht spreekt van een ‘nieuw op te bouwen
organisatie’, waardoor de ‘Nederlandsche pers haar taak van volksvoorlichting ten
volle zal kunnen vervullen’. Nu, dat dááraan, na de eerste dagen van den oorlog,
heel wat mankeert, althans in het bezette gebied van het nederlandsche rijk, heeft
ieder kunnen constateeren. Heel wat bronnen, waaruit ten behoeve van de
volksvoorlichting vroeger mede geput werd, zijn sindsdien onaangeroerd gebleven.
Zou dáár soms verandering in gebracht worden? Ach, de smalle basis, waarop de
inmiddels gevormde ‘raad van voorlichting’ blijkt te staan, geeft aan het overgroote
deel van ons volk de zekerheid, dat voor de christelijke hoop ter zake van verbreeding
van basis niets te verwachten zal zijn. Al wordt met zooveel woorden gesproken
van ‘leiding’ ‘in volkschen’ zin, de samenstelling van bedoeld lichaam zelf doet
denken aan ‘leiding’, niet in ‘volkschen’, doch in ‘partijdigen’ zin. Een ‘leiding’
bovendien, welke de antithese tusschen dien die God naar Zijn geopenbaarde
Woord vreest, en dien, die het niet doet, niet tot haar recht laat komen. En die de
in ons volksverleden tot openbaring gekomen geloofs-krachten, met name de
calvinistische, zal negeeren, en negeeren moeten krachtens haar beginsel.
Immers, de in voorbereiding zijnde ‘Nederlandsche Perskamer’ ‘zal’ - naar men
ons verzekert, doch naar wij natuurlijk niet gelooven kunnen, wijl de samenstelling
der commissie de overgroote meerderheid van ons volk van zich

1.
2.
3.

Uit: De Reformatie, 28 juni 1940.
Algemeen Nederlandsch Persbureau.
Het A.N.P. was sinds 15 mei 1940 in nationaal-socialistische handen.
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afscheidt - ‘de geheele pers corporatief omvatten en met publiekrechtelijke
bevoegdheid haar in volkschen zin leiding geven’.
Het A.N.P. schendt hier onze mooie nederlandsche taal: germanismen (‘volksch’)
hooren daarin evenmin thuis als gallicismen. Maar dat is het ergste niet. Erger is,
dat naar we lezen, dit slechts een klein deel van onze burgers vertegenwoordigend
lichaam ‘een bemiddelende taak zal te vervullen hebben zoowel jegens de
Nederlandsche pers als jegens de overheid’. Dienovereenkomstig zal deze taak als
een dubbele worden gezien:
a. voorlichting verstrekken aan de pers, welke deze in staat zal stellen haar taak
van nationale opvoeding ten aanzien van haar lezers te vervullen;
b. waar noodig, raadgevend op te treden jegens de overheid.

*
Het is uitermate te bejammeren, dat de raad, van deze zijde gegeven aan degenen,
die thans de uitoefening van het gezag in het bezette deel van het Nederlandsche
Rijk ter hand namen, zoo bitter eenzijdig heeft moeten zijn. Waren b.v. raadgevers
van andere zijde gevraagd, uit de kringen van de overgroote meerderheid van ons
volk, dan zouden zij, in aansluiting aan de duidelijke toezegging, van duitsche zijde
gedaan, dat men n.l. het karakter van ons volk, zijn geschiedenis en zijn instellingen
4.
zooveel mogelijk wilde eerbiedigen, er op hebben kunnen wijzen, dat deze duitsche
toezegging niet langs dézen weg tot haar recht zou kùnnen komen. Heeft niet het
oude Geuzenliedeke den ‘volkschen’ raad ‘helpt nu u self’ doen uitloopen in den
versregel:
wees niet meer neutralisten?

M.a.w. erkent, dat dwars door het volksleven heen tegenstellingen loopen, die ge
niet verwaarloozen noch verdoezelen moogt? Maar in het A.N.P.-bericht,
bovenbedoeld, wordt beweerd, dat de onder a. genoemde werkzaamheid (zie
hierboven) ‘er op gericht moet zijn, het Nederlandsche volk daadwerkelijk te doen
deelnemen aan de nieuwe Europeesche gemeenschap’. Welke dat is, is ons niet
duidelijk; wij meenden, dat het nieuwe Europa nog wordende was. Ook meenden
wij, dat ons Rijksgebied grooter was dan het bezette deel daarvan, en dus het
‘Nederlandsche volk’ slechts dan in ‘nationalen’ zin voorzichtig was ‘op te voeden’,
als men - dat is al het minste - ‘correct’ op den bodem der feiten ging staan: de feiten
zijn o.m., dat wij een niet-ingelijfde zelfstandige staat zijn, waarvan wel een deel der
weermacht, doch nog niet het staatsbestel zich heeft overgegeven, en dat het
derhalve, volgens nederlandsch en duitsch en volkenrecht verraad heeten moest,
als nederlanders zich aanstellen, alsof feiten geen feiten zijn. En vooral meenen
wij, dat iedere ‘nieuwe Europeesche gemeenschap’, onverschillig hoe zij er uit zou
zien, onder duitsch, dan wel onder russisch, of wel onder engelsch overwicht (om
5.
van het ‘gele gevaar’ maar te zwijgen!) toch altijd weer de christenen zou plaatsen
voor de principiëele

4.
5.

Deze toezegging had rijkscommissaris Seyss-Inquart gedaan in zijn installatierede op 29 mei
1940.
Schilder doelde op Japan.
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antithese, waarvan in Gods Woord zoo duidelijk wordt gesproken. En dat om die
reden het nederlandsche volk als zoodanig slechts dán met vrucht en tot Gods eer
en tot Europa's welbegrepen welzijn aan een europeesche of universeele
gemeenschap bijdragen leveren kan, wanneer in dat volksleven plaats overblijft
voor de positieve belijdenis van den Christus, die geen genoegen neemt met een
binnenkamer-retraite.
Wij meenden dat in gemoede, hebben het ook herhaaldelijk uitgesproken, en
geloofden daardoor, te midden van onze kerk- en partijgenooten in
historischnationalen zin aan Nederland's leven en volksgemeenschap een positieve
bijdrage te leveren.
Helaas, deze ‘raad van voorlichting’ blijkt anders te denken. Hij moet bemiddeling
tusschen overheid en volk helpen zoeken. Maar reeds de eerste proeve van
zoodanige bemiddeling is mislukt. Hier wordt niet bemiddeld - een gevaarlijk begrip
trouwens, als het gaat tusschen overheid en volk, als waren dat twee partijen, maar hier wordt gescheiden. Hier wordt gescheiden in revolutionairen zin. Men had
een ander ‘initiatief uit Nederlandsche kringen zelf’ moeten laten ‘naar voren doen
komen’, teneinde de bezettende machten te laten zien, wat werkelijk in
overeenstemming is met aard en karakter en verleden van ons volk, dat men van
duitsche zijde immers wil ontzien, en met achting wil tegentreden? 't Is plechtig
verzekerd.
6.
Ziehier overigens de raad van voorlichting: dr T. Goedewaagen (hoofdred. ‘De
7.
Waag’) is voorzitter. De heer A. Meijer Schwencke (hoofdred. ‘Vereenigde
8.
Persbureaux’) is vice-voorzitter. Drs W. Goedhuys (een red. van ‘Het Vaderland’)
9.
10.
is secretaris. Leden zijn: P.J. v. Megchelen (hoofdred. A.N.P.), dr Ab. v.d. Poel
(hoofdred. ‘Neerlandia-Pers’) en mr M.M. Rost van Tonningen (hoofdred. ‘Het
Nationale Dagblad’), bekend N.S.B.-er, onlangs in ons land teruggekeerd.
*
We spreken over deze nú. Want wij mogen niet anders. Het is noodig, paraat te
zijn; wie in deze dagen als ‘persmensch’ de kat uit den boom kijkt, komt straks te
laat, als hij ons christenvolk achteraf helpt klagen, dat hier een strijd gaande is
geweest tusschen nederlanders en nederlanders, een strijd, waarin een klein groepje
een overgroote meerderheid helpt uitsluiten. Men zal, ná dezen, u toevoegen: wat
wilt ge? Het zijn toch allemaal echte nederlanders, en volksgezinden, die voor u
werken? Wat hier op persgebied gebeurt, is natuurlijk

6.

7.
8.
9.
10.

Dr. T. Goedewaagen (1895-1980), filosoof en politicus, van 1940 tot 1943 secretaris-generaal
van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten en van 1941 tot 1944 bijzonder
hoogleraar nieuwere wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Zie: BWN, III, pag.
200-203.
A. Meijer Schwencke (1906), sinds het begin van de jaren dertig eigenaar van de Vereenigde
Persbureaux.
Drs. W. Goedhuys (1899), N.S.B.-er, redacteur buitenland bij Het Vaderland.
P.J. van Megchelen (1889), redacteur buitenland bij Het Vaderland en sinds 15 mei 1940
hoofdredacteur van het A.N.P.
Dr. J.E.A. van de Poel (1898-1971), hoofdredacteur van het Dagblad van Noord-Brabant en
Zeeland, een uitgave van het Neerlandia-concern te Utrecht.
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onderscheiden (hoewel principiëel niet te scheiden) van wat in den ‘duitschen
kerkstrijd’ afgespeeld is. Maar het herinnert ons toch er aan: de conflicten komen
al nabij. Ten aanzien van dien kerkstrijd nu merkte dr H.W. v.d. Vaart Smit in zijn
desbetreffende brochure op:
‘Inderdaad bestaat er ook in ons land belangstelling voor den Duitschen
kerkstrijd, welke ontspruit aan de hoop, dat deze Christelijke kringen een
laatste, taaie kern van verzet vertegenwoordigen tegen Adolf Hitler, dat
van deze kerkelijke kringen de victorie op het nationaalsocialisme
beginnen zal en dat de nazi's op den kerkelijken weerstand zich de tanden
stukbijten zullen. In deze hoop worden sensatieberichten uit vaak
twijfelachtige bron soms overmatig vriendelijk gekoesterd, worden de
oogen soms opzettelijk gesloten voor den werkelijken stand der dingen
en - wordt de zaak van het Christendom ten onrechte en in strijd met de
werkelijkheid aan bepaalde politieke wenschen ondergeschikt gemaakt.
Er is geen sprake van, dat de belijdenis-beweging
anti-nationaalsocialistisch zou zijn. De kerkstrijd is een zuiver kerkelijk
geschil tusschen nationaalsocialisten en nationaalsocialisten onderling,
waarbij ongetwijfeld veel nationaalsocialistische ideeën nader aan de
practijk, ook aan het Christendom beproefd worden, maar waarbij het
buitenland toch een teveel aan politieke belangstelling heeft af te
11.
schaffen.’
Tot zoover dr H.W. v.d. Vaart Smit. We laten in het midden, of hij den toestand
volledig teekent. Wel merken we op, dat, indien in Nederland een persstrijd ontketend
wordt, a. doordat velen de leiding van de volgens verklaring initiatief-nemende
nederlandsche burgers zullen moeten afwijzen, en b. doordat vele trouwe
vaderlanders zullen worden uitgesloten van de groep, die men ‘op grond van hun
karakter, bekwaamheid en goeden wil’ belieft te inviteeren tot ‘actieve medewerking’,
men alsdan ons niet aan boord behoeft te komen met de verzekering, dat zoo'n
openlijke of verbeten pers-strijd een conflict is tusschen nationaal-socialisten en
nationaal-socialisten. Het zal een strijd zijn tusschen wie karakter, geschiedenis en
aard van het nederlandsche volk niet eerbiedigen en wie het wel doen, zij het dan
ook, we voegen het er eerlijkheidshalve aan toe, dat onder laatstgenoemden er
weder zullen zijn, die het op onjuiste gronden doen of onder valsch aspect.
Dat het geen conflict zal kùnnen zijn tusschen nationaal-socialisten en andere
nationaal-socialisten kunnen we met dr H.W. v.d. Vaart Smit's eigen woorden duidelijk
maken.
Schreef hij niet, dat wie buiten Duitschland de door hem geschetste gesteldheid
niet begreep, alsdan vergat, ‘wat 14 jaar communistischen druk en de nabijheid van
Rusland na een verloren oorlog in een groot volk bewerken kunnen’?
Welnu, in Nederland heeft men, behoudens een verloren verzet tegen invasie,
noch het één, noch het ander gekend. Geen 14 jaar van communistischen druk.
Geen nabijheid van Rusland. Geen groot volk. Een klein volk, met sterke

11.

H.W. van der Vaart Smit, De Duitsche kerkstrijd, Amsterdam, 1935, pag. 10.
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differentiatie, en toch groote vrijheid. Wie het verschil in mentaliteit tusschen
duitschers en nederlanders niet begrijpt, verwaarloost de factoren, die dr v.d. V.S.
opsomde, en brengt een doodsteek toe aan de ware volksvoorlichting, ook al zou
ze zich corporatief noemen. 't Is de eenvoudige logica, die dat uit de woorden van
dr v.d. V.S. haalt.
*
Ja, corporatief, - het is, vergissen we ons niet, de eerste maal, dat dit woord officiëel
in Nederland opduikt. We willen daarom eens luisteren naar hetgeen van
gereformeerde, of antirevolutionaire zijde dienaangaande is opgemerkt.
12.
Prof. mr A. Anema, in zijn ‘Grondslag en karakter van de italiaanschfascistische
Staatsleer’ (Kampen, 1934), heeft o.m. gezegd:
‘De fascistische corporaties zijn zuivere staatsorganen zonder
rechtspersoonlijkheid......De beginselpolitieke of individualistische staat
wordt...vervangen door den deskundigen corporatieven staat. Dat is altijd
de grondgedachte. Maar het Italiaansche fascisme moet van deze
grondgedachte niets hebben...In zijn kamerrede van 9 Maart 1928
13.
formuleerde Rocco het kort en duidelijk aldus:...de corporatieve staat
is niet de staat in handen van de corporaties, maar de corporaties in
handen van de staat...Het volk moet zich niet met politiek bezig houden,
maar met zijn beroep; de politiek behoort alleen aan de élite, aan de
hiërarchie onder bevel van den dictator...Slechts door de Regeering
erkende vakvereenigingen (syndicaten) hebben rechtspersoonlijkheid...’
(45-47).
14.

Tot zoover prof. Anema (zie ook prof. Diepenhorst, ‘Het Nationaal-Socialisme’,
Kampen, 1935, passim).
En wat nu de critiek op den corporatieven staat, plus zijn organen betreft,
15.
herinneren we aan wat dr J.W. Noteboom schreef (‘Antirev. Staatkunde’, 9e jrg.,
472):
‘Het fascisme streeft naar de revolutionaire schepping van een
staatscreatuur, dat men corporatieven Staat noemt, doch dat geen
corporatieve Staat is, wijl de dictatuur wel kan scheppen een vorm, maar
niet kan wekken en onderhouden een natuurlijk maatschappelijk leven,
dat conditio sine qua non is voor een waarlijk organische ontplooiïng’.

12.
13.
14.
15.

Mr. A. Anema (1872-1966), antirevolutionair politicus, hoogleraar staatsrecht aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam.
Alfredo Rocco (1875-1935), Italiaans politicus en fascistisch ideoloog, hoogleraar te
Padua.
Mr. P.A. Diepenhorst (1879-1953), antirevolutionair politicus, hoogleraar economie aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam.
Dr. J.W. Noteboom (1893-1974), adjunct-directeur van de Dr. Abraham Kuyperstichting
(1926-1940).
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Alsmede aan deze woorden van prof. Anema (a.w. 69 v.):
‘Het fascisme wil geen corporatieven staat en erkent dit zelf ook
uitdrukkelijk. Terecht, want een werkelijk corporatieve staat is altijd een
zwakke staat. Het wil een corporatieve maatschappij, en die dan weer
niet door vrije vorming van corporaties, maar door een tiende deel van
het volk te organiseeren in corporaties van één bepaalde kleur en alle
andere leden van het bedrijf daaraan rechtens te onderwerpen; deze
aldus georganiseerde maatschappij wordt dan op haar beurt rechteloos
onderworpen aan den staat en zijn machtsdoeleinden...Doel is...heel het
volk uit te sluiten van de politieke organisatie en het politiek onmondig te
maken en te houden; het geheel te doen opgaan in productieven arbeid,
gepaard aan de noodige ontspanning, en het te organiseeren in een vaste
vorm met één centraal handvat, dat de politieke dictator kan vastgrijpen
en daarmee de organisatie naar eigen wil dienstbaar maken aan de
machtsdoeleinden van den staat.
Er is tweeërlei valsche opvatting van het corporatieve beginsel.
In den éénen valschen vorm, dien van het syndicalisme, leidt het tot een
ondermijning van alle zelfstandig staatsgezag en de overspanning van
het maatschappelijk groepsbelang. In den nieuweren valschen vorm, dien
van fascisme en nationaal-socialisme, leidt het tot absolutisme van het
staatsgezag en tot dictatuur, met onderdrukking en vernietiging van alle
persoonlijke en sociale vrijheid.
In zijn waren, historischen vorm, die ook onzerzijds steeds is geleerd,
vormt het den eenig gezonden grondslag voor staat en maatschappij;
eert het de souvereiniteit van de overheid en de souvereiniteit in eigen
kring als beide berustend op de souvereiniteit Gods, en poogt het de juiste
evenredigheid te vinden tusschen gezag en vrijheid, zooals die voor elk
volk en voor elken tijd in het bijzonder past, in aansluiting aan de
geschiedenis, die elk volk doormaakt onder Gods voorzienig bestel’ (72).
*
Uit de zeer summiere aanhalingen, die we gaven zelve, is reeds duidelijk, dat het
woord ‘corporatief’ in onderscheiden beteekenissen voorkomt, en dat de ‘corporatieve
staat’ er nog niet is, ook niet nominaal.
Maar het is meteen duidelijk, dat het gereleveerde initiatief van nederlanders (we
blijven het A.N.P. getrouw!) te bejammeren is. Want het miskent de ontwikkeling
van ons volk; de duitsche autoriteiten, die (we volgen het A.N.P.) dit initiatief niet
hebben uitgelokt (anders zou immers de begroetende commissaris-generaal ten
onrechte zijn waardeering speciaal voor het initiatief hebben uitgesproken) worden
16.
er verkeerd door voorgelicht; en ons volk wordt straks er de dupe van.
Wij moeten dan ook ons christenvolk opwekken tot de uiterste gereserveerdheid
tegenover alles wat van de zijde der te vormen corporatieve perskamer komen zal;
want hier nemen enkelen, die van onze beginselen niets verstaan, de leiding. Zij
zullen bepalen, wie al of niet mee mag doen; en waar zij ‘bemid-

16.

Zie: De Standaard, 17 juni 1940.
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delen’ willen tusschen niet ‘hun’ pers, doch ‘de’ nederlandsche pers en de overheid,
daar kan dit bedenkelijk worden voor de vrije oefening der consiëntie in de pers.
Laat onze christelijke bladen om Gods wille spréken. Laat ons vergaderingen
beleggen, de nationaal-socialisten doen het ook. Laat ons liever publiek het kruis
op den schouder leggen (dat de menschen tenminste zien kunnen) dan zwijgen.
En laat ons niet vergeten, wat prof. Diepenhorst eens schreef (48):
‘Dat is de dwaling van groote groepen Christenen, predikanten en
gemeenteleden in Duitschland, dat zij de idee van den totalen staat
aanvaardden, in de naïve veronderstelling, dat met betrekking tot de kerk
en het geestelijk leven die idee geen toepassing zou vinden.
Zwemmen en droog blijven tegelijk wilden zij.
Zelfs de beste Nederlandsche waterrot vermag dit niet.’
Tot zoover de schrijver. De nederlandsche initiatiefnemers, bovenvermeld, zullen
wel probeeren, ons te doen zwemmen zonder de illusie zelfs ons te gunnen van
droog te blijven.
Er gebeuren in Nederland ernstige dingen, stap voor stap. Maar ze gebeuren.
Bismarck zei eens: Holland annexeert zichzelf. Daarin vergiste hij zich. Maar er
blijken wel nederlanders te zijn, die het probeeren.
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1.

50. Aan een jongeren tijdgenoot, no. 4
Amice,

Hoe bevalt het jou tegenwoordig onder de Afgescheidenen? Nee, ik bedoel natuurlijk
niet een kerkelijke titulatuur je op te dringen, want je kent waarschijnlijk geen A meer
2.
voor een B. Je hebt begrepen, dat ik, als ik jou onder de Afgescheidenen reken,
je positie in het nederlandsche volk op 't oog heb. Want man, je wordt meer en meer
afgescheiden, tegen wil en dank.
3.
Ik las in ‘De Standaard’ een artikel over de rechtspositie van een bezet land;
misschien heb jij er ook wel op gelet. De positie is maar niet aan de willekeur van
den vijand overgelaten, wel neen man, daar hebben we verdragen voor; ‘De
Standaard’ herinnert er aan. Weet je, welke bepaling mij bizonder trof? Deze:
wanneer het gezag van de wettelijke overheid feitelijk is overgegaan in handen van
dengene, die het gebied heeft bezet, neemt deze alle maatregelen, die in zijn
vermogen staan, teneinde voor zooveel mogelijk de openbare orde en het openbaar
leven te herstellen en te verzekeren en zulks, behoudens volstrekte verhindering,
met eerbiediging van de in ‘het land geldende wetten’. Je kunt dat lezen op de
4.
voorpagina van ‘De Standaard’ van 18 Juni j.l.
Behoudens volstrekte verhindering moeten dus, volgens plechtig verdrag, de in
ons land geldende wetten worden ontzien. Behoudens volstrekte verhindering moet
dus door de vijandige mogendheid onze persvrijheid worden ontzien, en onze
parlementaire staatsinrichting, en onze godsdienstvrijheid, en onze radiovereeniging,
en ons recht van vergaderen, en onze christelijke school, en zoo heel veel meer.
Werd er anders gehandeld. dan zou dat tegen het volkenrecht ingaan, - zooveel
heb ik er van begrepen. En dat volkenrecht, daar wordt terdege mee gerekend; dat merk je wel, als een vijandige vliegmachine of mijnenlegger op de helling
genomen wordt. Het zou dan ook tegen dat volkenrecht ingaan, indien behoudens
volstrekte verhindering in het burgerlijke leven het Führer-principe werd toegepast
hier in Nederland. Of indien onze staatsvorm werd veranderd.
Nu ben jij allicht geen hooge oome, zoodat je wel niet in staat zult zijn, precies
de streep te zetten, waar die volstrekte verhindering optreedt. In buitengewone tijden
wordt er nog al eens met de rekenmachine gewerkt: rikketikketik, en je krijgt de
einduitkomst erg vlug op een briefje. En voordat

1.
2.

3.
4.

Uit: De Reformatie, 28 juni 1940.
Binnen de in 1892 ontstane Gereformeerde Kerken werd, met name in de eerste decennia
van het bestaan van deze kerkengroep, onderscheid gemaakt tussen kerken, afkomstig uit
de Afscheiding van 1834 (A) en kerken, afkomstig uit de Doleantie van 1886 (B).
Zie: De Standaard, 19 juni 1940.
Bedoeld is: 19 juni.
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jij op je deftige manier je potlood uit je vestjeszak gehaald hebt, om met breed gebaar
den vluggen rekenmeester eens ná te rekenen, tikt zijn machine al weer verder: hij
kijkt niet eens meer naar je om.
Maar er zijn er nog anderen dan die vlugge rekenmeester, die je zijn briefjes op
tafel legt. Je hebt ook nog je eigen volksgenooten. Ze zijn van allerlei slag. De
meesten voelen, dat ze maar eens wachten moeten op later. Ze morren niet, ze
maken geen praatjes en geen heibel. Ze probeeren ook niet hun zin door te drijven.
Anderen daarentegen nemen wèl de kans waar. Om zoo te zeggen: ze plunderen.
O nee, heelemaal niet met die plundering, die opvalt. Ze halen geen perzische
tapijten uit den desolaten boedel weg, die na het duitsche bombardement van
Rotterdam is achtergebleven, en ze bestelen de villa's van den Grebbeberg niet,
noch snijden ze de koffers open, waarvan de eigenaars zoek zijn. En toch plunderen
ze. Ze probeeren een stukje van je volksvrijheden af te nemen. Ze maken misbruik
van den critieken toestand. Ze dringen naar voren en trachten gedaan te krijgen
wat hun niet lukken zou in normale tijden waarin naar alle kanten de ‘in het land
geldende wetten’ worden geëerbiedigd. Ze doen dik tegen de Joden, want er zijn
duitsche autoriteiten in de buurt, - alsof die heeren zouden vergeten, dat het hier
Nederland is, waar behoudens volstrekte verhindering, de wettelijke positie der
Joden te eerbiedigen valt. Of, ze probeeren een bepaalden radio-omroep een
5.
voorrangspositie te bezorgen, want er zijn duitsche autoriteiten in de buurt, - alsof
die heeren zouden vergeten, dat het hier Nederland is, waar behoudens volstrekte
verhindering de omroepvereenigingen gelijke rechten houden moeten. Of, ze
6.
probeeren hagespraken te promoveeren, en andere politieke vergaderingen tegen
7.
te werken, en de pers te dwingen in de richting van hùn allerspeciaalste inzichten,
want er zijn duitsche autoriteiten in de buurt, - alsof die heeren vergeten zouden,
dat het hier Nederland is, waar behoudens volstrekte verhindering alle politieke
partijen en bladen mogen staan op hun wettelijke rechten.
8.
Deze plunderaars in smoking, of in het nog veel mooiere hemd, willen jou en mij
in òns hemd laten staan. En inderdaad, dat hemd van ons is maar uniform, en dus
geen uniform, waarmee we de straat op kunnen.
En alzoo willen zij ons afscheiden. Niet wij scheiden ons van hen af, doch zij
scheiden ons van zich af. Zij hoopen brandstof op, en God geve, amice, dat er geen
ongelukken van komen, als de generale revisie komt. Als je ze hóórt, dan gebeuren
er wel ongelukken: ze praten nog al eens over het uur der wraak, dat komt. En ze
vertellen ons nu al, alsof zij Europa in mekaar moesten zetten, dat we heelemaal
duitsch zullen worden, tenzij we het groote uur begrijpen. Ik dacht in mijn
verdragsgetrouwe onnoozelheid, dat het groote uur alleen

5.

6.
7.
8.

Schilder doelde wellicht op het ontslag van de Joodse medewerkers door de A.V.R.O. op 21
mei 1940, of op de poging van A.V.R.O.-directeur W. Vogt, om van de omstandigheden
gebruik te maken het oude streven van deze omroep naar een monopoliepositie in de ether
te verwezenlijken. Ook de N.S.B. trachtte dit, door in de zomer van 1940, via de voormalige
A.V.R.O.-medewerker ds. L.C.W. Ekering, een poging te doen een ‘nationale omroep’ op te
richten.
Bijeenkomsten in de open lucht van de N.S.B.
Vgl. het optreden van de Raad van Voorlichting der Nederlandsche Pers.
Leden van de N.S.B. waren te herkennen aan de dracht van zwarte overhemden.
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begrepen werd, indien naar het Verdrag, dat ‘De Standaard’ afdrukte, behoudens
volstrekte verhindering onze nederlandsche landswetten geëerbiedigd werden.
Vooral door nederlanders zelf. Wie dat niet doet, doet on-nederlandsche handelingen,
9.
en ook on-duitsche, volgens het Verdrag. Ik denk, dat, nu minister De Geer afwezig
is, minister Seyss Inquart hun dat wel aan 't verstand zal moeten brengen.
Intusschen, mijn beste, vergeet niet, waar je staat, jij met je belijdende christelijke
overtuiging. Je wordt afgescheiden, man. Je hebt 't goed gehad: een paar ministers
10.
op je bondsdag, kamerleden in je verre familie allicht, en een eigen dagblad. En
je dominee schreef allicht in de grootere pers. Een lintje allicht ook nog. Maar ik heb
't gevoel, dat, tenzij God wonderen doet, wij wel eens weer van onderen op zouden
kunnen moeten beginnen. Net als De Cock, maar dan over heel de linie: De Cock
had alleen maar kerkelijke conflicten, al lag daar ook achter een zekere
11.
gelijkschakelingspolitiek van den toenmaligen koning Willem I.
In zijn ‘De God der Wereld’ laat Benson een figuur optreden, die de trekken van
12.
den antichrist vertoont, - naar schrijver's inzicht. 't Is Julian Felsenburgh. Hij preekt
de eenheid van het Menschdom, de Moeder van allen. Duitsche, engelsche, en
italiaansche hoofdsteden hadden tegelijk voor dat ideaal gebukt, en eenstemmig,
enthusiast vanwege het Nieuwe Geloof, hadden ze, vereend van zin, afgescheiden,
tot terdoodbrenging toe, wie er niet voor bukten. Want dezen waren de sectariërs,
de onwilligen, de onvruchtbaren.
Dat zal nog een andere oorlog worden, dan de tegenwoordige, amice: kijk maar
naar dat stedenlijstje. Die oorlog is er nog niet, maar hij komt op ons af. En alle leer,
die van jou en mij verklaart, dat wij den dronkenmakenden droom der Humaniteit
niet mee droomen, en dus Afgescheidenen zijn, rotte plekken, die men uit het lichaam
der Menschheid maar uitsnijden moet, brengt ons, hagespraak of geen hagespraak,
naar die toekomst heen.
Zeg, ben jij klaar?
En wil je wel offeren voor je Koning, die op een ezelsveulen reed?
Denk er eens over, en laten we samen bidden.
Je
Adolphus Venator.

9.
10.

11.

12.

Jhr.mr. D.J. de Geer (1870-1960), christelijk-historisch politicus, ministerpresident van 1926
tot 1929 en van 1939 tot 1940. Zie: BWN, III, pag. 181-184.
De jaarlijkse bondsdagen van de Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden
Grondslag werden geregeld opgeluisterd door de aanwezigheid van ministers van
antirevolutionaire huize, zoals dr. H. Colijn en mr. J.A. de Wilde, beiden erelid van deze bond.
Willem I (1772-1843), koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg.
Zie over de staatscreatie van Willem I en de bezwaren daartegen: G. Puchinger, ‘Oranje en
het Verenigd Koninkrijk’, in C. Gerretson, Verzamelde werken, VII, Baarn, 1987, pag. 186-201.
R.H. Benson (1871-1919), Engels schrijver van religieuze romans. Zijn roman The Lord of
the World (1907) verscheen, vertaald door H. van der Waarden, als De god der wereld,
Tilburg/Amsterdam, 1921.
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1.

51. Waarborgen

Voldoende aan een door Curatoren der Theologische Hoogeschool van de
Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen uitgesproken wensch, dat op
geregelde tijden in de pers de aandacht op deze inrichting zou worden gevestigd,
wil ook ondergeteekende zijn bijdrage gaarne geven.
Hij denkt daarbij aan een geschriftje, dat onder den titel ‘De Crisis’ in 1868 in het
2.
licht gegeven is door D. Chantepie de la Saussaye (Rotterdam, W. Wenk). Toen
‘Kampen’ reeds veertien jaar achter den rug had, kwam deze schrijver enkele
‘kerkelijke tijdvragen’ van destijds ‘vrijmoedig beoordeelen’. Eéne daarvan was die
van ‘het theologisch onderwijs’.
Hoe Chantepie de la Saussaye er toe kwam, dit onderwerp te behandelen, en
dan nog wel onder het hoofdstuk ‘kerkelijke tijdvragen’? Dat wordt duidelijk uit het
3.
feit, door hem gememoreerd, dat n.l. ‘onder een conservatief ministerie een
wetsontwerp’ werd ‘ingediend op het hooger onderwijs, waarbij de theologische
4.
faculteiten aan Nederlands hoogescholen werden opgeheven.’ Dáártegen gaat
dadelijk het protest van den schrijver. Hoe? Voor de ‘lagere standen’ wordt wel
gezorgd, - zij kunnen hun ‘bijbelsch onderwijs’ nog wel krijgen. Maar op de ‘hoogere
standen’ wordt door gezegd wetsontwerp een aanslag gepleegd; ‘het is...alsof de
hoogere standen, die geroepen worden’ ‘beschaving en wetenschap’ ‘te
vertegenwoordigen, straffeloos aan materialisme en scepticisme mogen worden
prijsgegeven, mits er slechts voor bijbelsch onderwijs voor de lagere standen gezorgd
zij’ (bl. 50).
Dat is de eerste onbillijkheid: de lagere standen bevoorrecht boven de hoogere
standen...
Een tweede onrecht ziet de schrijver hierin: ‘Het grondwettig karakter der
roomsch-katholieken schijnt ten volle te kunnen worden gehandhaafd, door voor
de roomsch-katholieke kerk de gelegenheid te openen om ook aan 's lands
hoogescholen, of, waar zij zulks verlangen mocht, theologische faculteiten te
verkrijgen, en schijnt niet noodzakelijk gekrenkt te worden door handhaving van het
historisch recht der protestantsche faculteiten. Daarentegen schijnt dit laatste
gekrenkt te worden door aan de protestantsche kerkgenootschappen te willen
opdringen eene wetenschappelijke theorie, die in de roomsche kerk tehuis is, namelijk
door hen te willen dwingen om de theologische wetenschap te seminariseeren, dat
is, als kerkelijke wetenschap af te zonderen van de andere en het organisch verband
op te geven, dat, naar protestantsch beginsel, tusschen

1.
2.

3.
4.

Uit: De Wachter, 5 juli 1940.
De crisis, kerkelijke tijdvragen, Rotterdam, 1868.
Dr. D. Chantepie de la Saussaye (1818-1874), hoogleraar dogmatiek te Groningen. Zie:
BLGNP, II, pag. 118-121.
Het ministerie-Van Zuylen van Nijevelt-Heemskerk Azn. (1866-1868).
Chantepie de la Saussaye, Crisis, pag. 50.
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de theologische en de andere wetenschappen bestaat’ (52).
De tweede onbillijkheid dus: de roomsch-katholieken bevoorrecht boven de
protestanten...
Nu, wat deze klachten van Chantepie de la Saussaye betreft, de meerendeels
eenvoudige lieden, die de Theologische School van 1854 te Kampen hadden
opgericht, hadden eerder dan deze schrijver begrepen waar het op aan komt.
Hoogere standen en lagere standen?
Maar voor zichzelf hadden de eenvoudige menschen der Scheiding deze
belachelijke tegenstelling al lang prijsgegeven. Rijk en arm hadden voor één Heere
geknield gelegen, vlak naast elkaar, in de dagen der Scheiding. En als in Kampen
de docenten, die bij de ‘hoogere standen’ van buiten zich hadden kùnnen
presenteeren, hun colleges met boerenzonen beginnen, dan weten ze, dat in de
kerk de niet vele rijken en niet vele edelen zich van de zeer vele ‘kleine luyden’ niet
mógen separeeren; ook willen ze dat niet. Maar juist in den kring van Chantepie de
la Saussaye waren de ‘hoogere standen’ al even moeilijk in beweging te brengen
voor de kwestie der theologische faculteiten als de ‘lagere’; de schrijver erkent het
zelf. En dat was ernstig genoeg: want hoevelen herinnerden zich nog wat Chantepie
ter inleiding van zijn opstel over het theologisch onderwijs even opmerkte, meer als
rhetor, die een gepasten overgang naar een ander thema zoekt, dan als geloovige:
5.
‘Wij herinneren ons, dat met het Doopsbevel vereenigd is het bevel van onderwijs’?
Hoe zouden die ‘hoogere standen’ warm loopen voor een wezenlijk theologische
opleiding, zoolang zij gevoed werden, ook door Chantepie, met de wijsheid, dat de
‘humaniora’ (de humanistische elegantiewijsheid) mochten gelden ‘als de kleederen
6.
op den weg, waarop de Heiland zijne intrede doet in Jeruzalem’? ‘Hoogere standen’
komen niet graag in een hospitaal; en die kerk, met dat doopsbevel van daareven,
gold voor Chantepie de la Saussaye min of meer als zoodanig: ‘het karakter van
hospitaal, waarin de kranken worden opgenomen ter genezing, en waarin dus veel
peststof aanwezig is, zal de kerk wel nooit geheel kunnen verliezen’ (29/30). In de
kringen, die Kampen onderhielden dacht men gelukkig anders over de kerk!
Over de tweede door den schrijver geuite klacht (achteruitzetting van de
protestanten tegenover de roomschen) kunnen we al heel kort zijn: als het rijk zijn
universiteiten van een theologische faculteit ontdoet, dan is toch zeker de
protestantsche kerk niet gehinderd in het beslag leggen op dezelfde rechten, die
naar schrijvers eigen getuigenis de roomschen voor zichzelf erkend zien?
Neen, de schoen wrong elders. De geloofsmoed, die in 1854 te Kampen de
theologische studie en opleiding vanwege de kleine toenmalige Chr. Geref. Kerk
had ter hand doen nemen, was niet overal aanwezig, om tusschen ‘hoogere’ en
‘lagere standen’ den gemeenschapsband te leggen, en nauwer aan te halen. En
nu gaat men eenerzijds leunen op den staat, en anderzijds, ten einde dien staat te
bezweren, niet verder te gaan, afgeven op den weg die o.m. te Kampen, althans
naar de meening van Chantepie, gevolgd was: den weg der zoogenaamde
‘seminariseering’.

5.
6.

Ibidem, pag. 49.
Ibidem, pag. 54.
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*
Daarom is alleen nog op dit punt schrijvers argumentatie de aandacht waard. Kunnen,
zoo vraagt hij, de gevaren van achteruitgang der wetenschappelijke studie van de
theologie, en van verbreking van den onderlingen band der wetenschappen wel
7.
bezworen worden door ‘de oprichting van kerkelijke semiariën’?
Die vraag wordt ontkennend beantwoord.
Allereerst, omdat ‘de regeling van het onderwijs door een kerkbestuur, dat op
democratischen grondslag is gevestigd, veel minder waarborgen aanbiedt voor
waardeering van wetenschap en wetenschappelijke opleiding harer leeraren dan
8.
de van den staat uitgaande instellingen voor hooger onderwijs.’
De democratische grondslag van de kerk: daar hebt ge den man der ‘hoogere
standen’ weer, die van de ‘lagere’ het zijne denkt. Neen, dàn ‘de staat’! De liberale
van toen!
Maar wat beteekenen dergelijke waardebepalingen in onzen tijd? De
democratische staat heeft zijn intree gedaan, de democratische gemeenteraad van
Amsterdam ook, en beide hebben, wat nog van de theologische faculteiten
overgebleven is, onder hun bestuur gesteld. Maar wat bleef er onder dit bestuur
over van Chantepie's ideaal, dat al ‘de verkeerde wetenschappelijke theorie door
9.
de wetenschap (zelve) moet worden overwonnen en niet door de wet onderdrukt’?
Minder dan niets. Staat en gemeenteraad hebben in veel ernstiger zin, dan Chantepie
de la Saussaye van de kerk zulks duchtte, ook de theologie ‘tot een partijzaak’
gemaakt. Sinds is de democratische staat weer aangevochten en door een
dictatorialen vervangen. Maar waar bleef toen de vrijheid der wetenschap?
De geschiedenis van de laatste decenniën buiten en in Nederland heeft eigenlijk
grondig afgerekend met heel de bezwarenreeks, door dezen schrijver ontwikkeld.
Hij is bang voor de kerk, als voedstervrouw eener wetenschappelijke inrichting: ‘wat
10.
heeft zij meer noodig dan geloovige oefenaars?’ Het antwoord is gegeven door
die vrijgemaakte kerken, die Kampen hebben opgericht en in stand gehouden: met
den geloovigen oefenaar is daar nimmer genoegen genomen.
Waarborgen, waarborgen!
Maar als de schrijver het over die waarborgen heeft, dan meet hij met twee maten.
De kerk biedt geen genoegzame waarborgen voor de vrijheid en den ernst van het
wetenschappelijk bedrijf, zoo constateert hij, - den staat naïevelijk vertrouwende,
daar, waar hij de kerk onmiddellijk en onverhoord in gebreke stelt. Maar als de kerk
op haar beurt zou vragen, welke waarborgen dan de staat haar zou kunnen bieden
voor de geloovige, en practisch-ingerichte opleiding van haar dienaren, dan wordt
de kerkelijke schrijver ineens o zoo

7.
8.
9.
10.

Ibidem, pag. 57.
Ibidem, pag. 58.
Ibidem, pag. 61.
Ibidem, pag. 58.
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voorzichtig. Waarborgen? Wel, zoo gaat hij nu doceeren, ‘men kan dit woord in
11.
tweederlei zin opvatten. In zedelijken, en wettelijken zin.’
Nu luisteren we.
Zedelijke waarborgen, - de schrijver loopt warm. Aan de kerk moet geantwoord
12.
worden: ‘laat iets over aan God, aan Zijn Geest, aan de kracht der waarheid’!
Is 't niet ongehoord?
De kerk moet, als de staat regelt, maar ‘iets’ (!) overlaten aan God, en den Geest
en de kracht der waarheid. Wij zullen niet vragen, wat die zedelijke waarborgen, en
dat goed vertrouwen in den staat, waard gebleken zijn anno 1940! Maar we vragen
wèl: moet de man der kerk niet binnen de kerk zelve in allereerster instantie rekenen
op God, op Gods Geest, en op die kracht der waarheid? O, dat niet meer gelooven
aan de beloften Gods voor de kerk, en dat vertrouwend leunen op de overheid en
den staat, - hoe is het beschaamd in de feiten van later, en hoe is de practijk der
Gereformeerde Kerken, ook ten aanzien van haar Theologische Hoogeschool
daartegenover beproefd gebleken!
De belachelijk-tragische ‘zedelijke waarborg’ van Chantepie (iets aan God
overlaten) heeft straks bij hem een geloofsgrond! Opinionum commenta delet dies,
- d.w.z., vrij vertaald, ketterij en valsche leer sterft wel vanzelf haar natuurlijken
dood: tijd slijt...de valsche leer. Maar de Schrift weet, en de werkelijkheid onzer
dagen roept het ons toe, dat de pseudoprofeet en de antichrist naast elkaar zullen
staan, en zich óók van de staatsmachinerie zullen bedienen. Als daarom Chantepie
op den ‘geloofsgrond’ van dit mooie latijnsche zinnetje ook zijn ‘wettelijken waarborg’
13.
wil gronden, ‘doch alleen tot handhaving van de vrijheid der kerk’, - dan zeggen
we alleen maar: er is veel gebeurd tusschen 1868 en 1940.
Er is thans ‘een crisis’ over Europa en ook over Nederland gekomen, die wel
andere troostrijke en vermanende redenen vraagt dan deze auteur in 1868 tot ons
volk en zijn regeering heeft gericht.
*
Het verloop van deze geschiedenis van 1868 tot 1940 heeft de geloofsdaad van
1854 volkomen in het gelijk gesteld: Kampen opgericht, een hoogeschool, die door
de kerken wordt verzorgd, die van de vrijheid der kerken tot het samen belijden van
Gods Naam een exponent is in de vrije, wijl vrijwillig in geloof aanvaarde beoefening
der theologie, ter opleiding van dienaren van vrije, van den staat onafhankelijke
kerken!
Het is te hopen, dat de Gereformeerde Kerken, geconfronteerd met de al duidelijker
geformuleerde conclusies van de geschiedenis in de democratische en
antidemocratische landen, nu nòg dankbaarder dan dusver, en nòg bewuster, haar
eigen inrichting gaan liefhebben en verzorgen, en dragen in het gebed. Alle ‘standen’
hebben in het offer voor haar leven steeds elkander ontmoet. Ze hebben haar
wetenschappelijke vrijheid haar steeds gelaten, en zijn in het

11.
12.
13.

Ibidem, pag. 60.
Ibidem.
Ibidem, pag. 61.
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verstaan van wezen en grond en doel dier vrijheid door haar gaarne voorgelicht.
De band der gemeenschap is, al werd er aan getrokken, nimmer verbroken. En zoo
ooit dan danken we thans voor de onafhankelijkheid van Kerk en School, ten aanzien
van den staat. Waarborgen? Ja: bevel en belofte Gods!
Geve God, dat, als er gevaren voor deze School zouden rijzen, deze nimmer van
binnen mogen komen, doch alleen van buiten. En moge het gebed en de
offervaardigheid der kerken deze wel zeer vroege planting van 's Heeren hand
blijven verzorgen. Nederland lette op z'n zaak, en de Gereformeerde Kerken in
Nederland mogen blijven waken voor de hare, die tevens de zaak van ons volk is.
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1.

52. Een eerste ‘proeve’

We spraken verleden week over de oprichting van de nieuwe ‘corporatieve
2.
perskamer’, en den ‘Raad van Voorlichting’, die daartoe leiden moest.
Sindsdien kregen we een proeve van de werkwijze van dit lichaam onder de
3.
oogen; het was een zending, bestemd voor de redacties van onderscheiden bladen.
Gelijkluidend natuurlijk.
Ik heb me er zeer over verwonderd, dat Nederlanders, zonder dwang (dat stond
in de circulaire er immers duidelijk bij?) met zulke producten, en vooral met zulke
‘voorlichtingsmethoden’ ons aan boord dùrven komen. Brutaal, of naïef in hooge
mate.
Twee dingen vielen me op.
Allereerst, dat er tweeërlei papieren in de enveloppe zaten, die men aan een
kerkelijk orgaan zond. Eén ‘vertrouwelijk’, èn één voor publicatie bestemd gedeelte.
In dat ‘vertrouwelijke’ deel stond iets te lezen over wat de commissie zoo al voor
verzoeken had te doen. Waarom zoo vertrouwelijk? Mag het kerkvolk niet weten,
wat men met zijn redacties voor heeft? Hoe men ze inspinnen wil in het totalitaire
net?
We vertrouwen, dat onze kerkelijke pers, die met nederlandsche initiatiefnemers
niets te maken heeft, zoolang we onder ons huidig staatsbestel leven, geenerlei
contact met deze heeren zoeken zal, en geen enkelen stap in hun richting zal doen.
Zelfannexatie verschilt niet veel van zelfmoord. Men annexeert zich nooit voor
zichzelf alleen; we hebben ook onze komende generatie, ook onze lezers te bewaren,
zoolang het kan.
Het tweede wat me trof, was een artikel, dat de pers, ook de kerkelijke, ter
plaatsing werd aangeboden! Als de redacties daaraan voldeden, zouden binnenkort
alle kerkbodes ongeveer gelijkluidend zijn, behoudens enkele locale of regionale
détails. Afgedacht daarvan, - o die inhoud! Volksuniversitaire philosophie van den
kouden grond, en een ‘moraal’ van comme ça. Het fraaiste was dit: in den aanhef
van het vriendelijk en beleefd aangeboden persartikel stond een volzinntje over
4.
‘thomistische’ wijsbegeerte. ‘Thomas’ is de theoloogfilosoof, dien de roomsche
kerk zoozeer hoogschat, en veelszins volgt. Wat de schrijver van het aangeboden
artikel betoogde, werd dan ‘gegrond’ - in dat ééne

1.
2.
3.
4.

Uit: De Reformatie, 5 juli 1940.
Zie pag. 301-307.
J.E.A. van de Poel, ‘De taak van de pers’. Zie: René Vos, Niet voor publicatie, de legale
Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting, diss., Amsterdam, 1988, pag. 85 en 505.
Thomas van Aquino (1225-1274), middeleeuws theoloog, wiens werk - dat geldt als het
hoogtepunt van de scholastieke theologie - een voorname rol speelt in de geschiedenis van
de rooms-katholieke theologie.
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zinnetje - op de thomistische wijsbegeerte!
Nu laat ik daar, dat de korte karakteriseering der ‘thomistische wijsbegeerte’, gelijk
dit daar z'n propagandadienst doen moest, voor kènners van Thomas een
vermakelijke ondeskundige frase was, meer niet. Wat ernstiger was is dit: aan den
rand stond aangeteekend, dat dàt zinnetje voor ‘katholieke’ (!) bladen was.
Protestantsche konden het dus beter overslaan......
Voorlopig toonen deze heeren geen begrip, noch van roomsche, noch van
calvinistische wetenschap. Dat zij het volk onmondig houden, is duidelijk, want als
een beschouwing op thomistischen grondslag rust, dan blijft dit feit bestaan,
onverschillig of men het ronduit zègt, dan wel verzwijgt. In werkelijkheid rustte het
artikeltje dan ook niet op eenigen thomistischen grondslag, noch op protestantschen
(calvinistischen), doch op nationaal-socialistischen. Thomas werd er alleen maar
bij gehaald, om als lokspijs voor roomschen te dienen. Voor protestanten heeft de
vogelaar een andere fluit. Maar dat men niet alleen het volk onmondig zou houden,
doch ook dit zoo openlijk zou zèggen aan zijn de pen voerende leiders, dàt is meer,
dan ik had verwacht. Zoolang Nederland nog ruggegraat heeft, zal dit gesjacher
niet baten. Noch onze gereformeerde persmenschen, noch de overgroote
meerderheid der hervormde, zal er in loopen, tenzij ik me te zeer vergis.
Overigens is de betrekkelijke openhartigheid der heeren ontdekkend. We kregen
een kijkje in den gelijkschakelingskeuken. Wordt zóó de spijze in
nationaal-socialistische bladen bereid? Wij wisten het allang; we kunnen het nu óók
nog met de stukken bewijzen.
De duitsche autoriteiten, met wie deze heeren verklaren in relatie te willen treden,
mogen weten, dat wij nederlanders, in overgroote meerderheid, deze praestaties
van zulke volksgenooten met een glimlach bekijken.
Intusschen, ik zeg dit waarlijk niet, om onze menschen te laten ‘brullen van het
lachen’. Bewaren wij den vollen ernst. Want er behoeft maar weinig te veranderen,
of de heeren, die zich thans zoo lelijk in de kaart lieten kijken, krijgen meer
beteekenis, dan zij op grond van intellectueele en nederlandsch-historische
praestaties, blijken te verdienen.
En daarom schrijf ik er over. Ons volk moet wakker blijven; en onze lezers, die ik
bizonder dank voor hun brieven van de laatste weken, zullen verstaan, dat wij in
ons volksleven nu reeds gedurende eenige weken feitelijk in doleantie zijn. Bij een
doleantie behóóren ‘doleerende’ getuigenissen.
Teekenen der tijden: ik schrijf dit stukje op het perron te Leeuwarden. De
luidspreker, nooit eerder daar aangetroffen, zendt allemaal duitsch proza over het
5.
publiek uit. Hier werkte eens dr H.H. Kuyper en dr W.A. van Es. Er is veel gebeurd
sindsdien. Elke dag één rukje, zoo zal uw gelijkschakelingsverderf u overkomen als
6.
een gewapend man!
7.
Zijt nuchteren en wakende!

5.
6.
7.

Dr. H.H. Kuyper was van 1896 tot 1899 en dr. W.A. van Es was van 1904 tot 1939 predikant
van de Gereformeerde Kerk te Leeuwarden.
Vgl. Spr. 6:11: ‘Zoo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar, en uw gebrek als een
gewapend man.’ (Oude vertaling)
Zie: I Petr. 5:8.
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1.

53. ‘Wettelijke overheid’
2.

In ons vorig nummer brachten we de door sommigen geuite meening ter sprake,
als zou de ‘wettelijke overheid’ in het bezette deel van het nederlandsche rijksgebied
de vijandige zijn, d.w.z. volgens den feitelijken toestand, die ontstaan is na den
duitschen overval-zonder-oorlogsverklaring en na de dienaangaande afgelegde
3.
verklaring van minister van Kleffens: de duitsche. Wij noemen haar ‘de vijandige’,
niet om eenigen boozen lust aan te wakkeren, maar omdat de feiten alsmede de
verdragen duidelijk spreken. De feiten: we zijn met Duitschland in oorlog gekomen,
en de vrede is nog niet geteekend, al heeft hier het leger gecapituleerd. De
4.
verdragen: art. 45 b.v. van het bekende verdrag zegt: ‘het is verboden de bevolking
van een bezet gebied te noodzaken trouw te zweren aan de vijandelijke mogendheid’.
Op dezen tekst, welks terminologie ons bindt, is wel meer gewezen.
Sinds we ons vorig artikel schreven, kwam ons onder de oogen een artikel van
dr J.W. Noteboom in ‘Antirevolutionaire Staatkunde’, 16e jrg., Mei-Juni 1940,
handelende over ‘Rechtstoestand van het bezet gebied volgens internationaal recht’.
Dr Noteboom stelt, aan de hand van het door ons reeds gereleveerde reglement
o.m. het volgende vast:
a. Staat in dit reglement, dat het bezet gebied zich feitelijk onder het gezag van
het vijandelijke leger bevindt, dan wordt met ‘gezag’ ‘hier niet bedoeld
rechtsbevoegdheid, doch feitelijke macht’.
b. ‘Vast staat, dat het internationale recht de regeling van de rechten en
verplichtingen niet vastknoopt aan eenige juridische bevoegdheid van den
occupator’ (den bezetter, K.S.), ‘doch aan het feit der bezetting zonder meer.’
c. ‘De souvereiniteit - d.w.z. het hoogste gezag in juridischen zin - blijft berusten
bij den oorspronkelijken Staat; de uitoefening van de hoogste macht is echter
- zij het ook onder belangrijke beperkingen - tijdelijk in handen van den bezetter.’
d. ‘De grondgedachte’ der getroffen regeling ‘is, dat de occupator’ (bezetter, K.S.)
‘bij het uitoefenen van het staatsgezag niet optreedt als gemachtigde van het
wettig gezag, doch krachtens rechtsbevoegdheid volgens eigen nationaal recht.’

1.
2.
3.

4.

Uit: De Reformatie, 5 juli 1940.
Zie pag. 297-300.
Mr. E.N. van Kleffens (1894-1983), minister van Buitenlandse Zaken 1939-1946. Zie: BWN,
III, pag. 330-333.
Schilder doelde op de verklaring, die Van Kleffens op 10 mei 1940 te Londen aflegde in
antwoord op Duitslands ‘moedwillige agressie’. Zie: De Standaard, 11 mei 1940.
Zie pag. 297.
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e. ‘De rechtspraak kan blijven geschieden in naam van den wettigen souverein,
aangezien de souvereiniteit over het bezette gebied niet verloren gaat.’
f. ‘Naast de normale wetgeving, administratie en rechtspleging der wettige
Overheid kan dus, voor zoover noodzakelijk, treden een buitengewone van
den occupator (bezetter), welke als uitzondering binnen enge grenzen besloten
is.’
Tot zoover dr Nooteboom.
Hier en daar brachten wij spatiëering aan.
Wat dr Noteboom in de aangehaalde uitspraken opmerkt, lijkt ons te bevestigen
wat wij verleden week reeds hebben opgemerkt, dat n.l. o.i. de wettelijke overheid
ook in het bezette gebied van de staat der Nederlanden de nederlandsche is. De
duitsche macht is ten aanzien van ons zóó gebonden door verdragen, welke zelve
slechts door medewerking onzer wettelijke overheid konden afgesloten worden, dat
èn tijdens de onderteekening van dit verdrag èn bij de ten uitvoerlegging van het
overeengekomene, alleen daarin de goede trouw bewezen worden kan, dat men,
in overeenstemming met den tekst der bepalingen, de wettelijke overheid
onderscheidt van de bestuursmacht van den bezetter. Als wij het hoofd buigen voor
de opgelegde maatregelen van de dragers van het militaire gezag van ‘de vijandelijke
mogendheid’, die een stuk van ons gebied bezette, dan buigen wij het hoofd voor
het gezag van haar, die haar handteekening plaatste onder het door dr Noteboom
en ons aangehaalde verdrag: Koningin Wilhelmina. En als wij ons blijven bukken,
ook al heeft de andere mede-onderteekenende macht (de duitsche) een gelijkwaardig
en voorafgaand verdrag niet gehouden, (de bepaling n.l. van: geen oorlog zonder
voorafgaand ultimatum, of zoo), dan bukken wij eigenlijk, mèt onze wettelijke
overheid, voor God, die ook in de feiten van de overweldiging tot ons komt, en
daarna weer voor onze eigen overheid, die de wapens strekte, en ons,
burgerbevolking, steeds verbood, ze te hanteeren.
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1.

54. ‘Centralisatie’

De bladen bevatten volgend relaas:

Centralisatie in het cultureele leven. Omzendbrief van het A.N.V.
‘Onder de bijzondere omstandigheden, waarin ons land thans verkeert,
dringt zich zeer sterk de overtuiging op den voorgrond, dat de kracht en
de energie, waarmee het cultureele leven wordt voortgestuwd, niet mogen
verflauwen. Integendeel, meer dan ooit moet het streven om het peil onzer
cultuur hoog te houden en het hier aanwzige cultuurbezit in stand te
houden, worden gesteund en aangemoedigd.’
Aldus schrijft het dagelijksch bestuur van het Alg. Ned. Verbond in een
omzendbrief aan alle vereenigingen en particuliere instellingen op cultureel
gebied. Het bestuur vervolgt:
‘Ten einde dit streven in nieuwe banen te leiden, voelen wij het als een
eerste noodzakelijkheid, eenheid te brengen in de tallooze uitingen, die
op dit gebied in Nederland bestaan en organisatorisch verband te leggen
tusschen de vele groote en kleine vereenigingen en instellingen, die met
een bepaald, meer of minder beperkt doel voor oogen, in den opbouw
van het geestelijk bewustzijn van ons volk bijdragen.
Met andere woorden: wij moeten aan deze verbrokkeling een einde maken
en alle los van elkaar werkende krachten samenbrengen in een gezonde
centrale organisatie, van waaruit het geheele cultuurstreven kan worden
geleid en bevorderd. De verschillende vereenigingen moeten hun
zelfstandigheid behouden, maar sluiten zich aan bij een te stichten
“Landelijke Centrale voor Nederlandsche Cultuur”.
Wij noodigen U uit een afgevaardigde te zenden naar de
oprichtingsvergadering, die zal gehouden worden op Donderdag 27 Juni
a.s., om 2 uur n.m., in het Jaarbeursgebouw te Utrecht.’
We hopen, dat van de zijde der waarlijk nederlandsche en vooral der belijdende
christelijke kringen van onze burgers een krachtig verzet openbaar worden zal, óók
tegen dit streven. En vooral, dat men niet zal bukken voor de allicht bij meer dan
één nog al ‘werkzame’ herinnering aan het feit, dat de militaire macht van den
duitschen staat vlak in de buurt is.
Vergis ik me niet, dan zijn er heel wat broeders en volksgenooten, die, als ook
hùn actieve medewerking voor zulke gelijkschakelings- of ‘centralisatie’-plannen
gevraagd wordt, zich laten intimideeren. Ik zeg dit zonder eenige

1.

Uit: De Reformatie, 5 juli 1940.
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hooggevoelendheid; wie dicht bij het vuur staat, heeft het makkelijker dan wie nog
op een afstand er van vertoeft, - zoo lang het duurt. Ook vergeet ik niet, dat men
soms den menschen, die over voorgestelde wijzigingen in ons volksbestand, en
over het al of-niet-meedoen met gelijkschakelingsmaatregelen te beslissen hebben
voor wat hun eigen organisatie betreft, dikwijls zeer weinig tijd laat. Ze worden vaak
overrompeld: de gewone methode van bestuurders, die niet sámenwerken, en van
oneerlijke broeders, volks- of andere -genooten. Op korten termijn beslissingen te
moeten nemen, die, hoe dan ook uitvallende, van vèrdragende beteekenis zijn, valt
niet mee; men kan zich licht vergissen. In de beoordeeling van personen dient men
daarmee te rekenen.
Toch houden we onze ernstige waarschuwing vol. Als nederlanders ons aan
boord komen met gelijkschakelingsmaatregelen, dan moge men voor zichzelf denken:
ze zullen wel staan onder duitschen invloed, en ze zullen wel meer ons willen
pressen, dan mèt ons werkelijk overleggen, - toch is het beter niet op vermoedens
af te gaan, doch op de feiten, en daarom ronduit tot zulke nederlanders te zeggen:
dank u wel, we doen niet mee. Indien de bezettende overmacht ons een of anderen
maatregel autoritair òpleggen wil, dan moet men maar wachten tot zij zelf
rechtstreeks haar gewapende hand op ons legt, en rechtstreeks ons aanspreekt.
Men kan dan weten waar men aan toe is. Ons volk kan dan eveneens weten, wat
het van de duitsche militaire macht te wachten heeft. Voor het klaar doorzien der
situatie en voor het onderkennen der principiëele bedoelingen van den staat, die
over onze grenzen is gekomen, is het beter, dat niemand als vrijwillige handeling
aandient wat door hem in het wezen der zaak wordt aangezien voor opgelegden,
indirecten dwang. Men maakt het aan on-nederlandsch voelende medeburgers, en
men maakt het den duitschen autoriteiten - stel, dat ze denzelfden kant uit zouden
willen gestuurd zien - àl te gemakkelijk, indien men zonder uiterste noodzaak zelf
gaat doen, wat de vreemdeling wil of ondersteld wordt te willen. God weet, Hij alleen
weet, hoeveel er voor vele jaren bedorven wordt, doordat men ‘ja’ zei tot
nederlanders, die in den geest van bepaalde uitheemsche ideologieën spreken,
zonder te wachten op het moment, dat de duitschers ons zouden dwingen. In al
zulke gevallen heeft ons vòlk niet het scherp-bewuste, wakker-houdende gevoel,
te moeten bukken voor vreemden dwang en voor vreemde leer; terwijl - mogelijk
meer uit vrees dan uit kracht van een onafwendbaren loop der dingen, de leidende
instanties, die onder zekere pressies ja zeggen, voor zichzelf toch wèl het ongezellige
gevoel hebben, te bukken voor vreemde macht en leer en praxis. Gevolg is, dat
tusschen het volk en déze leiders een zekere afstand komt, die moeilijk te
overbruggen zal zijn. En dat niet alleen. Een tweede gevolg is, dat men voor wat
de werkelijke wil van den bezetter is, de oogen van het volk gesloten laat. Dat kwaad
is nog schadelijker dan het eerste. Geloofsvervolging, mòet ze inderdaad komen,
dient ook duidelijk te blijken te zijn wat ze is. Het bloed der martelaren, maar niet
het angstzweet der martelaren-ten-halve is het zaad der kerk. En de beneveling
van den geest der de laatste marteling voorkomen willende halve martelaren, heeft
nog nimmer den dienst van het zaad der kerk aan haar gedaan. Als men onder
zekeren (misschien wel met juiste vermoedens werkenden) angst, dat achter de
gelijkschakelingsvoorstellen doende nederlanders de gewapende duitschers wel
eens konden staan, schoorvoetend toegeeft, heeft men zijn recht verspeeld. Men
heeft dan immers voor
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zijn leven lang de vraag onbeantwoord te laten: u hebt toch vrijwillig gehandeld?
En als nederlander onder nederlanders? Maar als men de duitsche autoriteiten zelf
laat spreken, dan kan men altijd den rechtsbodem betreden; de eenige manier, om
rechtschapen met hen om te gaan, is uit te gaan van de stelling, dat zij met ons
(overeenkomstig § 43 Verdrag 1907) behoudens volstrekte verhindering de in het
land geldende wetten zullen eerbiedigen. Nu, niemand der duitsche bezettingsmacht
zal willen beweren, dat de positie van Duitschland zoo zwak is, dat zij volstrekt
verhinderd zijn, de wetten heusch te eerbiedigen, die minister Seyss-Inquart
verklaarde te willen eerbiedigen. Een volk, dat de kunst van den Atlantischen Oceaan
beheerscht, is niet zwak, en dus niet zoo gauw volstrekt verhinderd.
Ik geloof dan ook, dat b.v. de N.S.B.-ers, denk maar aan hun samenkomst in
2.
Lunteren, in feite de duitsche autoriteiten zeer onbeleefd behandelen. Zij hebben
op zóó ontstellende wijze laten merken, dat ze niet gelooven aan den ernst der
bezettende mogendheid in het eerbiedigen van die wetten, dat ik niet graag in hun
schoenen zou staan. Was 't niet kras, dat de heer Mussert, staande op
nederlandschen, hoewel bezetten bodem, en onderdaan zijnde van Koningin
Wilhelmina, en roepende om justitioneele handelingen naar het door deze Koningin
gestelde en door Duitschland behoudens volstrekte verhindering geëerbiedigde
recht, durfde uitroepen, dat hij een staatsrecht aan de laars lapte, een staatsrecht,
in overeenstemming waarmee de duitsche minister Seyss Inquart plechtige
verklaringen aflegde? Ik versta niet, hoe de volgelingen van den heer Mussert aan
3.
al die benzine gekomen zijn. Ik versta nog minder, hoe ze zóó onrust-stokend
hebben durven optreden, nog wel onder het uitwaaien van de duitsche vlag, die
symbool o.m. van de handhaving der orde ad interim in Nederland wil zijn.
Om naar ons uitgangspunt terug te keeren, - de omzendbrief van het A.N.V. moge
niemand op een dwaalspoor leiden. Ook niet door het daarin gebruikte woord
‘cultuur’. Onze lezers, voorzoover ze onze vroegere jaargangen hebben gevolgd,
weten wel, dat hier onder ‘cultuur’ een grootheid verstaan wordt, waaronder niet
4.
alleen wetenschap (!), en niet slechts kunst, doch ook religie wordt begrepen. Een
schema, dat o.m. op den duitschen wijsgeer Hegel teruggaat, den man, wiens
denkbeelden voor de kerk en de geloovige weten-

2.

3.

4.

Op 22 juni 1940 hield de N.S.B. een ‘Hagespraak der bevrijding’ te Lunteren, waar Mussert
de bronzen luidklok van de N.S.B. schonk aan de Duitse opperbevelhebber van de luchtmacht,
H.W. Goering, ‘als een offer dat wij met liefde brengen voor hen die nu metterdaad ons volk
en ons vaderland beschermen’. Zie: De Jong, Het koninkrijk der Nederlanden, IV, pag. 247.
De Duitse autoriteiten hadden het gebruik van benzine aan banden gelegd, maar extra benzine
beschikbaar gesteld voor het vervoer van N.S.B.-ers naar en van Lunteren. Zie: De Jong,
Het koninkrijk der Nederlanden, IV, pag. 246.
Zie bijvoorbeeld: Schilder, ‘De Leider capituleert...’, De Reformatie, 13 maart 1936: ‘Wij weten,
dat gij [de N.S.B.] de zaken van godsdienst- en gewetensvrijheid, en ook van den christelijken
godsdienst (...) “logisch” ziet als “het eerste programmapunt” “ten aanzien van de cultuur”;
en wij kunnen ons nauwelijks van een glimlach onthouden, als wij eraan denken, dat nu
voortaan dit hegeliaansche “cultuurbegrip”, dat in uw brochure I-II nog gehandhaafd wordt,
alleen te verklaren is uit heel den krommen gedachtengang van uw brochure III’.
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schap (inclusief staatsleer) ten eenenmale verwoestend zijn. Een schema ook, dat
door de N.S.B. is gevolgd, als men b.v. naast een sociaal-economische ‘Kamer’,
óók een ‘cultuurkamer’ wilde ingericht zien, met insluiting van ‘kunst, religie en
5.
wetenschap’.
En zouden wij nu zoo maar ons hoofd in een door nederlanders ons voorgehouden
strik leggen? Daarvoor beware ons God. Wij willen geen organisatorisch verband
leggen tusschen vereenigingen, die anti-christelijk zijn, en onze eigen
jeugdvereenigingen, onze sociale organisaties of politieke organisaties. Zijn soms
de Staten-Generaal afgeschaft? Welneen, hun bijeenkomsten zijn alleen maar
opgeschort. Hoe kan men dan kunstmatig samenvoegen, wat naar geldend
staatsrecht niet anders dan apart kan staan? De heer Mussert moge het geldende
recht, dat hem tot veel in staat stelde, ‘aan zijn laars lappen’, - wij doen aan deze
revolutionaire taal niet mee, - wij zijn voor gezags-eerbiediging, en hebben zoo'n
stil vermoeden, dat de heer Mussert zelf daar óók wel vóór zou zijn, indien hij eens
heelemáál zijn zin kreeg. Of is soms ‘legaliteit’ heden goed, en morgen een
dwaasheid?
We hebben hierboven onze jeugdvereenigingen genoemd. Krachtens haar beginsel
kùnnen ze niet zich in een centralisatie- of gelijkschakelingsverband laten
incorporeeren in één organisatie, ook al zou deze (voorloopig) zich als ‘federatief’
aandienen: federatief, zoolang het duurt! Tenslotte komt ‘federatief’ van een latijnsch
woord, dat verbond beteekent (foedus). Federatief verband blijft toch altijd
verbondsverband. En wat voor verbond(sgrondslag) kan er zijn voor Jeruzalem èn
6.
Athene, voor Christus èn Antichrist, voor God èn Belial?
Trouwens, de ‘centraliseerende’ cultuurvereeniging bedenke ten aanzien van
onze jeugdorganisaties, dat deze in nauw verband met de kerk staan. Het kerkelijk
toezicht met name ligt al jaren en jaren vast; het is, gelukkig, geen nood-uitvinding
van dezen tijd. Dat kerkelijk toezicht is een bepaald verband, en blijkens de
confessioneele bepaaldheid van dit toezicht is dat verband zeer sterk. Sterker, dan
ooit een z.g. ‘federatie’ op niet-confessioneelen, nietprincipiëelen grondslag ooit
leggen kan.
We zijn voor dat verband tusschen onze jeugdorganisaties en de kerk dan ook
altijd dankbaar geweest, doch tháns dankbaarder dan ooit. Want van de kerk zal
de duitsche bezettingsmacht af blijven, gelet op de daarvan sprekende
rechtsbepalingen, door ons aangehaald.
Conclusie: niet verlegen worden; onze eigen principes blijven volgen; niet vragen
naar ‘de gevolgen’; bij nederlandsche vrijages niet denken aan duitsche harnassen
onder het satijnen kleed der tot de vrijage allerminzaamst inviteerende
instanties-van-volksgenooten; maar kort en krachtig neen zeggen. En liever - ik
7.
denk aan Adolphus Venator van verleden week - afgescheiden wòrden als de
onvervalschte straffe wijn, dien sommigen niet lusten, dan den gereformeerden wijn
vervalschen met bedorven water, opgevischt met het emmertje van

5.
6.
7.

Zie: K. Schilder, ‘Geen duimbreed’! Een synodaal besluit inzake 't lidmaatschap van N.S.B.
en C.D.U., Kampen, 1936, pag. 23-30.
Naam van de Satan. Zie: K. Schilder, ‘Openbaringsnamen voor Satan’, in: Tusschen ‘ja’ en
‘neen’, verzamelde opstellen, Kampen, 1929, pag. 33-40.
Zie pag. 308-310.
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eenige in troebel water visschende ‘volksgenooten’, die geen geloofsgenooten zijn,
helaas.
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1.

55. Aan een jongeren tijdgenoot, no. 5
Amice,

Bij de lectuur van ons blad ben je zeker nog al eens op een enkel vreemd woord
gestuit. Een klein kwaaltje van ‘De Reformatie’, hoor ik meesmuilen; maar ik houd
me in dat opzicht liever op de vlakte. Eén van die woorden is ‘interim’. Een
interimstoestand. Interimsethiek. Interimsbepalingen. En zoo voort. En zoo voort.
Nou, ik hoef jou over dat lastige woord geen lesje te geven. Je hebt op school
wel gehoord van ‘het Interim’, een bepaalde periode uit de geschiedenis van volken
en regeeringen. ‘Interim’ beteekent, als ik 't goed begrijp, zoo iets als ‘intusschen’,
‘inmiddels’, ‘tusschen de bedrijven door’.
Vandaar dat een interimstoestand een soort van overgangsperiode is. Je moet
dan met mekaar ergens op wàchten. En dat brengt dan weer mede, dat je in zoo'n
interim ook interimstoestanden krijgt. En interimsmaatregelen. Wie zulke toestanden
of maatregelen zou aanzien als blijvend, heeft een manco in zijn bovenkamer. En
wie een maatregel, die hij zelf blijvend maken wil, jou of mij aandient als een
onschuldigen interimsmaatregel, die onderstelt een manco in jouw of mijn
bovenkamer. Zou hij ons te slim af wezen? Maar een interregnum (een
interimsregeering) is toch geen gewoon regnum (een normale regeering)?
Interimskleeren zijn toch geen normale kleeren? Stel, dat je den winter zou moeten
zien door te komen met een regenjas-van-papier, dan zul je 'm mogen liefkozen:
m'n beste interimsjasje! Maar je verlangt toch stiekum naar een normale, niet? Als
in de concertzaal tusschen de bedrijven door de dames en heeren in de corridors
zich wat loopen te vertreden, dan kunnen ze een hartig hapje halen aan een buffet:
'n sandwich, 'n glaasje limonade, en ‘éven een caravellis’, voordat het belletje weer
gaat. Maar wie begint een diner in de pauze?
Nou, m'n waarde, toen ik in onze kolommen dat woord ‘interim’ hier en daar zag
staan, een paar keer achter mekaar, moest ik ineens aan een ouden bekende
2.
denken. Je hebt wel eens van Kierkegaard gehoord? Je was enkele jaren geleden
niet ‘bij’, als je niet iets van hem wist; hij gold destijds even veel als een mannelijke
editie van de jongste noorsche romancière.....voor de onwetenden. Tegenwoordig
3.
4.
luwt dat weer wat, al heeft prof. Van Rhijn nog pas over hem geschreven.
Ik dacht, moet je weten, aan een beschouwing, die Kierkegaard ergens

1.
2.
3.
4.

Uit: De Reformatie, 5 juli 1940.
S. Kierkegaard (1813-1855), Deens wijsgeer.
Dr. M. van Rhijn (1888-1966), hoogleraar theologie te Utrecht. Zie: BLGNP, I, pag. 278-280.
Zie: Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, 31 mei - 19 juli 1940.
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vastknoopte aan een regeeringsmaatregel in het oude Kopenhagen, zijn woonplaats.
'n Ondernemende minister van financiën van het destijds nog onbeschermde en
dus zelfstandige Denemarken had aan de volksvertegenwoordiging een ontwerp
van inkomstenbelasting voorgelegd. Schrik van rondom! - dat gaat wel meer zoo
met belastingen, kijk maar uit naar je biljet in de eerste interimsjaren......Maar - de
deensche minister wist z'n luidjes te troosten. Niks erg, hoor, verklaarde Zijne
Excellentie; - het is maar een interimsbelasting! Straks wordt de bepaling weer
ingetrokken.
Nu kon Kierkegaard nog al eens brommen in zijn baard. Mooie opvoeding, moppert
hij, als ze denken, dat nieuwe maatregelen gemakkelijker ‘er in zullen gaan’, als ze
maar interimistisch heeten te zijn! Och ja, excellentie, natuurlijk zit daar een element
van waarheid in. Maar, zoo pruilt Kierkegaard, er is ook hier een grens, zooals bij
alle menschenwerk. Komt Uwe Excellentie over die grens, dan heeft de troost, dat
't maar iets interimistisch is, geen zin meer - als troost.
Een grens, zegt u?
Ja, en ze is wel aan te wijzen, ook. Overal, waar een restitutio in integrum mogelijk
en zeker is, d.w.z. waar we heelemaal weer in den ouden toestand kunnen worden
hersteld, en dan op elk willekeurig moment, of voor 't minst aan het eindpunt van
het interim, dáár kunt u wel spreken van een interimistische verordening, Excellentie!
Maar als zoo'n restitutio in integrum - die Kierkegaard is al nèt zoo vervelend als
‘De Reformatie’ met die niet-interimistische vreemde-woorden-manie - als zoo'n
restitutio in integrum kwalijk uitvoerbaar is, of heelemaal onmogelijk, dan kunnen,
aldus valt Kierkegaard uit, zulke ministerieele troostredenen over het interimistisch
karakter der inkomstenbelasting mij gestolen worden. Excellentie, wordt mijn
portemonnaie straks weer bijgevuld? Is er een restitutio in integrum voor mijn beurs?
Straks? Ik kan me toch ook niet interimistisch ophangen? Er zijn nu eenmaal dingen,
handelingen, je zelf ophangen b.v., die nooit interimistisch zijn. Zoo'n leepe minister!
Je ziet je lieve geldje nooit terug.....en toch verklaart Z. Exc.: interimistisch, meneer!
Zou een meisje soms gauwer over de eerste verlegenheid heenkomen, wanneer
een meneer haar een interimistisch huwelijk aanbood?
En dan komt Kierkegaard eerst heelemaal los! We beleven, zegt hij, zoo'n
ernstigen tijd, en toch is dat geleuter van interimistisch niet van de lucht. O jullie,
sofisten, - als het nu eens gaat over beslissingen, die geen restitutio in integrum
toelaten, wat dan? Leuterpraat, meneeren! En zeer misleidend! De eerstvolgende
generatie zal die belasting aan den lijve voelen, er is geen spiertje interimistisch
aan! Sociale verhoudingen worden er door geschapen, - voor goed. Laten we ons
niet belachelijk maken als de vrijer, die het meisje makkelijker tot een ja-woord denkt
te verlokken, als hij het voorgestelde huwelijk maar interimistisch noemt. Of als de
man, die naar den strop grijpt, en zich wijsmaakt, dat 't niet zoo erg is, als hij slechts
een interimistische hangpartij in den zin heeft.
5.
Aldus Kierkegaard, in zijn Dagboeken.

5.

Aantekening uit 1851 zonder datum. Zie: Sören Kierkegaard, Gesammelte Werke, die
Tagebücher, fünfter Band, bezorgd door Hayo Gerdes, Düsseldorf/Köln, 1974, pag. 367-370
6

(X , B 257).
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Mijn beste kerel, ook jij wordt vandaag o zoo druk toegesproken met termen uit de
interimsdictionaire. Laat je niet in de maling nemen: die interimsdictionaire is
allesbehalve een interimistische dictionaire. Dat kunnen ze je in Duitschland wel
beter vertellen. Er zijn van die corporatieve vrijers, die op je maagdelijk gemoed
afgestuurd worden. We zijn, zeggen ze, in een overgangstijdperk, en nu moet u het
oogenblik verstaan. Den opmarsch naar het nieuwe Europa bijhouden, tempo,
tempo! Doe mee, anders schiet je straks, na het interim, over, net als 't meisje, dat
den huwelijkscandidaat afwees, en later geen kans meer kreeg......Leg 't hoofd in
dezen o zoo zachten zijden strop, - 't is maar een interimistische handeling, hoor!
Geen Kamervergadering ad interim, - wat doe je nog met je politieke leidraden van
vóór het interim? Ken uw interimstijd, duur uw interimsuur, zóó ongeveer moet je in
de dagen der duitsche bezetting het opschrift van de klok der Amsterdamsche Beurs
lezen. Vóór het interim, meneer, is er zoo ontstellend veel democratische leuterpraat
geweest; m'n goeie man, - verzet nou tijdig de bakens, en doe je interimistische
oogen bij tijds open! Corporatieve perskamers, - we zijn in het interregnum der
sociale en politieke ordening! Federatief verband van vereenigingen, we zijn in het
interim der cultureele ontplooiing van den dietschen genius! En zoo voort. Het is al
interim wat de klok slaat.
Ik geloof niet, m'n waarde, dat ‘De Reformatie’ in 't algemeen over dien Kierkegaard
erg te spreken is. Maar ik denk toch, dat ik voor dit maal wel met jou een snoepreisje
naar Kopenhagen ondernemen mocht, om dit interimspreekje van 1851 ad interim
te lezen. Of, nee, eigenlijk wou ik je maar adviseeren, het niet ad interim, doch voor
altijd te overwegen. Want warempel, ik geloof dat Kierkegaard dezen keer heelegaar
gelijk heeft. Als jij je laat in slaap sussen door het interims-geleuter, dan ben je
dwazer dan dat meisje en dan die galgcandidaat van eigen keuze, waarover
Kierkegaard het had. Je komt er niet gauw van af, - misschien wel nooit, als je
tegenwoordig (excuseer het germanisme) je ‘instelt’ op het interim. Met die ‘instelling’
zelf heb je al tegenover het interim een niet-interimistische houding aangenomen.
Word ik vervelend? Best mogelijk, - want ik heb in mijn eersten na-oorlogsbrief je
al gewaarschuwd tegen het akklimatiseeren aan den huidigen toestand. Ik ben ook
wat oud, moet je weten.
Een restitutio in integrum, die is mogelijk bij God, in Zijn rechtspraak, die zondaren
rechtvaardigt. Ze is echter onmogelijk bij de menschen. Elke deuk in onze
Oranjeliefde doet schade. Elke relativeering van principes. Elk ontijdig meepraten
met de dictatoriale propaganda, ook al is 't over de leuterpraat der democratie, is
gevaarlijk - in een interim. Voorloopig moet je niet de democratische leuterpraat
bevechten, maar de vrije praat probeeren te redden. Dàt lijkt me interims-werk. En
je moet bedenken, dat leuterpraat van democraten nog geen democratische
leuterpraat is. Als God de Heere ons heiligt, door ons actueel te leeren spreken in
des te grooter trouwbetoon, dan zal Hij ons óók in het zedelijke Zijn restitutio in
integrum nabij doen komen, - ze geschiedt pas in het uur van onzen dood.
Temeer daarom moet je Zijn Woord des te serieuzer ter hand nemen. Dat is geen
interimistisch werk, want het is een gebod voor alle dagen. Het is dus de beste, ja,
eenige redding, óók in het interim van heden, dat trouwens slechts zeer ten deele
een interim is.
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6.

En pas op voor geweckte importappelen op gebeelde interimsschalen, - elke week
krijg je een nieuwe portie op je menu. Pas op voor Kierkegaards minister, den
leeperd. Hij zei: geef den keizer wat den keizers is, en voegde er aan toe: 't is maar
ad interim! Maar Christus liet die toevoeging weg. Hoe zou Hij anders dat bevel op
één lijn hebben kunnen plaatsen met het nimmer interimaire: geef Gode wat Gods
7.
is?
Met hartelijken, ik hoop, niet-interimistischen, groet,
Adolphus Venator.

6.
7.

Zie: Spr. 25:11: ‘Een rede op zijn pas gesproken, is als gouden appelen in zilveren gebeelde
schalen.’
Zie onder meer: Math. 22:31.
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1.

56. Aan onze lezers

2.

In enkele dagbladen is een bericht verschenen (volgens het ‘Handelsblad’, ontleend
3.
aan ‘De Rotterdammer’ ), volgens hetwelk de verschijning van ons blad zou zijn
verboden door de Duitsche autoriteiten. Bij informatie ter bevoegder plaatse is ons
heden gebleken, dat ‘noch officiëel noch officieus’ daarvan iets bekend was; noch
de uitgeefster noch de redactie heeft trouwens eenige aanschrijving ontvangen.
Waarschijnlijk is dit valsche bericht ontleend aan een ‘vertrouwelijke mededeeling’,
4.
waarvan de ‘publicatie’ ‘verboden’ was, en uitgegaan als ‘Mededeeling no. 21’,
onder dagteekening van 5 Juli 1940, vanwege den z.g. ‘Raad van Voorlichting der
Nederlandsche Pers’, secretariaat Scheveningsche Laan 111, Kijkduin (Post
5.
Loosduinen), welk instituut (onlangs in ons blad besproken ), zich door valsche
berichtgeving aangaande ‘de Duitsche autoriteiten’ óók tegenover deze ernstig
vergrepen heeft.
K. Schilder (Redacteur).
Oosterbaan & Le Cointre N.V. (L. Smit, Directeur).
Goes, 10 Juli 1940.

1.
2.
3.
4.

5.

Zie: De Reformatie, 12 juli 1940.
Zie: Algemeen Handelsblad, maandag 8 juli 1940.
Zie: De Rotterdammer, zaterdag 6 juli 1940.
De tekst van deze mededeling luidde: ‘In de nummers 38 en 39 [28 juni en 5 juli 1940] van
De Reformatie, Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven, heeft Prof. Dr. K.
Schilder (Kampen) enkele onrust en verdeeldheid verspreidende artikelen gepubliceerd,
welke den Duitschen autoriteiten aanleiding hebben gegeven tot het uitvaardigen van een
verschijningsverbod van dit blad.’
Zie pag. 301-307.
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1.

57. De smarten van een gereformeerd predikant

Ieder gereformeerd predikant loopt, om zoo te zeggen, met een zichtbaar kenmerk
rond. Een ‘merk- en veldteeken’. Het is de gereformeerde belijdenis.
Zegt men hem: mijnheer, u is dominee, en u moet u dus alleen maar met de u
aanbevolen ‘zielen’ en uw zielszorg bemoeien, en niet met ‘politiek’, dan antwoordt
hij, pardon, mijnheer, u stelt de zaak niet juist; want al is het mijn taak niet,
rechtstreeksche politiek te voeren, ik heb een belijdenis onderteekend; daar heb ik,
om zoo te zeggen, op gezworen, daar wil ik ook me mee presenteeren bij de
overheid. En die belijdenis zegt ter dege iets over de beginselen, waarvan alle leven,
dus ook alle politieke leven dient uit te gaan; beginselen, waaraan zoowel overheid
als onderdaan, in bezet en in niet-bezet gebied, steeds zijn gebonden. Die belijdenis,
zoo zal onze geïnterpelleerde predikant vervolgen, zegt iets, en dat ‘iets’ is héél
wat, over God als schepper, en als wetgever van alle ding, en van allen levenskring;
en over het onfeilbare Woord, dat zich niet laat vertreden; en over de kerk, die zich
ook in eigen welbewuste daad vergadert, ‘al waert schoon, dat de Overheydt ende
der Princen mandamanten ende gheboden daer teghen waren, ende dat de doodt
2.
ende lijflicke straffe daer aen hinghe’. En zoo voort.
Als men hem dan zou zeggen: mijnheer, dat is een aardig en allicht wel stichtelijk
woordje voor de binnenkamer, en voor de ruimte binnen de kerkmuren, met name
dan voor de plek, waar het kerkelijk archief is opgeborgen, dan zal die predikant,
iedere gereformeerde predikant, die er op staat, dat men zijn eeretitel en goede
trouw ontziet, verzekeren: u hebt 't mis, meneer. Van archief gesproken, kent u niet
de aardige uitgaaf van de Nederlandsche, de destijds Groot-Dietsche
Geloofsbelijdenis, die eerst verschenen is bij Adolf Blomhert te Nijmegen in 1865,
3.
4.
en later opnieuw bezorgd door dr A. van der Linde, leerling van Kampen, en naar
de uitgave van 1562 op geschept papier letterlijk herdrukt door Joh. Enschedé &
Zonen, Haarlem? Neen. Nu, ik zal u

1.
2.

Uit: De Reformatie, 12 juli 1940.
De Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Naar den oorspronkelijken nederlandschen druk van
1562, uitgegeven door dr. A. van der Linde, Nijmegen 1865, letterlijk herdrukt door Joh.
2

3.

4.

Enschedé & Zonen, Haarlem, 1865 , fol. 23b (art. 28).
Dr. A. van der Linde (1833-1897), onderwijzer, stichtte in 1859 een christelijke afgescheiden
gemeente te Amsterdam, die echter niet door de synode van de Christelijke Gereformeerde
Kerk werd erkend; promoveerde in 1862 te Göttingen op een wijsgerig proefschrift en werd
later vrijdenker. Zie: BWPGN, VI, pag. 51-56.
Schilder verwarde Van der Linde vermoedelijk met A. van der Linden (1858-1902), die in
1884 de Theologische School te Kampen verliet en laatstelijk predikant was van de
Gereformeerde Kerk te Schoondijke.
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dan eens voorlezen wat mijn geestelijke Groot-Dietsche voorouders op de eerste
pagina hebben laten drukken:
Eer datmen sentencie sal prononcieren
Tsy Crime, ofte Civile, ist wel nootelick
Voor alle Richters, dat sy wel examineren,
Waer wt de sake is spruytende blootelic:
Dus moet men alle partijen minootelick
Ghehoor gheven, want die alleen tspreken voorwaar
Heeft, tsy by gelijc oft ongelijc: verstootelic
Sijn wy, die niet en mogen spreken openbaer
Want men doet ons swijghen, dits voor elcken klaer.
Dus O Eerweerdighe Koninck verheven
Wilt ons door u goedertierenheyt eerbaer,
Voor uwe Maiesteyt ghehoor toch geven.
Ghy Richters, laet u de sake ooc aenkleven,
Op dat wy door u advijs mochten verwerven
Octroy, so sal u de wijsheyt niet begeven,
Want dus doende suldy recht oordeel beerven
En des vleesch genegentheyt wilt afsterven
End ons Belijdenisse wel incorporeert,
Suldy bevinden, dat wij menichwerven
5.
Van u tonrechte worden gecondamneert.

Ziet ge wel, zoo zal iedere gereformeerde predikant willen tegenvoeren, mijn vaderen
hebben die belijdenis niet in het archief, maar op de overheidstafel neergelegd.
Toen ze niet gevráágd werd, hebben zij haar daar neergelegd. Ze kwamen den
schuilkelder uit, ze trokken de uniform aan. Die belijdenis van mijn vaderen is een
publiek stuk geweest, en ook ik heb er mijn merk- en veldteeken van gemaakt; ik
loop, moet u weten, altijd in mijn uniform, en heb ze nooit uitgetrokken; zóó iets,
daar heb ik geen woorden voor. Wij, nederlandsche gereformeerden zijn geen
vermomde soldaten, meneer.
En als dan de tegenspreker van daareven zou zeggen: ja, maar, meneer, dat
allemaal was tóen, maar thans hebben we een nieuw Europa, en een nieuwe
volksche gedachte, - dan zal hij zeggen: volksch? Volksch, dietsch? maar màn, zóó
hebben ze ons toch het Wilhelmus leeren zingen, sommigen met gestrekte hand
6.
zelfs: het Wilhelmus, dat daar zegt:
Den coninc van Hispanien
heb ic altijd gheeert?

Wat anders zou dit beteekenen, dan dat onze dietsche vaderen zich tot koning
7.
Filips hebben gewend, net zoo lang als 't maar kon? Omdat ze geen revolutie,

5.
6.
7.

Nederlandsche Geloofsbelijdenis, fol. 1b.
Het strekken van de hand was in nationaal-socialistische kringen de gebruikelijke wijze van
groeten en eer betonen.
Philips II (1527-1598), koning van Spanje, heer der Nederlanden (1555-1598).
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doch alleen maar reformatie wilden? In die lijn ligt immers ook de voorrede van de
Gereformeerde Geloofsbelijdenis?
‘De gheloovige die daer in de Nederlanden zijn, welcke na der warachtigher
reformacie des Euangeliums ons Heeren Iesu Christi begheeren te leven, aen den
8.
onoverwinnelicken Koninck Philippus, haren ouersten Heere’. Dàt is de aanspraak.
't Stuk komt op de tafel van de wettige overheid, de onoverwinnelijke! Wij zouden
u graag eens spreken, majesteit, maar u wilt niet; daarom moet u maar eens lézen,
wat alle gereformeerde dominees bezweren! ‘Na dat onse vyanden’ (d.w.z.
andersdenkende volksgenooten) ‘u de ooren met so veel valsche aenklagen ende
rapporten vervult hebben, dat ons niet alleenlick verhindert en wordt voor u
aenghesichte te verschijnen, maer worden veriaecht wt uwe landen, vermoort ende
9.
verbrant...’ zoo léés toch dit publieke stuk, onze Gereformeerde Belijdenis.
Aldus de voorrede. En dat slotwoord! Groot-Dietsch:
Vermaninghe ende vertooch
tot den Overheden, vanden
Nederlanden, namelick, Vlaenderen,
Brabandt, Hollandt, Zeelandt,
Henegouwe, Artoys, Casteleynschap
van Ryssele, ende andere
10.
omligghende Landtschappen.

Wie graag van Groot-Dietsch spreekt, - in Lunteren heeft de heer Mussert 't nog
11.
pas gedaan - die kan hier terecht, en kan proeven, wat allen, die eens hun stempel
op het groot-dietsche land en zijn historie drukten, willen. Ze willen, dat de overheid
van hun bedoelen ter dege op de hoogte is, ook al is dat misschien een bron van
nieuwe moeiten. ‘Na den vleesche mochten wy veel gemackelicker zijn, sonder
deese leeringe voor te staen ende te beweeren: maer (wy) hebben de vreese Gods
voor oogen, verschrickt zijnde van dat dreyghement Jesu Christi, die daer seyt, dat
hy ons sal verloochenen voor God synen Vader, so wy hem voor de menschen
verloochenen: wy bieden den rugghe den slaghen, de tonghen den messen, de
12.
mont den breydelstocken, ende het gantsche lijf den vyere’... Wee ons, als wij het
niet doen, - dàt ware het ergste bravourstuk...tegen onze hemelschen en dreigenden
(!) koning. Bravourstukjes tegen u, aardsche koning Filips, halen anderen misschien
uit (b.v. de lieden, die wapens opslaan, en een burgerkrijg er voor over hebben),
maar wij doen dat vast en zeker niet. Wij zijn niet schismatiek. Als u onze belijdenis
leest, o koning, ‘sult ghy bekennen dat men ons tonrechte naemt Schismatijcke ofte
13.
verscheurders der eenicheydt...’ ‘Die dit woort der waerheydt in synen mondt

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nederlandsche Geloofsbelijdenis, fol. 2a.
Ibidem, fol. 2a.
Ibidem, fol. 31a.
Op de nationaal-socialistiche ‘Hagespraak der bevrijding’, gehouden op 22 juni 1940 te
Lunteren.
Sendtbrief', Nederlandsche Geloofsbelijdenis, fol. 4a/b.
Ibidem, fol. 6a.
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draecht, is hy oproerich, omdat de menschen haer hier teghen opstellen? ter
contrarien, men moet den oproer ende erghernisse toeschrijven den onversoenlicken
14.
vyanden Gods ende der menschen, namelick den Duyvel’ ...‘Het behoort u toe,
ghenadichste Heere, het behoort u toe, kennisse deser saken te hebben, om u
15.
tegen de dwalingen te stellen...’
En wat u betreft, landsoverheden onder den koning, ‘so ghy in het middel der
vlammen ende benautheden des doodts, den gheloovighen Martelaer niet en kont
onttrecken het betrouwen, dat hy heeft in Jesum Christum ghestelt, en sult ghy niet
16.
belijden, dat ghy Jesum Christum van nieus vervolghet ende cruycighet...? Wy
bidden u in den Name Gods, dat ghy wilt een weynich ophouden ende onderlaten
17.
desen uwen verstandeloosen wreeden ijver... Hoe langhe sult ghy in sulcke
lijdtsaemheyt hooren, die daer seggen, het licht duysternisse te wesen, ende
duysternisse het licht? hoe lange sult ghy den onnooselen (onschuldigen, K.S.)
sondaer te hooren versteken, ende u niet teghen het gheweldt van zijn teghenpartie
18.
stellen, die hem teghelijcke beschuldighen ende veroordeelen...? Wie den
Godloosen recht seyt te wesen, ende den gherechten verdoemt, die zijn beyde den
19.
Heere eenen grouwel...’
Dat is mànnentaal geweest; niet van revolutionairen, doch van trouwe belijders.
O neen, niet van revolutionairen: ‘Wat dracht van wapenen, wat raedtslach heeft
oyt ontdeckt gheweest, tselfs als wy door die ghene, die haer decken met uwen
20.
name ende macht.....wreedelijck ghepijnicht ende ghetormenteert gheweest zijn’ ....?
Niet wij dragen wapenen, niet wij bereiden den burgerkrijg, - kijk wat dat betreft, een
anderen kant uit, o koning. *
Deze geloofstaal van onze vaderen, dit appèl aan hoogere en lagere overheden,
omklemt de gereformeerde belijdenis en is allen gereformeerden dominees volgens
hun zeggen uit het hart gegrepen.
Ook, volgens zijn eigen publieke verklaring, dr H.W. v.d. Vaart Smit.
*
Dat wij hier een bepaalden naam noemen, heeft zijn reden. Ons kwam dezer dagen
volgend stuk onder de oogen:
TENAX-PAKKET
RUBRIEK I - VRIJE ARTIKELEN I
Uitgave van het Uitgeversbedrijf De Pauw
Koninginnegracht 70 - Den Haag

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ibidem, fol. 8a.
Ibidem, fol. 8b.
Vermaninghe tot de ouerheyt', Nederlandsche Geloofsbelijdenis, fol. 33b.
Ibidem, fol. 33a/34b.
Ibidem, fol. 34a/b.
Ibidem, fol. 35b.
Sendtbrief', Nederlandsche Geloofsbelijdenis, fol. 4a/b.
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Afdeeling Persagentuur.
Telefoon 115528 - giro 360574
Nr. 188 van 18-21 Juni 1940
DE TOEKOMST.
Al naarmate de toekomst voortschrijdt, teekent de toekomst zich af.
Het is wonderbaarlijk zooveel succes als de Duitsche wapenen in dezen
oorlog hebben. De Poolsche veldtocht vorderde slechts 18 dagen, hoewel
21.
het toch een volk van 32 millioen zielen was dat hier als tegenpartij stond.
22.
Hoe het in Noorwegen gegaan is, weten we allen. Nederland en België
23.
24.
zijn gevolgd. En thans Frankrijk. In een minimum van tijd is de
Fransche hoofdstad gevallen. En de trotsche vesting Verdun, waar van
1914-1918 de Duitsche troepen vergeefs 400.000 dooden offerden in den
bloedigsten en langdurigsten veldslag die in dien oorlog geleverd is, is
thans schier spelenderwijs overmeesterd.
Wij kunnen ons voorstellen hoe de oud-strijders van 1914-1918, zoowel
Duitschers als Franschen, die toen in die jarenlange taaie worsteling
elkanders krachten hebben leeren kennen, zich te moede gevoelen
moeten bij deze verbijsterende successen. Verdun gevallen! De
25.
Maginotlinie doorbroken! Parijs bezet! Alles in een enkele week bij
elkander. De Duitschers voelen zich gelukkig en trotsch. Ze hebben er
reden toe. De Franschen voelen zich wanhopig neerslachtig; het is geen
wonder. Frankrijk is verloren. De geleden verliezen aan manschappen
en nog meer aan materiaal zijn niet meer te herstellen en de rest van het
land heeft geen voldoenden tegenweer meer. Wat thans nog volgt zijn
slechts de laatste stuiptrekkingen van een goed soldatenvolk, dat nimmer
laf is geweest en in de geschiedenis tal van roemrijke bladzijden heeft
gevuld, maar nu de meerderheid van zijn tegenstander moet erkennen
en zelfs met de grootste dapperheid de geleden verliezen niet meer
inhalen kan.
Wij zouden blinden zijn, indien wij niet wilden of konden zien, waar een
en ander op uitloopt. Het is nog oorlog, ongetwijfeld, en zoolang er
gevochten wordt, is de krijgskans een kans, die keeren kan. Maar allengs
wordt dit reine theorie. Duitschland en Italië staan momenteel zoo geweldig
sterk, dat de afloop van den oorlog zich reeds afteekent.
En - gesteld dat we dit juist zien, dan is één ding duidelijk, namelijk dat
de toekomst van Europa door het nationaalsocialisme en fascisme bepaald
zal worden, niet alleen elders, maar ook in ons land.
21.

22.
23.
24.

25.

Duitsland viel op 1 september 1939 Polen binnen, op 17 september 1939 gevolgd door
de Russische inval in dat land. Binnen een maand was het Poolse leger onder de voet
gelopen.
Op 9 april 1940 viel Duitsland bij verrassing Denemarken en Noorwegen binnen en
bezette deze landen in enkele dagen tijds.
Op 10 mei 1940 opende Duitsland de aanval op het westen van Europa met de inval
in België en Nederland.
Na de overgave van het Belgische leger op 28 mei 1940 concentreerden de Duitse
legers in het westen zich op Frankrijk, dat op 22 juni de Duitse voorwaarden voor een
staakt-het-vuren aanvaardde.
Fortificaties aan de Franse noord-oost-grens, vernoemd naar de Franse minister van
Oorlog, die in 1930 tot de aanleg ervan besloot: André Maginot (1877-1932), minister
van Pensioenen 1920-1924, van Oorlog 1924, 1929-1932, van Koloniën 1928-1929.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

Wij vragen nu niet, of ieder dit aangenaam vindt, of reeds gereed staat
deze wereldbeschouwingen te omhelzen. Wij kunnen ons voorstellen,
dat karaktervaste menschen, die levenslang aan een bepaalde politieke
beschouwing zich gebonden voelden, er niet over denken om nu op
eenmaal uit hun oude huid te kruipen en binnen een paar weken in een
nieuwe huid te verschijnen. Het zou ook weinig
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eerbied wekken en veeleer verachting verdienen. Een eerlijk mensch kan
het niet doen, zelfs al zou hij het willen!
Maar dat neemt het groote feit toch niet weg, dat de toekomst,
aangenomen het feit, dat Midden-Europa den krijg niet meer verliezen
kan, door het nationaalsocialisme en fascisme bepaald zal worden en
dat ieder Nederlander daar ook in Nederland rekening mee zal moeten
houden, hetzij vrijwillig, hetzij noodgedwongen.
En wij gelooven, dat daar ook een andere consequentie uit voortvloeit,
n.l. dat het verkeerd zou zijn om zich nu uit te putten in lijdelijk verzet of
in pogingen om den gang der dingen zooveel mogelijk te vertragen of te
hinderen. Zulk negatief werk zou alleen nut kunnen hebben in de
overweging dat Engeland misschien den oorlog nog wint, maar brengt
tegelijk de schade mede, dat de Duitschers dit negatief werk niet zullen
dulden en bovendien indien Engeland verliest, alle aanhangers van dit
negatieve werk zichzelf den ondergang bereid zullen hebben en aan hun
eigen land en volk inmiddels groote schade hebben toegebracht. Wij
meenen, dat de omstandigheden rechtvaardigen, dat wij daartegen
waarschuwen. Wij gelooven dat aanbeveling verdient, om een positieve
houding aan te nemen en positief mee te werken. Dit is - gegeven al wat
boven gezegd werd - de weg en zelfs de eenige weg naar de vrijheid, die
de Duitsche rijkscommissaris aan ons land en volk beloofde. Het zal velen
moeilijk vallen. Maar er is nu eenmaal iets veranderd. En dat moet men
onder de oogen zien met den nuchteren werkelijkheidszin, die steeds een
kenmerk van ons volk is geweest.
Boven dit stuk staat als plaats van verzending aangegeven: Koninginnegracht 70,
Den Haag, Telefoon 115528.
Wie de jongste uitgave van den Telefoongids opslaat, vindt vermeld: Ned. Chr.
Persbureau, directeur H.W. v.d. Vaart Smit. Het adres is hetzelfde: Koninginnegracht
70, Den Haag. Het telefoonnummer: 115528.
Nu weten we, dat dit Ned. Chr. Persbureau, kort vóór de oorlog in ons land uitbrak,
26.
door de meesten zijner bestuurders verlaten is. Maar we weten ook, dat dr v.d.
Vaart Smit gebleven is, en dat, wie hem spreken wil, moet bellen: Den Haag 115528.
De vraag is nu: wat wil dr H.W. v.d. Vaart Smit? Is hier een uitgeversbedrijf ‘De
Pauw’ in zijn residentie ingebroken? Is hij overweldigd? Verhuisd? Verdrongen?
Uitgeschakeld? Gelijkschakeld? Ingeschakeld? Gemuilkorfd? Gaan dergelijke
stukken zijn deur uit tegen zijn wil? Zoo ja, dan zijn de smarten van dezen
gereformeerden predikant, die, naar wij weten, op behoud van zijn kerkelijken titel
27.
stáát, wel zeer groot! 't Zijn dan de smarten van den geknevelde. Wij zien hem
dan al zuchten onder vreemd geweld! Een uitgeversbedrijf ‘De Pauw’, dat stukken
lanceert, en ze expediëert door dezelfde deur, die

26.

27.

In december 1939 verlieten dr. L.D. Terlaak Poot (voorzitter), prof. dr. F.W. Grosheide
(vice-voorzitter), jhr.mr. J.M.W. Asch van Wijck, mr. A. van der Deure en ds. H. Janssen het
bestuur van het Nederlandsch Christelijk Persbureau. Schilder, die in De Reformatie sterk
op deze stap had aangedrongen, reageerde hierop ‘bizonder dankbaar’: ‘Het is er nooit de
tijd naar geweest, steun te verleenen aan wie nationaal-socialisten steun verleende. Maar
het is zéker in het eind van 1939 er de tijd niet naar. In verband met het feit, dat dit bericht
perspectieven voor verdere zuivering van ons christelijk leven opent, zullen we thans onze
wekelijksche attentiebewijzen voor dit Bureau staken.’ De Reformatie, 22 december 1939.
Van der Vaart Smit stond sinds 16 augustus 1936 als predikant van de Gereformeerde Kerken
buiten vaste bediening.
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ook door den directeur van het Nederl. Christelijk Persbureau geruimen tijd is
gepasseerd.
Of, is dr H.W. v.d. Vaart Smit niet overweldigd? En verlaten zulke stukken het
huis, waar men hèm opbellen kan, niet tegen zijn wil? Zoo ja, dàn zullen de
Gereformeerde Kerken zich over zijn positie als drager van den naam en de eere
van gereformeerd predikant moeten beraden. En de duitsche autoriteiten zullen
moeten weten, dat deze niet-meer-in-gewonen-dienst-zijnde gereformeerde predikant
met ons beleden heeft, en kwaad zou worden, als men 't anders van hem verwachtte:
a. het is aller geloovigen schuldige plicht,...dat zij ‘hen afscheyden vanden ghenen,
die vander Kercken niet en zijn, ende hen onder dese vergaderinghe begheven, al
waert schoon, dat de Ouerheydt ende der Princen mandamenten ende gheboden
daer teghen waren, ende dat de doodt ende lijflicke straffe daer aan hinghe’, (art.
28);
b. het ambt en officie der overheid is o.m. ‘om te (be)vorderen het Koninckrijcke
Jesu Christi’ (art. 36), of, naar de huidige redactie, ‘de hand te houden aan den
Heiligen Kerkedienst; en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het
Woord des Evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd
en gediend worde, gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt’;
c. ‘een yeghelick, van wat state, qualiteyt, of condicien, dat hy zy, moet der
Ouerheyt onderdanich zijn, ende...hen gehoorsaem zijn in alle dinghen, die den
woorde Gods niet teghen en zijn, en bidden voor haer in haren ghebeden’ (id.);
d. ‘in alle ootmoedicheyt ende eerweerdicheyt aenbidden wy de rechtveerdighe
oordeelen Gods, die ons verborghen zijn, ende stellen ons te vreden, dat wy moghen
zijn leerjongheren Christi, om alleenlick te leeren het ghene dat hy ons door zijn
woordt aenwijst, ende en willen dese palen niet over treden’ (art. 13).
Welnu, deze en dergelijke uitspraken, waarop dr H.W. v.d. Vaart Smit wil geacht
worden gezworen te hebben, en te zweren, weerspreken heel het miserabele stuk
proza, dat van Koninginnegracht 70, Den Haag, onder ons volk is uitgegaan.
Wie immers belijdt, wat onder a. gezegd is, die kan niet anders dan zich schamen,
als van achter de deur, die een gereformeerd predikant placht dan wel pleegt in en
uit te gaan, de vermaning klinkt, om toch niet te pogen, den gang der dingen zooveel
mogelijk te vertragen of te hinderen. Welke dingen? Wij hebben vaak genoeg gezegd,
geen gewapend verzet tegen de duitsche weermacht te mogen of te willen
stimuleeren, ook niet met een enkel woord. Maar dat is toch zeker heel wat anders,
dan nationaal-socialisme en fascisme over ons te laten komen? Dat zijn leeringen!
Of, gelijk er staat, wereldbeschouwingen! Wat zou dr H.W. v.d. Vaart Smit ervan
zeggen, als de engelsche propaganda tot de onderdanen van het duitsche rijk zeide:
er staan zóóveel russische tanks aan uw oostgrens, en, zoodra nu de hemel daar
‘droevig-rood’ zou worden, moet ge nu maar uw pogingen om het bolsjewisme, de
russische leer te hinderen, prijsgeven? En wat, als dan een duitsch burger of duitsche
Pauw zou verklaren: dat moeten we maar voor zoete koek opnemen: het is:
‘werkelijkheidszin, die steeds een kenmerk van ons volk geweest is’? Ik denk, dat
zoo'n meneer in het duitsch verrader zou heeten. Ik denk ook, dat hij als zoodanig
zou behandeld worden. Ik denk, als een dominee in Duitschland zou zeggen, in
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geval van een nog maar waarschijnlijke russische overheersching: verzet u niet
langer tegen het bolsjewisme, doch werk positief mee, die dominee zijn huis erg
gauw zou moeten verlaten! In ons blad is nog pas er aan herinnerd, dat volgens
28.
Adolf Hitler de russische staat en de russische ‘Doktrin’ wel te onderscheiden zijn.
Welnu, wij noemen het God geklaagd, dat van Koninginnegracht 70 een vermaning
uitgaat, die, mutatis mutandis, in Duitschland alleen maar verachting ontmoeten
zou. Zeker is ze ongereformeerd gedacht. Het nationaalsocialisme (de leer) is tegen
de gereformeerde belijdenis. Onze weigering om naar het geweer te grijpen is wat
anders dan ongereformeerde leeringen ‘niet te hinderen’, en zelfs niet te vertragen!
Want volgens de gereformeerde belijdenis, zie wat onder b. staat, is alle overheid
verplicht, de kerk toe te staan, elke wereldbeschouwing, elke leer te weerstaan, wijl
deze leer het koninkrijk van Jezus Christus niet bevordert, doch tegenstaat. Zie
slechts, wat de belijdenis aangaande de kerk zegt - het is een zakelijke afwijzing
van de wereldbeschouwing van een totalitairen staat.
Volgens die zelfde belijdenis, waarvan dr v.d. Vaart Smit ook bij de duitsche
autoriteiten, volgens publieke verzekering, zijn visitekaartje maakt, dient in
Koninginnegracht 70, Den Haag te worden gebeden voor Koningin Wilhelmina. Zou
naar de begeerte van zijn hart een gereformeerde kerkeraad zijn kansel nog eens
voor dr v.d. Vaart Smit openstellen, dan zou die kerkeraad zeker van hem
verwachten, dat hij voor de Koningin in 't openbaar zou bidden. Maar hoe verdraagt
zich dat met de vermaning om positief mee te werken (iets anders dan niet de
wapens opnemen) met wereldbeschouwingen van hen, met wie de vrede nog niet
geteekend is? Wil men van Koninginnegracht 70, Den Haag ons eens vertellen, of
wij moeten bidden, dat Koningin Wilhelmina aan de tafel der vredesconferentie zal
aanzitten? Zoo ja, moeten we ons dan reguleeren naar dat gebed, of naar speculaties
over wat de met ons oorlogvoerende staat zou begeeren? Hoe bidt men op
Koninginnegracht 70? Wil men vandaar ons eens open zeggen, of er in Indië een
andere moraal moet heerschen dan in Nederland? Moet de Gouverneur-Generaal
van Indië ook ‘medewerken’? Ik dacht, dat de duitsche autoriteiten, in wier geest de
spreektrompet van Koninginnegracht 70 haar geluiden doet hooren over onze thans
eenzame residentie, en verder, er zoo heel erg tegen was, als de autoriteiten in de
fransche koloniën een andere houding aannamen, dan de wettige overheid van het
29.
30.
moederland (regeering-Pétain )! (De fransche vloot! ) Huldigt men in Konin-

28.
29.

30.

Zie pag. 287.
Onder de druk van de snelle Duitse opmars in Frankrijk werd maarschalk H.Ph. Pétain
(1856-1951) - in 1916 de succesvolle verdediger van Verdun - op 19 mei 1940 benoemd tot
vice-president, en op 17 juni tot minister-president van Frankrijk. Hij aanvaardde eind juni de
Duitse voorwaarden voor een capitulatie, waarbij het grootste deel van Frankrijk bezet werd
door de Duitsers en een kleiner deel in het zuiden van het land onder leiding kwam van Pétain.
Duitsland eiste in juni 1940 van Frankrijk, dat ook de - deels buitengaats zijnde - Franse vloot
zou capituleren, terwijl Engeland en de Verenigde Staten Frankrijk bezworen de vloot uit
Duitse handen te houden. De opperbevelhebber van de Franse zeemacht zag nog
mogelijkheden om vanuit de Franse koloniën in Afrika weerstand te blijven bieden tegen
Duitsland, maar de regering-Pétain dwong de marine tot capitulatie met het overige Franse
leger.
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ginnegracht 70 soms tweeërlei moraal? Moet in Frankrijk het staatsgezag der
officiëele regeering ook de bestuurders der koloniën verplichten, maar moet in den
Staat der Nederlanden een deel der bevolking met de bezetters positief meewerken,
en met een ander deel (in de koloniën) onder de Koningin blijven werken en op háár
áánwerken? In het duitsch noemt men zoo'n opwekking: verraad. In het
belijdend-dietsch óók!
En eindelijk, - wie belijdt wat onder d. staat, die schuift met diepe verontwaardiging
het product van Koninginnegracht 70 ter zijde! Niet in de verborgen dingen zien,
niet op de verborgen dingen ons baseeren, doch op het Woord, het geopenbaarde,
letten, en daarop alleen ons gedrag baseeren! Alzóó de belijdenis, ook van den
dominee, dien men kan opbellen Koninginnegracht 70. Maar hier wordt, o schande,
onze ‘houding’ ons voorgeschreven, op grond van waarschijnlijkheidsberekening!
Duitschland zal 't wel winnen! Wie niet bijtijds de bakens verzet, die wordt straks
vernietigd...
Welnu, liever vernietigd om onze trouw aan de belijdenis van dr v.d. Vaart Smit,
dan gespaard bij de gratie van Koninginnegracht 70! Geen oorlogsspeculaties
beheersche in eerster instantie ons gedrag, zelfs geen ‘mandament’ der ‘princen’
in laatster instantie, doch het Woord van Jezus Christus, in eerster èn in laatster
instantie.
Wat denkt men eigenlijk van onze menschen? Als wij positief moeten meewerken,
om bij een engelsche nederlaag niet te worden vernietigd, moeten wij dan aannemen,
dat deze moniteurs positief meewerken, teneinde bij een duitsche zege de vette
kluifjes te kunnen bemachtigen?
Men zegt mij: weet u wel precies, wat dr v.d. Vaart Smit tegenwoordig voor invloed
31.
heeft? Ik weet er, geloof ik, wel iets van. Maar het levert me geen enkel Leitmotiv.
In de week, waarin een anti-revolutionair orgaan van een redacteur, die heusch niet
32.
elken politieken knobbel mist, verboden is, acht ik dergelijke producten funest.
Laat politieke machthebbers hùn zwaard in de schaal kunnen werpen, de kerk heeft
nog het hare. Het gaat de kerk aan, als zulke producten komen van eenzelfde adres,
waarheen men, tot nu toe, ook preekverzoeken kàn richten. Het gaat de kerk aan,
als wie het zwaard draagt, de kerk zou vragen, niet aan politiek te doen, doch zelf
een politieke leer en moraal zou propageeren, die de kerk rechtstreeks raakt.
Wanneer van uit de richting A-Z de politiek de kerk raakt, dan raakt van uit de richting
Z-A de kerk de politiek. Daar doet nu eenmaal niets en niemand iets tegen.
Wij willen als kerkelijke menschen graag weten, wèlke de smarten zijn van dr
H.W. v.d. Vaart Smit. We hebben de leertucht nog niet afgeschaft. En ònze censure
ook niet. Perscensuur en kerkelijke censuur zijn twee, en in beide zij grondige
eerlijkheid.

31.

32.

Van der Vaart Smit onderhield, sinds hij in mei 1940 was aangesteld als hoofd van de Haagse
afdeling van het Algemeen Nederlandsch Persbureau, geregeld contact met de Duitse
autoriteiten; met sommigen van hen stond hij reeds voordien op goede voet.
Schilder doelde op het verschijningsverbod per 4 juli 1940 van het door Colijn geredigeerde
antirevolutionaire dagblad De Standaard voor acht weken.
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1.

58. Aan een jongeren tijdgenoot, no. 6
Amice,

Den Veluwschen boer al gesproken op je jongste wandeltocht? Nou, wat zei hij
ervan? Je weet, hij is pas bewerkt met een brochure: ‘De stem van ons bloed’!
2.
Schrijver: E.J. Roskam Hzn., precies dezelfde, die al eens van een partij-, immers
N.S.B.-schietgat, ergens in Amsterdam, uit, op onzen redacteur eenige
3.
gifgasbommen heeft neer doen komen. Naar vaker geschiedt, is bij die gelegenheid
‘slechts onbeteekenende schade’ aangericht. De bommen werden ‘lukraak’
geworpen. En zeker was onze redacteur een ‘niet-militair object’.
Maar dat is al lang geleden.
Sedert heeft deze heer Roskam weer van zich laten hooren. Tenminste, zijn naam
staat op het product, zooeven genoemd. En o, hoe innig de veluwsche boer erin
wordt aangesproken! Ik moest, toen ik het las, ineens denken aan die meditatie (zal
4.
'k maar zeggen) in ons vorig nummer, over Baäl-Berith.
Heeft de veluwsche boer, toen je bij hem een glaasje melk dronk, je nog geen
coupure uit het stuk voorgelezen? Misschien had hij geen tijd? En heeft ie 't boekje
weggelegd tegen den winter? Maar dan moet jij er aan te pas komen, amice. De
Veluwe kan niet wachten. Geen dag en geen nacht. Laat zijn ooren er van tuiten.
Dezelfde heer Roskam, die destijds er prat op ging, dat hij lid eener gereformeerde
5.
kerk was, - ik denk niet, dat het tegenwoordig nog zoo met hem staat, - heeft eens
een veluwschen monoloog opgesteld...hij kent onze taal en onze dialecten, en
schrijft ze tot in de perfectie, in zijn gedrukte

1.
2.

3.

4.

5.

Uit: De Reformatie, 12 juli 1940.
E.J. Roskam Hzn., De stem van ons bloed, z.p., z.j. [1940].
E.J. Roskam Hzn. (1892-1974), lid van de N.S.B., keerde zich na het afwijzende synodebesluit
inzake het lidmaatschap van de N.S.B. (1936) van de Gereformeerde Kerken af. Zie: BWN,
IV, pag. 439-441.
Zie: Roskams pamflet ‘Machten der duisternis’, oorspronkelijk afgedrukt in het N.S.B.-blad
Volk en vaderland, 12 oktober 1935; en ‘Open brief aan onze gereformeerde volksgenooten’,
Volk en Vaderland, 25 januari 1936. In deze publikaties verdedigde Roskam, toen nog actief
als lid van de Gereformeerde Kerken, de N.S.B. tegen Schilders bestrijding van deze beweging
in toespraken en in De Reformatie.
Zie: De Reformatie, 5 juli 1940: ‘Men brengt zijn religieuze ceremoniën over naar het huis
van...Baäl Berith. D.w.z. van den “Baäl des verbonds”. O zeker, 't verbond blijft aan de orde!
Men is niet anti-religieus; de tradities van het voorgeslacht worden met begrijpende achting
bejegend. Maar - er zij toch een nieuwe religie’. Opnieuw gepubliceerd in: K. Schilder,
Verzamelde werken, Schriftoverdenkingen 2, Schriftoverdenkingen uit de jaren 1934-1940,
bezorgd door C. Veenhof, Goes, 1957, pag. 347-351; citaat op pag. 349, 350.
Zie noot 2.
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stukken. 't Was een monoloog, waarin de Veluwenaar betoogde, dat ie van de
preeken van dien Schilder niets begreep, - doch de hegeliaansche N.S.B.-wijsheid,
nee maar, die ging er in als koek. Je kunt dus bij hem terecht.
Nou, laten we eens kijken, wat onze veluwsche boer zoo al van dat roepende
bloed van hem zelf begrijpt - - volgens den heer E.J. Roskam Hzn. Ik geloof dat de
preeken van Schilder daarbij vergeleken bewaarschool-gestamel zijn. Maar misschien
doe jij een andere ervaring op.
Zet je schrap, vrind, denk aan den Veluwenaar, en kijk ernstig. Zet je veluwsche
boer, en zijn dochter, die je die groote portie melk heeft toegeschikt, naast je en
luister naar docent E.J. Roskam Hzn., die zoo heel eenvoudig preeken kan. Ik stel
me het discours dan aldus voor:
‘Uit den nevel van het rationeele, individueele denken met zijn valsch
intellectualisme en zijn steedsche cultuur, zijn democratie en klassenwaan,
zijn kapitalisme en Joodsche geldmarkt, verschijnt een geslacht, dat weer
verstaat de roepstem van zijn volk, zooals die, ook nu nog spreekt in
6.
bloed en taal en teeken......’
Stil, veluwsche boer, je moet nou niet interrumpeeren. Je wou zeggen, dat je dat
steedsche wel begrepen had, maar de rest niet? Mond houden, man, we beginnen
pas...
‘Boven het verstandelijk weten stelt de Germaansche geest het innerlijk
7.
begrijpen’ - O ja, zeit de Veluwenaar, dat zei onze dominé ook, 'n zwàre, meneer, geen luchte.
Ga maar door, nou wordt het toch zeker goed. Smytegelt? Love? Erskine?
8.
Hutcheson? Van der Groe?
9.

‘Boven de intellectueele kennis het natuurlijke inzicht’.......

6.
7.
8.

9.

Roskam, De stem van ons bloed, pag. 9.
Ibidem, pag. 9.
Het werk van deze zeventiende en achttiende-eeuwse auteurs - ‘ouwe schrievers’ - was in
bevindelijke gereformeerde kringen, onder andere op de Veluwe, geliefde stichtelijke lectuur.
B. Smytegelt (1665-1739), Zeeuws gereformeerd predikant. Zie: BLGNP, III, pag. 337-340.
C. Love (1618-1651), Engels presbyteriaans predikant.
E. Erskine (1680-1754) en R. Erskine (1685-1752), Schotse predikanten en broers.
G. Hutcheson (1615-1674), Schots predikant.
Th. van der Groe (1705-1784), gereformeerd predikant te Kralingen. Zie: BWPGN, III, pag.
349-352.
Roskam, De stem van ons bloed, pag. 9.
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10.

‘Natuurlijk’? Natúúrlijk? O foei, wat een schande! Onze Bondsdominé zegt het
precies andersom. Weg met dien Roskam, die moet bij dominé in de leer.
11.

‘Boven de macht van het goud de heiligheid van den bodem’......
Hoe durft ie...?
‘Boven het laat-Romeinsche individueele heerschersrecht het
12.
Germaansche boerenerfrecht’....
Gaat dat soms over de Erfgooiers? - -

‘Boven het absolute Koningschap bij de Gratie Gods het leiderschap dat
13.
de levenswetten van het volk vormt en zin geeft.........’
Nou, meneer, ik ben toch altoos trouw aan onze Koningin geweest. Dat zeiden
de N.S.B.-sprekers hier op de Veluwe ook altijd van d'r zelve.
Stil nou goeie vriend, en luister verder:
‘De machten, die de wederopstanding van ons volk niet wenschen,
remmen ons geestelijk zóó, dat wij zelf den moed missen de zuivere lijnen
te trekken.......Het is nu eenmaal zoo, dat deze machten, ook wat onzen
roep voor de raszuiverheid van ons volk betreft, in de officieele kerkelijke
leiders zulke trouwe bondgenooten vonden.
Dit spel speelden zij zoo geraffineerd, dat vele eerlijke Christenen in de
N.S.B. zich inderdaad meenden te moeten verzetten tegen de volksche
14.
gedachte’.........
Wàt? Zoo hoor ik nu den veluwschen boer al weer interrumpeeren, - wàt? Willen
ze nou kwaad spreken van onze dominees? Of gaat het soms over onze dokters?
Maar hier op 't dorp hebben we d'r eentje, die óók van den Bond is. Ik begrijp niet
veel van dat ras en die raszuiverheid. Wat moeten nou ineens die koeien en paarden
hier?
Stil nou, goeie man, en nog even luisteren:
‘Indien wij de raszuiverheid van ons volk verachten, dan verraden wij
ons

10.

11.
12.
13.
14.

Hervormd predikant, die lid is van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde
Kerk, een organisatie tot instandhouding en versterking van het gereformeerde element in
deze kerk.
Roskam, De stem van ons bloed, pag. 9.
Ibidem, pag. 9.
Ibidem.
Ibidem, pag. 14.
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eigen volk en in dat verraad van eigen volk verloochenen wij ook het
15.
Christendom.’
Wâblief, valt onze boer uit, en hij verschuift nerveus zijn pet, wâblief? 't Volk
verloochenen, is dàt het christendom verloochenen? Wel heb ik van m'n leven!
Twee uit een stad, en drie uit een geslacht, dat heb ik nog pas Zondag hooren
16.
17.
verkondigen. De één wordt aangenomen, de ander verlaten! Hoe kan die man
dat schrijven, en dan voor ons, die op de Veluwe bij de oude waarheid grootgebracht
zijn van ouder op kind. Wèg met die fratsen!
Neen, nog éven luisteren:
‘De Godszoon van het licht kreeg van Zijn Vader de opdracht, den
gebroken band tusschen God en mensch, tusschen hemel en aarde te
herstellen om zoo den ban, die de wereld en het leven drukt, te breken
en de levensvreugde te schenken aan het volk, dat zich richt tot God als
tot een Vader en vriend.
Eersten Kerstdag hoorde ik een Gereformeerd predikant in zijn gebed
zeggen: “Wij danken U God, dat Gij zoo tot ons gekomen zijt dat Gij één
met ons waart”. Deze predikant was dan ook een boerenzoon.
Dat is de Calvinistische interpretatie van het Christendom (tenminste
zooals het Calvinisme verstaan wordt door de Veluwsche boeren).
Hiermede bracht het Calvinisme niets nieuws.
Hiermede greep het terug op de Heiland-gedachte zooals die duizenden
jaren geleden, lang voor Christus' geboorte, leefde onder onze
18.
Germaansche voorouders.’
Het Calvinisme van onze goeie ouwe schrievers ook al bij onze Saksische
voorouders, lang vóór Christus’ geboorte? Nou, m'n goeie man, jij bent van de kleine
19.
kerk, is 't niet?
Als jullie dan zoo'n man als die meneer Roskam met z'n onzin en klinkklare
heidendom als lid hebben gehad, dan hoef je hier op de Veluwe nooit meer iets van
onze Groote Kerk te zeggen. En meteen, zonder verder te redeneeren, stapte onze Veluwsche boer op. Hij
wou niet eens meer aanhooren, wat jij over die kerkelijke tucht te vertellen had...
*
't Is maar een ontwerp, amice, van wat je overkomen zal zijn op je veluwschen tocht.

15.
16.
17.
18.
19.

Ibidem, pag. 14.
Zie: Jer. 3:14.
Zie: Matth. 24:40, 41; Luc. 17:34-36.
Roskam, De stem van ons bloed, pag. 16.
Met de kleine kerk werden de Gereformeerde Kerken bedoeld. De ‘grote kerk’ was de
Nederlandse Hervormde Kerk.
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Maar zóó iets zal het wel wezen, overal, waar op de Veluwe mijnheer Roskam
aanklopt met zijn product.
Toch moet je niet je schouders ophalen over al dien onzin. Onzin is nooit machtig,
maar soms wel krachtig. En meneer Roskam, voormalig gereformeerde, naar we
maar zullen aannemen, heeft nu eenmaal goedgevonden, zijn naam te verbinden
óók aan deze passage:
‘De verlossing van ons volk moet dan komen door de jeugd.
De ouden verdwijnen vanzelf, de middelmoot wordt oud en zoo zal de
20.
jeugd de plaats innemen der werkers en dan het leven vernieuwen.’
Ook schijnt de man al druk te werken met de mythe. Lees maar eens dezen barren
onzin:
‘In de Germaansche mythologie was de verlossingsgedachte reeds
voorondersteld. Het naar eigen aard en roeping doen leven van alle
volkeren in de wereld, in harmonie met de Scheppingsgegevenheden, is
een eerste eisch, ook voor het Christendom.
De Siegfriedgedachte wordt dikwijls verkeerd geïnterpreteerd. Ook deze
dingen moet men veel eenvoudiger zien en ontdoen van de 19e eeuwsche
romantiek. In al zijn nuchterheid is de inhoud ervan als volgt:
Siegfried, de goddelijke held, kreeg de opdracht van Zijn Vader om den
band tusschen den Eeuwigen en Mydgaard (de aarde) te herstellen.
Hiervoor moest hij strijden met den draak. In deze worsteling ging Siegfried
in den dood, maar door dezen dood ontstond op Mydgaard het verlangen
naar den Eeuwigen. Dit laatste is dan weer gesymboliseerd in het
Nibelungenlied.
U ziet dat de Calvinistische interpretatie van het Christendom hieraan
niet vreemd is.
Deze dingen moeten wij niet overschatten, maar wij moeten ze ook niet
onderschatten.
De Heilandgedachte zooals die door onze vaderen, in dit verband bedoel
ik door de Saksers, is opgebouwd, spreekt ook nu nog tot ons en
persoonlijk wil ik dan zeggen dat mij dit tot vandaag den dag volkomen
21.
bevredigt en ik niet wensch dit anders te zien.’
Zeg, weet je nog, hoe kwaad de nederlandsche N.S.B.-ers waren, toen sommige
van hun denkbeelden indertijd heidensch genoemd werden? Maar de heer Roskam
beweert nu:
‘Als Christus sterft op Golgotha klinkt over de aarde de triumfkreet ‘Het
is volbracht’. Dan beeft de aarde, dan wordt de zon verduisterd en de
natuur treurt. Als dan na drie dagen de held overwinnend over den dood
weder opstaat, dan juicht de schepping.

20.
21.

Roskam, De stem van ons bloed, pag. 17.
Ibidem, pag. 18, 19.
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22.

Dit alles was niet vreemd aan de wereld der Saksers.’
Terecht zegt de heer E.J. Roskam Hzn.:

‘In elke periode van onze geschiedenis, wanneer een nieuwe tijd vroeg
om nieuwe mannen, dan kwamen zij, doelbewust, naar voren, die denkers
en strijders, die bouwers en bewaarders, die het aanschijn van ons volk
vernieuwden.
Uit ons altijd gevende boerendom kwamen zij voort.
Als een offer zijn zij verteerd.
Dit is de nood van ons volk: onze bloedreserves raken uitgeput, want het
grootste gevaar voor ons volk is niet die enkele procenten Oostras of
Westras of zelfs Indisch bloed dat onder ons leeft.
Ons volk is sterk genoeg om dat te verwerken.
Veel erger is de degeneratie, zoowel de geestelijke als de lichamelijke
verwording in vele boerenstreken zelf.
23.
Schrikbarend is het, wat zich daar in het verborgene, afspeelt.’
Inderdaad. Deze woorden, ook al zijn ze nog gelardeerd met fantasieën, bevatten
toch één stukje waarheid. Het eerste èn het laatste zinnetje, die zijn tenminste waar.
De veluwsche boer zal voor deze penetratie in zijn geest niet bezwijken. Hij zal
zijn oogen open houden.
Voorloopig zal hij over zijn catechismus wat langer nadenken dan over de
‘volksche’ nonsens, waar de naam van den heer Roskam op gedrukt staat.
Vale, vale
t.t.
Adolphus Venator.

22.
23.

Ibidem, pag. 19, 20.
Ibidem, pag. 22, 23.
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1.

59. Het recht der bezettende mogendheid

In ons blad schreven we herhaaldelijk over de rechtspositie van de bevolking in een
bezet gebied. We deden dat, o.m. wijl het de positie der kerk, van het gezin, en van
de godsdienstige overtuiging rechtstreeks raakt, en dus ons allen en met name ook
ons blad direct interesseeren móet. We deden het ook, om, naast het behouden
eener zuivere positie tegenover de bezettende macht, precies te weten, wat onze
houding moet zijn tegenover een klein groepje Nederlanders, die van de
tegenwoordige moeilijke situatie misbruik maken om de zaak van kerk, gezin, en
religieuze overtuiging schade toe te brengen ten bate van hun eigen voor ons geloof
verwerpelijke theorieën. We gelooven daartoe van 's Heeren wege geroepen te zijn,
en ons tegenover Hem, ons volk, en onze kerken te misgaan, als wij het nalieten.
2.
Wij zijn thans in staat over dit punt een duitsch blad te citeeren (...)
Het mooie van dit stuk is, dat het in een Reichsausgabe staat. Onze lezers kunnen
nu zien, dat we, ons baseerende op deze bepalingen [van het Haagse verdrag van
1907], primo goede nederlanders waren, en secundo precies zoo redeneerden als
de duitsche rijkspers verzekert, dat de duitsche autoriteiten door ons willen
geredeneerd zien. Het gaat in het stuk immers duidelijk over Nederland.
Wij hebben nog een ander doel met dit citaat.
3.
Zooals uit een officiëele mededeeling, aan den kop van ons nummer, blijkt, is
door een lichaam, dat zich aandient als de ‘Raad van Voorlichting der Nederlandsche
Pers’, tevens orgaan tot voorbereiding eener Nederlandsche Perskamer, een bericht
verspreid, dat na officiëele informatie onjuist bleek.
We zullen de bladen, die uit dit als ‘vertrouwelijk’ aangediende stuk hebben
geciteerd, niet hard vallen. Wel vragen we ons af, of het niet een in de kaart spelen
van een klein groepje nederlanders is, als onze (nog wel christelijke) pers dadelijk
doorgeeft, wat dit groepje nederlanders publiceert.
Wij verstaan dit niet goed.
We geven toe, dat we dezen ‘Raad’ evenmin verstaan. Boven heel de
mededeelingenreeks (no. 11-21) staat: ‘Vertrouwelijke mededeelingen, uitsluitend
ter informatie der redacties. Publicatie derhalve verboden’.
Maar midden in mededeeling 20 staat: ‘Strikt vertrouwelijk - niet voor publicatie
bestemd’.
Dat is funest. Alles heet vertrouwelijk, publicatie is zelfs over heel de linie verboden,
maar toch wordt, door dan een apart onderdeel van één der berichten weer eens
extra als ‘niet voor publicatie bestemd’ aan te dienen, de

1.
2.
3.

Uit: De Reformatie (‘Persschouw’), 12 juli 1940.
‘Occupatio bellica. Die Rechtsgrundlage der deutschen Verwaltung in den besetzten Gebieten’,
Frankfurter Zeitung, 4 juli 1940.
Zie pag. 329.
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indruk gewekt, als ware het geheime totaal geen geheim totaal.
Deze methoden van nederlanders acht ik ongeoorloofd.
Ik dring er bij onze pers nogmaals op aan, dezen heeren geen stap tegemoet te
doen, en zich vooral niet te laten intimideeren. Wij willen de duitsche weermacht
ontzien, en ons correct gedragen. Maar wij willen nederlanders, die zich incorrect
gedragen (ook tegenover de duitsche autoriteiten, waarvan zij beweringen in 't
geheim en toch weer half niet in 't geheim doorgeven, welke onwaar zijn) ons van
het lijf houden. Wij hebben dat recht, ook volgens de ‘Frankfurter Zeitung,
Reichsausgabe’. Wij willen, dat nederlanders, die anders denken dan wij, afblijven
van onze religie, en niet door semi-officiële handelingen, en persbeïnvloeding, de
zaak van Christus in onze landen hinderen.
Ik heb een vraag aan ‘De Rotterdammer’. Dit blad (vergissen we ons niet) heeft
‘mededeeling nr 21’ van genoemden Raad verwerkt in een publicatie. Dat is nu
eenmaal gebeurd, we zwijgen er in liefde over. Maar heeft het blad ook van dezen
‘Raad’ een afstraffing gekregen? Zoo neen, mag ik dan ook op mijn beurt andere
mededeelingen van dezen Raad publiceeren? Ik zou het zeer nuttig achten, want
ons volk zou dan duidelijk zien, hoe men tracht, onze vrije, ook kerkelijke pers, langs
geheime en toch ook weer half-geheime wegen te infecteeren met onwaarheden
niet alleen, doch ook met bijgeloof.
Overigens hoop ik, dat de duitsche autoriteiten deze heeren aan het verstand
zullen brengen, dat zij niet verkiezen, dat er omtrent hen onwaarheden worden
gelanceerd. Die wekken maar ‘onrust en verdeeldheid’, om met mededeeling nr 21
te spreken!
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1.

60. ‘De Heraut’ over het begrip ‘scheppingsmiddelaar’

Terwijl in Nederland een breede phalanx der van het geloof vervreemden van de
algemeenen verwarring gebruik maken, om met behulp van de vreesachtigheid, de
baatzuchtigheid, of het gebrek aan nationaal besef der anderen, het laatste restje
van Abraham Kuyper's levenswerk te gronde te richten, en met name de door hem
gepredikte antithese grondig te begraven in ettelijke pogingen tot centralisatie van
àlles en nog wat,
en terwijl zoo goed als heel de pers bij die begrafenis van Abraham Kuyper
meewarig staat toe te zien, en de tranen weg te slikken, maar dan zóó fatsoenlijk,
dat geen mensch het hóóren kan, en zóó ‘correct’, dat geen Duitscher het zién kan,
2.
begint ‘De Heraut’ me daar, zooals ik j.l. Maandag verrast ontdekte, een lang
3.
vertoog te leveren, ten bewijze, dat mijn in de Catechismusbijlage zonder eenige
polemische toespitsing gedane afwijzing van het begrip ‘Scheppingsmiddelaar’ niet
4.
goed is, en vraagt het blad, of misschien ds C. Veenhof deze mijne afwijzing van
5.
gemeld begrip nog zou durven noemen te zijn ‘in Kuyper's lijn’.
Ik heb op dit moment wat anders te doen, dan breed op dit alles in te gaan. Ik
hoop het te doen, hetzij bij stukjes en beetjes in ons blad, hetzij bij den tweeden
druk der Catechismusbijlage. Het lust me thans niet, ‘De Heraut’ te beantwoorden
op staanden voet; het blad heeft meer dan eens een schijnberoep op Calvijn gedaan;
werd dit dan weerlegd, dan bleef het blad zwijgen. Het zou en zal ditmaal niet anders
gaan.
Overigens denk ik het mijne, vooral nu, van àl de destijds aangehoorde
argumentaties tegen ‘de polemiek’. In zóó'n ernstigen tijd als deze moeten we elkaar
niet bestrijden, zei de een. Dat was vóór den oorlog. Thans zijn we daar midden in.
Vooral in een geestelijken oorlog, die gevaar loopt verloren te worden krachtens
eigen geestelijke slapte. En kijk, ‘De Heraut’ begint nù over een onderdeeltje van
een terminologische kwestie, nopens dr A. Kuyper, breed te betoogen. Gezamenlijk
den Filistijn op de schouders vliegen, heette het toen, niet polemiseeren! Nu, ik kijk
die kerkelijke en cultureele pers zoo eens aan des

1.
2.
3.
4.

Uit: De Reformatie, 19 juli 1940.
Maandag 15 juli 1940.
Zie: H.H. Kuyper, ‘Scheppingsmiddelaar’, De Heraut, 30 juni, 7 en 14 juli 1940.
Zie: bijlage bij De Reformatie, 10 mei 1940; gebundeld in: K. Schilder, Heidelbergsche
1

5.

Catechismus, deel II (zondag 4-6), Goes, 1940 , pag. 217-227.
C. Veenhof publiceerde in De Reformatie, 10 maart - 12 mei 1939, een serie artikelen onder
de titel ‘In Kuypers lijn’. Zij vormden de basis voor een boek van zijn hand onder dezelfde
titel, dat in 1939 verscheen bij Oosterbaan & Le Cointre te Goes.
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Zaterdags. Die destijds het hardst over dat op-den-schouder-vliegen praatten,
zwijgen nu als muisjes. De filistijnsche schouders worden tenminste wel ontzien.
Een enkelen keer kunnen sommigen zelfs 't niet laten, zich zichtbaar te zetten tot
het zich hoorbaar schikken, tot het zich tastbaar aanpassen bij het zich niet
onsmakelijk verschikken. Ze verslikken zich niet eens.
Ik geloof niet veel van al die antipolemische gelegenheidstheorieën van toen; ik
denk, dat men alleen maar geen argumenten geven kon.
6.
Op de vraag, of mijn afwijzing van den term ‘schepppingsmiddelaar’ (zie § 37 )
in Kuyper's lijn lag, behoeft ds Veenhof geen antwoord te geven. Dat heb ik zelf al
dadelijk gedaan. Prof. Kuyper vraagt naar den bekenden weg. Of het ook in Sikkel's
7.
lijn lag, make uit wie het onderstaande heeft gelezen: Ds J.C. Sikkel schreef, preek
over Zondag 6, 7 Febr. 1915:
‘Wij belijden met de Christelijke kerk het Middelaarschap van onzen
Heere Jezus Christus, en kennen onze roeping om in de wereld daaraan
getuigenis te geven, om bekend te maken aan alle menschen die waarheid
en die prediking, dat Jezus is de Christus, de Middelaar Gods en der
menschen.
Dat wil zeggen, dat het met de wereld en met de menschen alleen terecht
kan komen door Hem. Dat is de beteekenis van het Middelaarschap. En
dat is de beteekenis van de belijdenis der Christelijke kerk van het
Middelaarschap.
Daarom moeten we die beteekenis van het Middelaarschap ook zoo
vasthouden. De beteekenis van het Middelaarschap is maar niet, dat er
wat is en wezen moet tusschen God en ons, zooals de Vader door den
Zoon de wereld geschapen heeft, en zooals Hij de wereld in stand houdt
door het eeuwige Woord, want dan is de Heilige Geest ook Middelaar.
De wereld is ook niet geschapen zonder den Geest Gods, en wordt ook
niet in stand gehouden zonder den Geest Gods. Dat is niet de beteekenis
van het Middelaarschap naar de Schrift. Ge vindt in heel de Schrift nooit
zoo van het Middelaarschap gesproken. Daarom achten we het niet naar
Gods Woord, dat men spreekt van den Middelaar der Schepping. We
loopen dan gevaar, dat we aan het Middelaarschap van Christus alleen
beteekenis toekennen, dat de wereld toch zooveel aan Hem te danken
heeft, dat zij door Hem in stand gehouden wordt, en dat daar allerlei
weldaden uit volgen, omdat Hij de eeuwige Zoon van God is.
Neen, maar bij de belijdenis van het Middelaarschap gaat de Heilige
Schrift uit van de gevallen wereld. Het Middelaarschap heeft betrekking
op de gevallen wereld. Niet maar op de wereld zooals die door Gods
schepping bestaat, maar zooals die door de zonde van den mensch en
de verleiding van den duivel gevallen is. We hebben met onzen
Catechismus voordat we aan het Middelaarschap toekwamen, beleden
onze ellende, dat we als verbrekers des Verbonds voor God staan, en
dat we onder Zijn wet verdoemelijk zijn voor Hem, en dat we Zijn tijdelijke
en eeuwige straffen

6.
7.

Schilder, ‘Par. 37: Verbonds-, geen scheppingsmiddelaar’, Heidelbergsche Catechismus, II,
pag. 169-176.
J.C. Sikkel (1855-1920), predikant van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam. Zie: BLGNP,
I, pag. 342-343.
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verdiend hebben, zoodat er voor de wereld niets anders overblijft, dan
het rechtvaardig oordeel Gods, Zijn toorn, wraak en grimmigheid.
En daarom komt dan het Middelaarschap op. Zoo kent het de Schrift, en
8.
zoo belijdt het de Christelijke kerk.’
Tot zoover Sikkel. Het lust ons waarlijk niet, vandaag nog meer ervan te zeggen.
9.
Ik wijde nog slechts eenige vriendelijke gedachten aan ds H. Veldkamp, die in ‘Fr.
Kbl.’ indertijd mijn jaaroverzicht Geref. Kerken niet goed vond: er kwam te weinig
10.
van den oorlog in voor! Het moet hem wel zwaar te moede zijn, als hij ‘De Heraut’
en.....‘Friesch Kbl.’ leest.

8.

9.
10.

Uit den schat des woords. Werken van J.C. Sikkel, in leven dienaar des Woords te
Amsterdam, III, preeken (volgens stenogram), derde bundel, Schoten, 1923, pag. 2,
3.
H. Veldkamp (1895-1956), predikant van de Gereformeerde Kerk te Sneek. Zie: De Haas, V,
pag. 246, 247.
Zie: Friesch Kerkblad, 2 februari 1940.
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1.

61. Prof. dr G.C. Berkouwer

Zonder zijn predikantswerk geheel los te laten, is dr G.C. Berkouwer bereid
gevonden, aan de V.U. enkele colleges te geven in de nieuwe theologie, als
2.
buitengewoon hoogleeraar.
We wenschen hem daarmee van harte geluk. Over de oudere theologie zullen
we, dat is wel gebleken, te zijner tijd met hem nog wel eens van meening moeten
verschillen; ware de oorlog niet tusschenbeide gekomen, het zou reeds gebleken
zijn in ons blad. Maar prof. Berkouwer zal de nieuwere theologie doceeren, en gelet
op zijn belangstelling voor dit onderwerp, alsmede op haar resultaten, zien we met
vertrouwen zijn arbeid tegemoet.
Met eenige bitterheid in 't hart denken we overigens terug aan een uitlating van
3.
een gewezen curator van Kampen, die ook curator der V.U. was en is. Toen in
Kampen buiten oorlogstijd een zesde hoogleeraar door het college van hoogleeraren
werd begeerd, en het curatorium die begeerte ondersteunde, rekende deze curator
uit, dat minstens een kwart millioen eerst op tafel zou moeten liggen. En tijdens de
jongste synode leverde bij opponeerende copie - ongeteekende - aan een persbureau
4.
van dr H.W. v.d. Vaart Smit. Thans

1.
2.

3.
4.

Uit: De Reformatie, 19 juli 1940.
Dr. G.C. Berkouwer (1903), predikant van de Gereformeerde Kerk te Watergraafsmeer.
Berkouwers benoeming tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit werd door de
president-directeur van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag
dr. H. Colijn bekend gemaakt op de jaarvergadering van de Vereeniging, gehouden op 11 juli
1940 te Utrecht.
Dr. W.A. van Es was curator van de Theologische Hogeschool te Kampen van 1922 tot 1940
en van de Vrije Universiteit te Amsterdam van 1937 tot 1943.
Vgl. het ingezonden van dr. Van Es in De Reformatie 2 augustus 1940: Hij verzocht Schilder
plaatsing van zijn schrijven, ‘om U en ieder, die er belang in stelt, te verzekeren, dat ik mij
niet bewust ben, ooit eenige copie...laat staan “opponeerende” of “curatoriale
stukjes”...ongeteekend aan eenig blad, ook niet “aan het persbureau van dr v.d. Vaart Smit”
geleverd te hebben, of zelfs maar met het verzoek of ook maar in de verwachting, dat zulk
een copie “ongeteekend” zou worden geplaatst.’
Schilder becommentarieerde: ‘'t Was wel degelijk opponeerende copie. De zesde hoogleeraar
te Kampen is “thans” nog niet benoemd. Derhalve: niet van de baan gegaan. Wat inzender
aan het persbureau dr v.d. V.S. schreef, begaf zich zeer stellig in critiek op de zaak zelf, die
alsnog aanhangig was. 't Was niet noodig, vond dr v. Es. Thans heeft Amsterdam wel
uitbreiding. Dezelfde curator, die Kampen's verlangen bestreed, laat thans, nu het de V.U.
betreft, niets van zich hooren. Van de V.U. is hij nog curator. (...)
Beweerd is alleen, dat de copie ongeteekend wàs. Het heeft eenige weken gekost, eer dr
v.d. V.S. met den naam van zijn correspondent voor den dag kwam. Hij moest eerst weten
of het mocht. Een bewijs, dat de onderteekening z.i. “fraglich” was. Ds. Veldkamp schreef
het stuk toe aan het persbureau zelf, en liet dit tot nu toe onveranderd, hoewel dr v.d. V.S.
tegen ondergeteekende, die ds V. geloofde, fel in 't geweer kwam, deswege...’
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benoemt de V.U., met dezen curator, een nieuwen hoogleeraar, midden in oorlogstijd.
Ditmaal geen curatoriale stukjes naar dr v.d. Vaart Smit. En ook geen kwart millioen
5.
op tafel. Zelfs geen achtste. Doch een tekort.
Dr Berkouwer vergeve mij, dat ik mijn welgemeenden gelukwensch aldus aanvul.
Recht en eerlijkheid hooren in de kerk weer te keeren. Ik hoop, dat hij eraan zal
meewerken, en dat men niet langer met twee maten mete. We gaan gelukkig vooruit.

5.

Berkouwers optreden als hoogleraar werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning
aan de Vereeniging van particuliere zijde.
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1.

62. ‘Onpersoonlijk’

Prof. dr D.H.Th. Vollenhoven heeft dezer dagen in ‘Philosophia Reformata’ een zeer
belangrijk artikel gepubliceerd. Het handelt over den term ‘anhypostatos’, een geleerd
woord, dat te kwader ure is vertaald door ‘onpersoonlijk’, en dan tot sjibboleth
2.
gemaakt is voor de orthodoxie inzake de christologie.
Prof. Hepp heeft in zijn Deformatiebrochures dezen kant uit geredeneerd, en prof.
Vollenhoven in zake de leer der twee naturen van Christus van heel wat ernstigs
3.
beschuldigd. Prof. Vollenhoven wijdt nu een breede studie aan het begrip, en toont
duidelijk aan, dat ‘anhypostatos’ meermalen een zeer bedenkelijke term is, dat hij
nimmer criterium der orthodoxie kan zijn, dat met het woord ‘onpersoonlijk’ hier niets
te beginnen valt, en dat het probleem door prof. Hepp verkeerd gesteld is, en ook
verkeerd ‘opgelost’ is.
Eén onduidelijke, en in haar redactie, als men ze zou willen letterlijk nemen,
4.
onjuiste uitdrukking, van jaren geleden neemt prof. V. terug. Het verbaast en
bedroeft me, dat wie daartoe bij hem aandrongen, niet tegelijkertijd andere onjuiste
en veelvuldiger uitdrukkingen van de professoren Waterink en Hepp aan de orde
stelden. Die incongruentie zal nog de aandacht moeten hebben. Maar reeds nu
spreken we onzen dank er voor uit, dat prof. Vollenhoven er in geslaagd is, den
aanval der professoren Kuyper en Hepp te breken. Hij heeft een breede studie
geleverd, die den door anderen geopenden en verkeerd geleiden aanval beantwoordt
met een waardigen, puntigen, afdoenden en helaas nog niet overbodig gebleken
tegenaanval. De theologie heeft er bij gewonnen; oud misverstand is opgeruimd voor goed.

1.
2.
3.
4.

Uit: De Reformatie, 19 juli 1940.
D.H.Th. Vollenhoven, ‘Anhypostatos’, Philosophia Reformata, V (1940), pag. 65-79.
Hepp, Dreigende deformatie, III, pag. 14-29, m.n. 26.
Vollenhoven herriep de volgende passage uit zijn boek Het calvinisme en de reformatie van
de wijsbegeerte, Amsterdam, 1933, pag. 47: ‘Het Woord, dat zich op geheel eenige wijze
verbond met hem, die, ontvangen uit den Heiligen Geest en geboren uit de maagd Maria, de
tweede Adam is (...)’ Zie: Vollenhoven, Anhypostatos, pag. 79.
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63. Studenten, opgepast.
1.
(Een artikeltje voor studenten, maar ook voor anderen!)
Er is een beweging gaande, die tot doel heeft, de Nederlandsche studenten te
2.
organiseeren in een centraal geleid verband.
Laat me de studenten, die den Christus belijden, mogen manen tot uiterste
voorzichtigheid. Wat ik las van de bepalingen, waardoor het verband zal zijn
gekenmerkt, is van dien aard, dat ik allen studenten zou willen vragen, zich te
onthouden, als 't éven kan.
Gronden voor dit advies zijn o.m. de volgende.
a. Wij leven thans in een interimstoestand. Men moet in zulke dagen geen
principiëele veranderingen invoeren. Dat is in strijd met den hooggeloofden
‘werkelijkheidszin’. En het is reeds daardoor uiterst gevaarlijk.
b. Ook om andere redenen is het thans bizonder gevaarlijk. Men weet, dat de
duitsche autoriteiten hebben verzekerd, onze staatsinrichting, het karakter onzer
samenleving, te willen eerbiedigen. Het is in Den Haag, in de Ridderzaal, gezegd.
Het is ook in Duitschland zelf alzoo meegedeeld in de pers (o.a. ‘Frankfurter Zeiting’).
Van die zijde wordt u dus blijkens het gegeven eerewoord niets opgelegd. Maar het
3.
gevaar is hier: er zijn enkele nederlanders, een klein groepje, die trachten vooruit
te loopen op de vredesonderhandelingen, waarbij definitief de status van ons land
zal worden geregeld. Zij trachten, het moge hun door God vergeven worden, de
heerschende onzekerheid te misbruiken, om in een periode, waarin onderling overleg
veelszins onmogelijk is, al vast zóóveel gedaan te krijgen, dat straks gemakkelijk
gezegd kan worden: ziet ge wel, vrijwillig heeft de nederlandsche bevolking al
gewerkt in de richting van het leidersbeginsel, wij roepen dit beginsel als het principe
der nederlandsche keuze uit. In dat geval heeft niet de duitsche overheid, die immers
naar volkenrecht onze staatsinrichting-zonder-leidersbeginsel eerbiedigt, doch de
verslapte aandacht der nederlandsche bevolking zelf ons een eindweegs den kant
van een aan het kleine minderheidsgroepje welkome inrichting van het leven laten
oproeien; wij roeien dan pal in de richting van de plaats, waar zij ons tenslotte hebben
willen. De gevolgen zullen straks zijn, dat zij inmiddels op belangrijke posten zich
hebben genesteld, en verordeningen òf in 't leven geroepen, òf voor het minst
voorbereid hebben, die ge straks niet meer keeren kunt, en die u, gelooft dat maar
gerust, zoogenaamd met uw eigen bewilliging,

1.
2.
3.

Uit: De Reformatie, 19 juli 1940.
Het betrof de plannen voor de Nederlandsche Studentenfederatie. Zie: Algemeen Handelsblad,
18 en 30 juli 1940.
Bedoeld zijn de nationaal-socialisten.
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4.

zullen ‘aangorden en brengen werwaarts gij niet wilt’.
c. Ge zult tegenwerpen: als wij niet meewerken komt er toch zoo iets, en daarom
moeten we als de kippen er bij zijn, opdat ook onze stem kan worden gehoord bij
de overheidsinstanties; doen we niets, dan staan we ook overal buiten. Daar is
ongetwijfeld iets van aan. Maar het volgende worde niet vergeten:
1o. Indien bij de vredessluiting de bepalingen voor Nederland dusdanig zouden
worden, dat er ook politieke veranderingen ons zouden worden opgelegd, en een
staats- en maatschappijinrichting, welke van de bestaande Grondwet niets overlaat,
dan wat het Führerprincipe gebruiken wil, dan hebt ge met al uw goedbedoelde
zelfbeveiligingsmaatregelen toch niemendal bereikt; gij zult dan regelingen hebben
te accepteeren, die ge nu nog nauwelijks kunt aanduiden, laat staan: u voorstellen.
2o. Zou het komende vredestractaat anders uitvallen, dan hebt ge, door in het
interimstijdperk tegemoet te komen aan de speciale verlangens van een klein groepje
5.
nederlanders, die blijkens de stembus uw corporaties niet vertegenwoordigen
kunnen, u zelf den terugkeer naar wat gij tot op heden gewild hebt, bemoeilijkt.
3o. Ge hebt dan bovendien onbedoeld, gij op uw terrein, gelijk anderen weer op
het hunne de interimsdagen mee laten misbruiken voor niet-interimaire maatregelen;
en dat schijnt net precies het verlangen van bovenbedoeld klein groepje nederlanders
te zijn. De academici apart behandelen; de sociale organisaties ook weer achter
een eigen loketje samenbrengen; de pers eveneens apart bewerken; de kerk ook,
en zoo voort, en zoo voort, en dan straks zeggen: het is allemaal vanzelf en vrijwillig
gebeurd. En de uitkijktoren, vanwaar het geheel overzien wordt, dien hebt gij niet
betreden. Dáár staan ànderen op, maar de toren staat in een wolkgordijn. Wijl dit
beeld verwarring stichten kan, als zouden n.l. zij, die op den uitkijktoren staan,
vandaar ook zelf geen uitzicht hebben, wil ik liever een andere vergelijking zoeken.
Er zijn ziekenhuizen, inrichtingen voor krankzinnigen of zenuwpatiënten, waar een
breede gang in 't midden loopt, terwijl rechts en links zalen zijn gebouwd, waar zich
de patiënten bevinden. In de deur van elke zaal is een glasopening aangebracht,
en het glas heeft de eigenaardigheid, dat wel de directeur en zijn staf in alle zalen
kijken kan, van buiten naar binnen, maar dat niemand onder de patiënten kan zien
van binnen naar buiten. De directeur kan alle patiënten controleeren, en ook - alle
ondergeschikten van het personeel, dat in de zaal maatregelen neemt...! Zóó
ongeveer gaat het toe, waar bedoelde volksgenooten hun zin krijgen. Gij wordt in
de zaal der academici bewerkt. Ge zijt patiënt, volgens de logica van den corridor.
En uw leider, dien gij hebt aangewezen als uw repraesentant, is tenslotte ook weer
ondergeschikt personeel. Anderen worden bewerkt in de zaal voor de pers. Derden
in die van sociale aangelegenheden. Elke zaal apart. En de centrale leiding is er
wel, maar gij krijgt die niet te zien. Zij is in den breeden gang, waarop alle zalen
uitkomen. Zonder het te weten, is uw ‘ja’, in zaal A van beteekenis voor de lieden
in zaal B en C en D, enz.

4.
5.

Joh. 21:18.
De N.S.B. had bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1937 vier van de honderd zetels
verworven.
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d. Dus: niets doen? Dát is niet beweerd. Rondweg berichten, dat gij in een interimstijd
niet aan niet-interimaire maatregelen vrijwillig meehelpt, is al een positief getuigenis.
Het is ‘positief meewerken’ in den geest van serieuzen werkelijkheidszin. Laat dáárop
het conflict eventueel aankomen. Op dézen werkelijkheidszin. Interim is interim. Dat
kan geen mensch u kwalijk nemen.
En gaan dan de menschen, die het interim misbruiken, toch verder, dan verraden
ze daarmee, dat ze meer op het hart hebben, dan ze u zeggen willen. Gaat in dat
geval een nood-verband vormen, dat àllen omvat, die niet van plan zijn, bepaalde
lievelingsdenkbeelden van een klein groepje, u bekend, te volgen. Dat is dàn positief;
en het resultaat zal even duidelijk zijn als de stembus der laatste jaren. Geeft gij
toe, of trekt gij de scheidslijn onzuiver, dan zal men later zeggen: de stembus heeft
niets te beteekenen gehad.
En, laat geen enkel verband, zelfs geen nood-verband, zóó zijn ingericht, dat voor
de theoretische en practische erkenning der principiëele tegenstellingen van geloof
en ongeloof, geen plaats meer zou zijn.
Studenten, opgepast! Eer gij het weet, zijt ge in een bootje gestapt, dat, eenmaal
afgevaren, u brengt waar ge niet wilt. Bedenkt, dat tegenwoordig niet iedereen u
precies zegt, wat hij eigenlijk voor heeft. De bekoring van het studentenleven is juist,
dat in de studentenrepubliek men daaraan gruwelijk het land heeft, - als 't kwaad
ontdekt is.
Maar soms is 't dan al te laat.
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64. Revolutie met stille trom

Is er wel iemand te vinden, die nog weet, wat nu eigenlijk ‘politiek’ is? Ik weet het,
vrees ik, niet meer. Slechts één ding is mij duidelijk: terwijl Europa in brand staat,
en Nederland vreeselijke brandwonden opgeloopen heeft, waarvan de pijn al evenmin
als de andere effecten verdwenen is, zie ik tusschen den troosteloozen boel enkele
volksgenooten rondmarcheeren, die zoowat alles, wat van u en mij was, met de
vinger betasten, en aan uw vrije beheer willen onttrekken, of den centralisatiekant
uitsturen willen. Komt er dan van uw kant een protest, kerkelijk, particulier, sociaal,
wetenschappelijk, religieus, academisch, dan antwoorden ze: politiek, geachte heer,
- en daar moet u afblijven. Meteen zijn ze al weer verder; u hebt geen tijd meer om
op verhaal te komen, en te verklaren, dat het toch heusch een kerkelijke, particuliere,
sociale, wetenschappelijke, religieuze, academische lading was, die daar onder die
politieke vlag werd opgeborgen, onder de leus: handen af, handen af, hier is de
politiek.
Gevaarlijk is elke erkende dan wel opgekropte capitulatie voor deze handelwijze.
Gevaarlijk, temeer, ten overstaan van het revolutioneerend pogen van enkele
nederlanders, die - we citeeren henzelf - wel eens ‘als “landverraders”’ zijn betiteld,
doch thans van zichzelf per circulaire verklaren, dat zij ‘het beste inzicht hebben
betoond’,...als ware daarmee de kwestie van al of geen landverraad ook zelfs maar
even aangeroerd.
We denken hier aan den in ons vorig nummer (en reeds eerder) genoemden
‘Raad van Voorlichting der Nederlandsche Pers’ (dr T. Goedewaagen, A. Meijer
Schwencke; drs W. Goedhuys, P.J. van Megchelen, dr A. v.d. Poel, mr M.M. Rost
2.
van Tonningen).
We beschikken thans over een vrijwel aaneensluitende reeks van mededeelingen,
die dit lichaam verspreidt (gedateerd 22, 25 Juni, 3, 5 Juli '40, plus een
a.
ongedateerde). We zouden den meer dan slordigen arbeid van dit lichaam willen
qualificeeren als een poging om met stille trom revolutioneerend te werken.
Als wij, zonder letterlijke overname, toch enkele eigen openbare mededeelingen
op grond van bedoeld materiaal aangaande het geschrijf van dezen Raad doen,
hebben we daarbij een goede consciëntie. Ik weet, dat boven een deel der
mededeelingen (22 Juni, 5 Juli 1940) staat: ‘Vertrouwelijke Mededeelingen’. Ik weet,
dat boven andere stukken dit opschrift ontbreekt. Ik weet tevens, dat

1.
2.
a.

Uit: De Reformatie, 19 juli 1940.
Zie pag. 301-307 en 329.
Den éénen keer een datum, den anderen keer niet. Den éénen keer onder mededeeling:
geheim, den volgenden zonder die mededeeling. Den éénen keer bevelerig, den anderen
beleefd. Geel papier voorop, wit daarna volgend. Gedrukt het ééne, getypt het andere.
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wanneer iemand mij ongevraagd drukwerk (of cyclostile-schrift) toezendt, in open
enveloppe, met het stempel: frankeering bij abonnement, en dit dan bovendien niet
aan mij rechtstreeks, doch aan anderen, dit vertrouwelijke karakter slechts fictief is,
en mij tot niets verplicht; zoo is het hier. Ik weet ook, dat, als een groepje menschen
illegale en staatsgevaarlijke handelingen doet (b.v. terroriseeren of verboden
afkondigen, die alleen de wettige overheid afkondigen kan), zwijgen zonde kan zijn.
Ook dat geval is hier. Ofschoon voorts de mededeelingen nr. 11-21 (5 Juli) ‘uitsluitend
ter informatie der redacties’ geschiedden, ‘vertrouwelijk’ waren, en ‘publicatie’ ervan
‘verboden’ was, hebben de heeren aan geen mij bekende redactie hun opgedrongen
vertrouwelijkheden in open enveloppe toegezonden, doch wel aan mij bekende
directies. Stel, dat zoo'n directie in diep ontzag voor den ‘Raad’ haar redacties zou
willen inlichten, dan moest zij het stuk weer overtikken, want zij zelve wordt óók
opgewekt, om alle mededeelingen ‘zorgvuldig’ te bewaren. Het
vertrouwelijke-stuk-in-open-enveloppe moet worden overgeschreven dus. Door een
kantoorklerk, laat ons zeggen. Heeft de directie meer dan één blad, dat zij laat
verschijnen, dan moet ze nog vaker overschrijven. Wie heeft ooit van eenige serieuze
instantie dergelijk vertrouwelijkheidsgehannes beleefd?
Intusschen zou de zaak niet zoo erg zijn, als de heeren niet met sleutels
rammelden.
Helaas, dat gebaar ontbreekt niet, en daarom spreek ik er over: het is lands- en
staatsgevaarlijk, vooral in crisisdagen, als onbevoegden zich aanstellen als waren
ze overheid.
In het stuk van 25 Juni '40 lees ik, dat op grond van een bepaalde opinie dezer
heeren, welke me verder koud laat, ‘op den duur een aantal advertentiebladen zullen
dienen te verdwijnen’. Dienen! Wilt u eens vertellen, mijne heeren, wie u tot oversten
en rechters over ons heeft aangesteld? Volgens de ‘Frankfurter Zeitung’ - zie ons
3.
vorig nummer - zijn we aangewezen op het nederlandsche recht, behoudens
volstrekte verhindering voor de bezettende macht. Wie gelooft nu, dat de duitsche
oorlog tegen Engeland volstrekt verhinderd wordt door een advertentieblad in
Lutjebroek? Uw sleutels rammelen, maar wij zijn nog niet geïmponeerd. U verzekert
ons, dat uitgevers van advertentiebladen, die een ruim gedeelte van hun blad met
opbouwende copie vullen (‘opbouwend’ in uw zin, wel te verstaan), geen
moeilijkheden hebben te duchten. Zoo, zoo. Is u de belofte van den duitschen
minister Seyss Inquart en het Haagsche oorlogsreglement vergeten? U hèbt
eenvoudig niets in den weg te leggen: het regeeringspakje is u nog niet aangemeten.
We wonen in een bezet, niet in een geannexeerd gebied, heer Rost van Tonningen,
Kamerlid.
Een anderen keer (3 Juli '40, ditmaal niet vertrouwelijk) lezen we, dat in
Noord-Holland de verschijning van twee kleinere bladen gedurende twee weken
verboden is. Nu beken ik eerlijk, dat ik, toen ik deze mededeeling in de

3.

Zie pag. 345-346.
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5.

bladen las, ze eerst voetstoots geloofd heb. Sedert evenwel (zie ons vorig nummer)
me gebleken is, dat de heeren wel eens onwaarheid zeggen over de duitsche
autoriteiten, geloof ik dit bericht alleen, als ik de bewijzen heb, met naam en toenaam.
Maar dat is tot daar aan toe. Hoor weer de sleutels rammelen: ‘Uit het bovenstaande
blijkt, dat het in het belang der bladen zelf is, zich te houden aan de richtlijnen, welke
de overheid de pers voorhoudt. Verschillende andere bladen, die zich aan hetzelfde
euvel schuldig maken of systematisch een negatieve houding blijven aannemen,
loopen hetzelfde gevaar’. Tot zoover. Intimidatie! Maar kalme directies (die dit stuk
met voorbijgang van de redacties ontvangen) zullen wel voor zichzelf uitmaken, of
hun redactie steeds het nederlandsche recht, door de bezettende macht
geëerbiedigd, heeft ontzien, of zij derhalve inderdaad de richtlijnen van de door de
‘Franfurter Zeitung’ erkende overheid, Koningin Wilhelmina dus, heeft gevolgd, en
of zij dus mededeeling no. 7 als dreigement van eenige particuliere heeren al of niet
behoeft door te zenden naar de redactie.
b.
Een volgenden keer (nog steeds 3 Juli) lees ik, dat binnenkort de geheele
Nederlandsche Pers geregistreerd zal worden, en dat daartoe de aangeschreven
directie (die tevens allerlei wenken voor de redactie krijgt) een toe te zenden formulier
dient in te vullen. Met welk recht, mijnheer Goedewaagen en Rost van Tonningen?
Wie heeft u tot overheid aangesteld? Wij erkennen u niet, en houden ons aan de
Reichsausgabe der ‘Frankfurter Zeitung’ van verleden week.
Tot zoover zijn de feiten al ernstig genoeg. Ernstig vanwege den achtergrond.
Maar nog veel ernstiger is het volgende.
In een andere zending van den reeds genoemden ‘Raad’ worden de redacties
(maar men zendt het stuk aan de directies!) er op gewezen, dat het na 5 Juli 1940
verboden is in de couranten direct of zijdelings te gewagen van H.M. de Koningin,
6.
Prins Bernard (bedoeld zal wel zijn: Bernhard, de Raad moet beter duitsch
schrijven!) en de ministers der ‘vroegere, zich in Engeland bevindende regeering’.
‘Overtreding hiervan’, aldus wordt gedreigd, ‘leidt tot onmiddellijke inbeslagname
van het betreffende blad’.
Ongetwijfeld wordt hier een toon aangeslagen, die alleen een wettige overheid
past, dan wel een namens haar, of op grond van haar duidelijke verordeningen
sprekend lichaam. Wie anders durft voorspellen, dat onmiddellijke inbeslagneming
volgt van bladen, die over onze Koningin spreken, na 5 Juli? Maar wij gelooven niet,
dat de enkele heeren, die deze ‘Raad’ vormen, het recht gekregen hebben, te
spreken namens de overheid. Wij hebben in de bladen

4.

5.
b.
6.

Deze mededeling was juist. Op 22 juni 1940 werden De Vrije Westfries, antirevolutionair
orgaan voor West-Friesland en De Noord-Hollander, antirevolutionair orgaan voor Alkmaar
en omgeving voor de duur van twee weken verboden, omdat redacteur K. Norel openlijk de
nederlaag van de geallieerden aan het westelijk front had betreurd. Norel kreeg drie weken
gevangenschap opgelegd. Zie: René Vos, Niet voor publicatie, pag. 126, 127.
Zie pag. 329.
Zie inmiddels het vervolg van dit artikel.
Prins Bernhard von Lippe Biesterfeld (1911), in 1937 gehuwd met prinses Juliana.
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wel een verordening van de duitsche militaire overheid gelezen betreffende
demonstraties, maar niets van wat hier staat. En wij achten ons niet gerechtigd,
geloof te slaan aan wat deze of andere heeren ons willen voorspellen aangaande
overheidsmaatregelen. ‘Verboden?’ Door wien? Zéker niet door de duitsche
autoriteiten: zie ‘Frankfurter Zeitung’.
7.
We zouden verder kunnen gaan. De brochure-dr H. Colijn kan overal gekocht
worden, ook aan stationskiosken. Toch zou men ze niet mogen bespreken? Het
staat er duidelijk. Medegedeeld wordt, dat verhandelingen en polemieken over....de
brochure van Dr H. Colijn vanaf heden (5 Juli) uit de kolommen der pers moeten
worden geweerd. Het kan niet waar zijn, gezien de ‘Frankfurter Zeitung’ en gelet op
de rede van den duitschen minister Seyss Inquart. Toch wordt het beweerd!
Dreigement, dreigement! Van Nederlanders tegenover Nederlanders!
En dan komt daar ineens die opvallende vriendelijkheid. Toen ik dit artikel begon
te schrijven, beschikte ik alleen over mededeeling 1-3, 5-21. Onder het schrijven
bereikt me nieuwe copie van den Raad van Voorlichting enz.: nr. 22-29, met bijlage.
Wat eerst (zie hierboven) werd opgelegd (u ‘dient’ dit en dat te doen) wordt nu heel
beleefd gevraagd: wij willen de heele pers registreeren, och, wilt u maar ingesloten
vragenlijst invullen? ‘Welwillende medewerking’ wordt - ditmaal weer niet vertrouwelijk
- gevraagd; bij voorbaat wordt netjes bedankt, en zoetsappig wordt (want de
deftigheidsallure is nog niet vergeten) ons verontrust gemoed verzekerd, dat ‘deze
registratie’ ‘eenige verontrusting niet behoeft te wekken, daar haar doel van zuivere
informatieven aard is’! Hoe dan eerst zoo bevelerig? We zijn er zeker van, dat enkele
benauwd gemaakte directies van onbeteekenende bladen 't papier netjes zullen
invullen. We nemen aan, dat de meeste te veel nuchterheidszin hebben, om voor
een paar machtsgrage nederlanders, die het volkenrecht negeeren, een pen op 't
papier te zetten. De vrede is nog niet geteekend, mijne heeren, en 't Nederlandsche
Staatsbestel nog in geenen deele principiëel gewijzigd: zie ‘Frankfurter Zeitung’.
We zullen uit den overvloed niet meer citeeren. Het gegevene kan volstaan ten
bewijze, dat hier rechtstreeks revolutioneerend werk verricht wordt. Bangmakerij is
daarbij een, hoezeer verachtelijk, dan toch bij deze heeren niet veracht wapen in
handen van deze medeburgers. Er zijn gevallen bekend, waarin één paar menschen
heel een massa in bedwang hielden, alleen maar door den schrik, door den
onbestemden angst voor niet omschreven gevolgen. Soms is het één Jonathan met
8.
zijn wapendrager. Maar misschien kent gij dezen Israëliet niet. Een ander voorbeeld
kent ge wel: soms is het één soldaat met den vinger aan den trekker van een
ongeladen geweer. De methode heeft soms zégen, soms succes. Maar als er een
9.
tegenstander is, die ‘ziende in het gebod, blind in de toekomst’ is, dan, mijne heeren,
dan weet de God, dien ik tegenover u hier belijd, den ban bij Zijn volk te breken.
Vraag dat maar eens aan dr H.W. v.d. Vaart Smit.
En dat laatste, dat breken van den ban, wil ik in allen ootmoed, door dit

7.
8.
9.

H. Colijn, Op de grens van twee werelden, Kampen, 1940.
Zie: 1 Sam. 14:1-15.
Deze spreuk is afkomstig van Hendrik de Cock. Zie: Helenius de Cock, Hendrik de Cock, de
2

eerste afgescheiden predikant, Delfzijl, 1886 , pag. 55.
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artikeltje mede helpen bereiken. Ik zou het een ramp achten, als uw gezwaai met
degens, die niemand u gegeven heeft, onze menschen in hun gang als nederlanders
en als christenen, onzeker maakte. Dán zoudt Gij straks kunnen zeggen: ze vinden
toch alles goed, laat ons onzen zin doorzetten. Wij zijn burgers van gelijke beweging
als Gij, en we houden ons strikt aan onze herhaaldelijk erkende rechten. Wij zijn
niet rechteloos gemaakt, mijne heeren. Wij gelooven, dat Gij tegenover Nederlanders
èn tegen de duitsche bezettingsmacht, tegenover die beide, u bezóndigt. Gij probeert
eens, hoever het gaan kan. Maar Gij gaat, met een zelfs van u mij verbazende
ondeskundigheid, u vergrijpen aan de rechten der bezettende mogendheid. Gij doet
dit, door u aan te stellen, als waart Gij overheid.
Gij dreigt met inbeslagneming, nog wel onmiddellijk, van een blad, dat rechtstreeks
over de Koningin en Prins Bernhard spreekt? Welnu, dat dreigement is belachelijk
van grootspraak. Het is ook beleedigend voor degenen, die alleen daadwerkelijk in
beslag zouden kunnen nemen. Want gij laat doorschemeren, dat ge niet doordrongen
zijt van de oprechtheid der plechtig gegeven verzekeringen, gedaan in
overeenstemming met het oorlogsrecht, waarborgende de gelijkgerechtigdheid van
alle nederlandsche burgers. Dacht Gij, dat wij ziende blind, en hoorende doof waren?
Dacht Gij, dat wij geloofden, dat op uw vergaderingen over den ‘ritmeester’, ge
bedoelt Prins Bernhard, gesmaald d.w.z. rechtstreeks gesproken worden mag, en
dat wij het niet zouden mogen doen? Dacht Gij, dat de zender Bremen, naar wien
10.
wij mogen luisteren, rechtstreeks over de Koningin en de Prinses mag ‘spreken’,
zullen we maar zeggen, en dat wij het niet mogen doen? Dat de Belgen hun Koning
mogen eeren en noemen - we krijgen zelfs plaatjes er over in de krant - en dat wij
onze Koningin zouden moeten doodzwijgen?
Mijne heeren, gij vergrijpt u aan de rechten van de duitsche autoriteiten. Wat deze
verordenen, hopen wij te lezen. Wat Gij op uw cyclostile-papier zet, zullen wij
negeeren.
Hoort toe.
Ik spreek heden rechtstreeks over onze Koningin, aan wie èn de Grondwet, èn
het deze respecteerende oorlogsrecht (‘Frankfurter Zeitung’!) mij als onderdaan
verplicht. Ik hoop, dat de God der eeuwen haar genadig zal zijn. Ik zal morgen in
de kerk, waar Gij niet komt, openlijk voor haar bidden. Ik spreek linea recta mijn
beste wenschen voor het Koninklijk Huis uit. Demonstreeren mag ik niet, goed, wij
zullen alle straatrumoer vermijden. Wij zijn meer dan Gij, bang voor onrust in zware
dagen. Weest Gij desgelijks, mijne heeren. En weet dit: als dit nummer van ons blad
in handen van onze lezers komt, zullen zij weten, dat het niet onmiddellijk in beslag
genomen is - het spreekt nog steeds volkomen legaal - en dat uw looze dreigementen
sabelgerinkel waren, dat u heelemaal niet staat. Als dit nummer onder de menschen
komt, zal onder wie ik bereiken kan, een ban gebroken zijn, en uw hier besproken
illegale optreden zal doorzien zijn. Als mijn God mijn artikel daartoe gebruiken wil,
zal ik Hem daarvoor dánken. Het Evangelie, daar blijft u af.

10.

Kroonprinses Juliana (1909).
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1.

65. Aan een jongeren tijdgenoot, no. 7
Amice,

Ook gij hebt zeker altijd gedacht, dat er een fransche revolutie was geweest, dat er
daardoor erg veel in Europa veranderd is, en dat Frankrijk een heelen poos daarna
zoo'n verfoeilijke democratie geweest was.
Maar dat is allemaal slechts een boze droom geweest. Ze hebben op je school
je eenvoudig dat allemaal op de mouw gespeld. Ze hebben je boeken laten lezen
2.
van Carlyle, en je hebt als kleine jongen gelezen van Robespierre, Danton,
3.
Samson, van de Place de la Concorde, de guillotine, de terdoodbrenging van een
koning en een koningin.
Maar 't is niet waar geweest. Niets, ‘maar dan ook niets’ van aan.
Je kijkt me wat meewarig aan? Geen wonder ook. Jij bent ook nog niet
‘voorgelicht’. Dat zal pas komen, als jij je nieuwe Leerboek der Geschiedenis krijgt,
- officiëel goedgekeurd door Dr Goedewaagen en mr Rost van Tonningen. Maar ik,
amice, ik ben je ditmaal èèn streep vòòr. Ik ben n.l. langs een korteren weg
voorgelicht. En wel door een geschrift, waarop tot tweemaal toe de nederlandsche
pers met nadruk gewezen is door den ‘Raad van Voorlichting der Nederlandsche
Pers’. Deze Raad heeft de pers vermaand, bovenstaande correctie op het onderwijs
in de Algemeene Geschiedenis onder de aandacht van het Nederlandsche volk te
brengen. Het onderwijs in de Vaderlandsche Geschiedenis zal ook onmiddellijk
dienen omgebouwd te worden. Waarschuw jij bijtijds ook de professoren in de
kerkgeschiedenis, dat de fransche revolutie is opgeheven.
Je wilt bewijs? Luister. De Groote Profeet, de Eéne, die géén brood gegeten heeft,
sprak alzoo:
Sept fois changer verrez gent Brittannique,
Taints en sang en deux cent nonante an:
France, non point, par appuy Germanique,
Ariéz doubte son pôle Bastarnan.

1.
2.
3.

Uit: De Reformatie, 19 juli 1940.
Th. Carlyle (1795-1881), Engels historicus. Van hem verscheen in Nederlandse vertaling
onder meer De Fransche omwenteling, een geschiedkundig tafereel, Maarsen, 1851.
M.R.I. de Robespierre (1758-1794), Frans politicus en dictator, leider van de Franse revolutie.
G.J. Danton (1759-1794), Frans politicus, lid van het Comité du Salut Public. Samson is niet
getraceerd.
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Lijkt wel wat op fransch, niet? Oud-fransch, moet je weten. Gevloeid uit de pen van
den Grooten Franschen Ziener Michel Nostradamus, notariszoon, geboren te ‘Saint
Rémy en Craux’ op 1 Dec. 1503, overleden in 1566. Zeer beroemd, die ziener.
Nooit van gehoord, zeg je me daar? Och ja, die opvoeding van jou ook! Maar nu
is aan de pers, Adolphus Venator hoort daar ook bij, een heel mooi boekje
toegezonden, met een heele collectie van de profetieën van Michel Nostradamus,
4.
prachtig uitgevoerd, en dan nog honderd exemplaren op Oud-Hollandsch papier.
Volgebleekt-Perkamenten-omslag! Ter eere van Parijs, waar Nostradamus gewerkt
heeft. De Raad van Voorlichting der Nederlandsche Pers nu wil per se, dat wij,
perslui, dit boekje bespreken.
Fransch georiënteerd, die Raad van Voorlichting?
Ik begrijp je vraag: je denkt aan dien omslag ter eere van de Stad Parijs. Nee
man, zóó kinderlijk zijn we niet. 't Gaat om grootere dingen: Nostradamus heeft ons
geprofeteerd, hoe de oorlog van vandaag afloopen zal. Je kunt zóó maar, nou ja,
zóó maar...ik bedoel, als je knap in 't uitleggen bent, en deksles knap in 't inleggen,
je kunt, herzeg ik, in dat geval zóó maar beslissen wie den oorlog van nu zal winnen.
Dat is Duitschland.
Het is dus niet zoozeer uit voorliefde voor Frankrijk's hoofdstad, als wel uit de
begeerte, dat we nu reeds uit een duitsche overwinning bij voorbaat zullen leven
en denken, dat de Raad van Voorlichting, tot tweemaal toe de pers, zoo midden
tusschen andere mededeelingen, dreigingen, verboden, en geboden door, hebben
gezegd: u moet eens over dat boekje van Nostradamus schrijven.
Nu, aandoenlijk is het wèl. De vertaler is als door een mirakel aan het kostelijk
geschrift gekomen. De man had een ‘Fransche vriend’; hij is niet eenkennig, merk
je. Die vriend is nu niet meer. Hij liet den vertaler ‘geschriften’ na. Onder die
geschriften vond vertaler dan de merkwaardige studie, die de heer Rost van
Tonningen er bij ons arme, door demo- en plutocraten, met kerkelijken steun
bedrogen volk, erin gewerkt wil zien. ‘De oppervlakkige lezer zal het werkje
glimlachend ter zijde leggen’, en ‘ongeloovig’, zegt de Vertaler. Jij en je
5.
Bouwen-en-Bewaren-meisje hebben je vonnis al in den zak. Maar de Vertaler, en
deze N.S.B.-heeren, die zijn geloovig. Die fransche, inmiddels overleden vriend
kwam zoo te schrijven: ‘Nostradamus is van de pest verschoond gebleven, omdat
hij het onwrikbare vertrouwen bezat, dat zij hem niet zou deren. En heeft Christus,
de grootste Heelmeester aller tijden, niet altijd opnieuw het Geloof als het middel
aangeduid, dat steeds zal helpen’? Volgebleekt Perkament!
De Raad van Voorlichting preekt dus...astrologisch, zoo je merkt. Reken er maar
op, dat je binnenkort ook horoscopen voor de kiosken zult zien hangen. De toekomst
van Mussert, uit de sterren gelezen. Vijf centen maar.
Wie de profetieën van Nostradamus niet gelooft, is vast geen man van

4.

5.

Nostradamus, Hoe zal deze oorlog eindigen? Een belangwekkende en actueele beschouwing
op grond van voorspellingen van Michel Nostradamus gegeven in ‘les vrayes centuries et
prophéties’, Den Haag, 1940.
Verwijzing naar Bouwen en Bewaren, orgaan van den Bond van Meisjesvereenigingen op
Gereformeerden Grondslag in Nederland.
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wetenschap. Het regent immers in het boekje van Nostradamuskenners? Maar zou
mijnheer Mussert, ik onderwind me het te vragen, ik vráge slechts, Leider, zou
mijnheer Mussert wel den tijd hebben gehad om een echte Nostradamuskenner te
worden? Hij heeft pas nog het noodige gezegd van de Joden. O, die Joden. Maar
Nostradamus, dat weten alle kénners, was - jood. O Ironie! De Raad van Voorlichting
beveelt de pers de wijsheid van een Jood tot basis te nemen van ons ‘geloof’. We
moeten, zegt hij, in het wordende Europa volksch inglijden. Acte één is: de Pers
corporatief onder Joodschen invloed gezet! Michael, die Groote Man! Elders heeft
men boeken van Joden vertaald, hier worden ze in Volgebleekt Perkament
6.
gepresenteerd. Catharina de Médicis, nah, ze wou destijds den man beslist zien:
hij gaf zoo maar horoscopen van de ‘jeunes princes’. Wie weet, krijgen we later
7.
geen Nostradamus-film? Pendant van de Raspoetinfilm: trekken van verwantschap
8.
onmiskenbaar. En de Engelsche Koning Karel IX gaf hem een gratificatie van deux
cents écus d'or. Hu, die Joodsche goud-dragers, de Veluwsche Boer van mijnheer
9.
Roskam rilt er nog van. Il mourut,...regardé comme un imposteur par la plus grande
10.
partie de ses compatriotes, zegt de Encyclopaedie Moderne, die nog durft smalen,
dat de stapel geschriftjes over hem n'ont servi qu'à entretenir la superstition dans
les compagnes. Maar dat zal voortaan moeten veranderd worden. Superstitie
verbieden is een zaak van de kerk, niet van de politiek.
Venator, Venator, je dwaalt af, hoor ik je zeggen. Gelijk heb je, ik haast me dus
de vertaling van die vier fransche regels te geven. Ik volg slaafs de
Pers-Voorlichtings-Bron:
‘Zeven maal zult ge het Britsche volk zien veranderen, gekleurd in bloed
in 290 jaren. Frankrijk geenszins; door den druk der Duitschers twijfelt de
ram aan zijn Bastarnische pool.....’
Dat is te zeggen: ‘In een tijdvak van 290 jaren heeft Engeland zeven groote
omwentelingen in zijn geschiedenis...De met bloed bevlekte gebeurtenis, welke
11.
Nostradamus noemt, is de koningsmoord van 1649, toen Cromwell Karel I liet
terecht stellen. Daarop volgen de groote veranderingen’. Het zijn deze zes, lees ik
verstomd:
1. van 1649-1660 is Engeland onder Cromwell;
2. in 1660 Karel II12. op den troon terug;
3. in 1685 probeert Jacobus II13. de katholieke kerk in te voeren;

6.
7.

8.
9.
10.

Catharina de Medici (1519-1589), koningin van Frankrijk.
Raspoetin (Grigorij Jefimowitsj) (1871-1916), wonderdoener aan het Russische hof. De film
waar Schilder op doelde is wellicht Rasputin and the empress, onder regie van Richard
Boleslawsky, uitgebracht in 1932 in de Verenigde Staten.
Karel IX (1550-1574), koning van Frankrijk, zoon van Catharina de Medici.
Zie pag. 339-344.
Encyclopédie moderne ou dictionnaire abrégé des hommes et des choses, XVII, Brussel,

11.
12.
13.

1830 , pag. 117.
Oliver Cromwell (1599-1658), lord-protector van Engeland.
Karel II (1630-1685), koning van Engeland en Schotland.
Jacobus II (1633-1701), koning van Engeland en Schotland.
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4. dies wordt hij in 1689 onthoofd;
5. in 1711 groote economische crisis;
6. in 1714 George I14. van Hanover op den troon.
Reuzenomwentelingen, man. Zelfs een ‘getràchte’ (nummer 3). En na 1714 in
Engeland alles bladstil...Dat waren dus zes groote veranderingen. Maar na 1714
niks meer te beleven. ‘De zevende omwenteling in een tijdsverloop van 290 jaar
moet derhalve nog plaats vinden.’ Welnu: tel bij 1649 nog 290, en je krijgt 1939:
toen brak de oorlog uit. Het noodlottige jaar voor Engeland.
Aldus zien de Voorlichtingslieden op naar den Grooten Jood.
Maar die aan zijn Bastarnische pool twijfelende ram dan? Wel, m'n goeie man,
de Bastarniërs woonden aan den Weichsel. In Polen dus. Tenminste, volgens het
Volgebleekt-Perkament-boekje van den hier geïmporteerden Jood. Door den druk
der Duitschers nu twijfelt de ram aan zijn Bastarnische pool.....Dit beteekent, dat
zelfs de dierenriem, i.c. de ram, niets meer voor Polen kan beteekenen, wanneer
de ondergang van Engeland nabij is. En het lot van Polen is in den herfst van 1939
bezegeld...!!!! Aan de Poolsche Pool de Twijfelram!
15.
Nu leerden wij vroeger op het gymnasium, dat (kijk maar in Hecker ) de
Bastarniërs, een roof- en krijgszuchtige volksstam, tusschen den Djnester en de
Djneper, en aan de uitwatering van den Donau woonden. De Djneper: Oekraine.
16.
17.
Stalin de baas. De Djnester: Bessarabië. Stalin pàs de baas. Jongste nieuws,
ons toegekomen, nèt nadat de Voorlichtings-Raad het boekske ons heeft bevolen
te bespreken. De heeren mogen nu wel oppassen, dat hun Voorlichtingsdienst niet
verboden wordt, want wie met Joden omgaat, komt bij de Marxisten terecht.
Och ja, amice, ik dwaal al weer af. Je wou nog van die fransche revolutie hooren?
Nu, lees dan wat er staat. France, non point. Frankrijk geenszins. Dat beteekent
dus, dat Frankrijk na 1649 niets en niemendal heeft beleefd van zulke katastrofes,
als je zóó maar kunt opsommen in de Engelsche geschiedenis. Geen koning
onthoofd. Geen kroon weer hernomen. Geen keizer weer op de proppen. Geen
18.
Napoleon. Geen economische crisis. Niks van an.
Verbrand de boeken van Carlyle en zulk slag. Richt een standbeeld op voor den
Parijschen Jood, en laat mijnheer Goedewaagen een krans leggen, en mijnheer
Rost van Tonningen een gloeiende rede houden. ‘De bèsten van het volk vóórop!’
19.
zei hij onlangs nog.
Amice, lach en huil. Lach om al den onzin. Huil om de nederlandsche pers, die
stom is als een muisje, wanneer een paar heeren de pers voorlichten, en net

14.
15.

George I (1660-1727), koning van Groot-Brittanië en Ierland.
W. Hecker, Klassisch woordenboek van eigennamen uit de Grieksche en Romeinsche
3

16.
17.
18.
19.

mythologie, geschiedenis, letter- en aardrijkskunde, vermeerderde druk, Amsterdam, 1885 .
J. Stalin (1879-1953), Russisch politicus, leider van de Sovjet-Unie 1924-1953.
Rusland viel op 28 juni 1940 Bessarabië binnen en bezette dit Roemeense gebied in enkele
dagen tijds.
Napoleon Bonaparte (1769-1821), Frans veldheer en politicus, keizer van Frankrijk.
Rost van Tonningen sprak deze woorden aan de koffietafel, die de Raad van Voorlichting op
4 juli 1940 te Den Haag had aangericht voor vertegenwoordigers van de Nederlandse pers.
Zie: Algemeen Handelsblad, 4 juli 1940.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

365
als echte franctireurs de Persstraat probeeren schoon te vegen, al dreigende met
straf en nòg eens straf over wie niet naar hun pijpen danst. Wanneer zullen onze
kranten weer eens zulken volksgenooten rondweg de waarheid zeggen, die op
Joden afgeven, en niet eens weten, dat ze een Jood importeeren in de dagen,
waarin mijnheer Mussert heel gewichtig doet?
‘Wie ooren heeft om te hooren, dat hij hoore, aldus staat er geschreven in de
Heilige Schrift, het boek, dat Nostradamus gedurende zijn gansche leven trouw
20.
heeft gediend.’ Zouden onze Voorlichtingsraadslieden niet eens weten, dat Joden
het Nieuwe Testament niet aanvaarden? Zouden zij zelf wel 't verschil tusschen
Oud en Nieuw weten?
Jij en ik denken nu aan iets anders. Aan artikel 5 der Nederlandsche
Geloofsbelijdenis: alle deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek....en
wij gelooven zonder eenige twijfeling al wat daarin begrepen is...dewijl zij ook het
bewijs van dien bij zichzelven hebben, gemerkt de blinden zelven tasten kunnen,
dat de dingen, die daarin voorzegd zijn, geschieden.
21.
In het sterfjaar van den joodschen, steedschen, notariszoon (o Roskam!) begon
dit belijdeniswoord zijn loop te nemen onder de nederlandsche calvinisten, die geen
tyrannie ontzagen in hun geloofsgehoorzaamheid, en geen jood van 't doopvont
weerden, die van Nostradamus' voorspellingen tot die der Schrift zich had bekeerd.
Bedenk deze dingen, amice, en wees erin bezig. Met je moeiten wil meeleven:
je
Adolphus Venator.

20.
21.

Nostradamus, Hoe zal deze oorlog eindigen, pag. 36. De uitdrukking aan het begin van dit
citaat is ontleend aan het nieuwtestamentische bijbelboek De openbaring van Johannes.
Nostradamus stierf in 1566.
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1.

66. Weerhouding

Er zijn altijd christen-menschen, die niet zoozeer de teekenen der tijden verstaan
als wel naar de tijden der teekenen uitzien. Ze pogen niet zoozeer hun eigen tijd te
kennen, als wel de tijden der maranatha-toekomst te herkennen: hun eigen
voorstelling hebben ze zich gevormd van de messiaansche eeuw, van de
eindkatastrofe, en nu doen ze al hun best, om het bepaalde toekomstbeeld, dat zich
in hun geest eenmaal vast zette, weer te vinden in de feiten van den dag. Geen
wonder, dat met name de spanningsvolle periode, die wij thans beleven, hun
zoekenden geest prikkelt tot het instellen van een steeds vernieuwd onderzoek met behoud van de eenmaal ingeslagen richting.
Het behoeft geen lang betoog, dat zulk doen gevaarlijk is. We hebben in de Schrift
van de eindperiode der wereldgeschiedenis een min of meer afgerond beeld
gekregen. De hoofdzaak is ons gezegd. Met name wat betreft de diepere bewegende
krachten, die in de laatste dagen aan het werk zullen komen. Maar verder is de
Schrift niet gegaan. Een fotografisch beeld gaf zij ons niet. Wel weten we, dat de
antichristelijke macht zich zal doen gelden, maar omtrent het politieke, cultureele,
economische ‘raam’, binnen hetwelk de volgroeide antichristelijke macht haar gewicht
in de schaal zal werpen, gaf de Schrift ons geen uitsluitsel. Vandaar dan ook, dat
elke eeuw speculaties omtrent den Antichrist kòn geven, welke in een bepaald
tijdsgewricht bepaalde publieke personen of machten aangewezen hebben als
parousie van den Antichrist. De feiten hebben niettemin al die overijlde en éénkennige
speculaties achterhaald. Dat de Antichrist nog niet geboren is, zal met stelligheid
niemand mogen verzekeren: wij leven zeer snel, en er kan in korten tijd erg veel
veranderen in de wereld. Maar dat hij nog niet verschenen is, nog niet tot zijn
parousie (2 Thess. 2) gekomen is, dàt mogen we elkaar wel verzekeren. ‘De’
werkelijke Antichrist zal naar onze overtuiging een mensch zijn; wij zien geen kans,
om Paulus' uitdrukking ‘de mensch zonder zonde’ anders uit te leggen (2 Thess.
2:4: de goddelooze mensch, het kind des verderfs; vgl. vs 6: de goddelooze). Maar
die mensch der zonde zal de geheele wereld achter zich aan krijgen: hij zal allen,
met uitzondering dan van de uitverkorenen, verleiden. Hij zal niet meer met
tegencandidaten te worstelen hebben.
En hier krijgen we voor ons denken houvast: tot op dezen dag toe is er niemand
opgestaan, die geen tegenstander had. Niemand, die de geheele wereld ‘aansprak’,
of ‘toesprak’. Er zijn ongetwijfeld ettelijke antichristelijke machten reeds openbaar
geworden. En ze komen in versneld tempo op: de tusschenpoozen worden korter,
de concentratie wordt intensiever. Concentratie is één der voorwaarden voor het
antichristelijke bedrijf: de Geest van Christus, de Pinkstergeest heeft juist
gedecentraliseerd, en de kerk over heel de aarde uitgezaaid; door het ambt der
geloovigen heeft Hij de concentreerende hiërarchie,

1.

Uit: De Reformatie, 26 juli 1940.
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eens voor den ‘schaduwen’-dienst door God zelf ingesteld, vervallen verklaard en
gebroken, en met behoud van ras-, taal- en cultuurverschillen Zijn kracht
geopenbaard in het toebrengen der uitverkorenen Gods aan àlle plaatsen van Gods
heerschappij. Daartegenover zal de Antichrist centraliseerend werken: één wenk
2.
van hem zal bevel voor heel de wereld zijn, ‘in één ure’ zal zijn stem de wereld
bereiken tot in de verste hoeken, en aan zijn eenhoofdig bestuur zal de geheel
massa zich onderwerpen. Het zal blijken, dat de onderscheiden ‘nationale’
concentraties slechts voorbereiding waren op de groote Internationale Concentratie,
ook al was het ‘internationale’ aanvankelijk fel geschonden, ja, vervloekt. Maar
indien - naar we meenen - dit de grondtrekken van het schriftuurlijke beeld van den
Antichrist zijn, dan vloeit daaruit voort, dat de Antichrist nog niet verschenen kan
zijn. Van een wereldconcentratie is nog geen sprake. De machten, die elkaar
weerstaan, wegen nog te zeer tegen elkander op.
*
Hiermee is niet gezegd, dat onze tijd geen antichristelijke tendenzen vertoont. Zonder
eenigen twijfel komt de Antichrist naderbij; en onze tijd levert geen andere dan
zevenmijlslaarzen; ook hèm dus niet. Ik zie mezelf nog als amper 9-jarig jongetje
op de gaanderij van de Kamper Burgwalkerk staan na de Oudejaarsavondpreek,
3.
die ds G. Elzenga had gehouden bij den overgang van 1899-1900. Een nieuwe
eeuw: de preek had er veel van gezegd. Wat al een uitvindingen in de 19e, en wat
zou de 20e baren? Sedert zijn nog geen volle 40 jaar verstreken, maar wat is er al
niet gebeurd! De pink van die 40 jaar is dikker dan de lendenen der in die preek
overziene eeuw! Binnen één minuut is de stem van één mensch een paar maal over
de wereld per radio heengegaan...
Alleen maar: de uitzendingen zijn nog te veel, en de uitzendstations nog te zeer
gedifferentiëerd en onderling te zeer polemisch, dan dat wij zouden vermogen te
zeggen: hier is de Antichrist, of daar is hij. De concentraties van heden verloopen
vlot en snel; stom buigen duizenden het hoofd; en wie niet door een diep ingevreten
verknochtheid aan een goddelijk of voor goddelijk aangezien beginsel in de
consciëntie is gebonden, wijkt spoedig voor 't dreigende geweld. En toch - al die
concentraties wachten nog op een toppraestatie, op een kop-concentratie. De
pluriformiteit is den Antichrist een onaanvaardbaar dogma; hij zal de uniformiteit
begeeren, en niet rusten, eer hij ze heeft doorgedreven.
*
Wij achten het, óók ter opscherping van onze eigen christelijke attentie, goed, hierop
te wijzen. Niets is in dezen tijd funester dan nervositeit en valsche

2.
3.

Openb. 17:12.
G. Elzenga (1856-1918), predikant van de Gereformeerde Kerk te Kampen. Zie: De Haas,
II, pag. 89, 90.
Schilder doelde vermoedelijk op Elzenga's oudejaarspreek van 31 december 1900: Jezus
Christus is gisteren en heden dezelfde, en in der eeuwigheid, Kampen, 1901.
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speculatie. Er bestaat geen christelijke nervositeit, al is en veel nervositeit van
christenmenschen. Het is een overwinning van onze valsche onrust, als we rustig
tot elkaar kunnen zeggen: ‘de’ Antichrist is nog nergens verschenen.
Maar - zal iemand vragen - wordt door deze redeneering de christelijke aandacht
nu werkelijk opgescherpt? Wordt ze niet veeleer er door afgestompt?
Wij antwoorden: neen.
Want de erkenning, dat ‘de’ Antichrist nog niet verschenen is, dat hij nog niet tot
zijn parousie (publieke en officiëele verschijning) kwam, behoeft ons oog niet te
sluiten voor de antichristelijke tendenzen, die èn hier èn ginds aan den dag treden.
Er zijn antichristen (meervoud), die de voorloopers van ‘den’ Antichrist (enkelvoud)
zijn. Het staat dan ook juist omgekeerd: de christelijke aandacht wordt er door
gescherpt, en van het doolspoor afgeleid. Zouden wij immers maar één kant uitzien,
naar slechts één hoofdstad wijzen, niet meer dan één bepaalden naam noemen,
dan zouden wij vergeten, dat op dit moment ook nog aan andere plaatsen de
vóórbereidende antichristelijke macht zich naar voren dringt. Wij zouden dan de
antichristelijke macht binden aan één bepaald politiek systeem, aan één ons bekende
economische orde, aan één gevolgde revolutionaire methode. En als we dan andere,
die toch evenzeer in antichristelijke richting werken, zouden veronachtzamen, dan
zouden we dus van den werkelijken Antichrist een verwrongen beeld ons vormen.
Met andere woorden: ons quasi-herkennen van de tijden der teekenen zou ons oog
sluiten voor een belangrijk stuk van de teekenen der tijden.
Het onherroepelijke gevolg is dan, dat we tengevolge van die versmalling en
uitholling van onze voorstelling van den Antichrist niet meer bedenken, wat toch de
Schrift ons duidelijk leert, dat n.l. de ééne antichristelijke machtsconcentratie de
andere kan bestrijden - voor een tijd. Zoolang die onderlinge concurrentiestrijd duurt,
zóólang zal ‘de’ Antichrist nog niet het wereldpodium kunnen bespringen. Maar de
toeziende kerk zal daarin geen reden zien, om te zeggen: hij is er nog niet, het valt
dus nog al mee...Omgekeerd, ze zal naar àlle kanten moeten zien, en opletten, en
dienen te zeggen: de antichristelijke voorloopers zijn rechts en links, ze zijn hier èn
daar, en op meer dan één front hebben derhalve wij te strijden....net zoo lang tot
het God belieft, ons de laatste doortochtsmogelijkheid af te snijden. Dàt zal gebeuren,
zoodra de antichristelijke voorloopers, die eerst nog partiëele werkterreinen hebben
veroverd, de koppen bij elkaar steken, of ook elkaar successief hebben dood gemaakt
totdat tenslotte de sterkste overbleef als eindoverwinnaar. Dan is het tot de definitieve
vorming van één universeel, oecumenisch, internationaal antichristelijk front
gekomen; dan is er voor de kerk nergens uitkomst meer - zooveel het vleesch betreft;
dan zullen de scheidslijnen niet meer loopen tusschen bolsjewiek en antibolsjewiek,
plutocraat en antiplutocraat, marxist en antimarxist, doch alleen maar tusschen
geprononceerd antichristelijk èn trouw christelijk. Christelijk, in den straksten zin
des woords.
*
Dat in den tijd dier voorloopers de ééne antichristelijke macht de andere voor een
tijd kan onderdrukken, leert de geschiedenis. Er zijn machten, die elk voor zich den
Christus Gods gram zijn. Maar onderling zijn ze nog verdeeld.
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Zoolang ze dat zijn, zal ‘de’ Antichrist er door worden tegengehouden.
Al moeten we zeer voorzichtig zijn met de uitlegging van het desbetreffende
onderdeel van 2 Thess. 2, toch meenen we in wat daar omtrent den weerhouder
van ‘den’ Antichrist gezegd wordt, een vingerwijzing in deze richting te mogen zien.
Paulus zegt daar, dat aan Christus' wederkomst moet voorafgaan de groote
apostasie, of afval, en de parousie van ‘den’ mensch der onwettigheid, der zonde,
der goddeloosheid. En dan voegt hij er aan toe: ‘voor 't oogenblik weet gij, wat (hem)
4.
weerhoudt; als het zijn tijd is, moet hij geopenbaard worden’. Die weerhoudende
macht moet straks uit den weg gedaan worden; eerst dan is de baan voor ‘den’
Antichrist vrijgekomen.
Op de plaats, waar ik dit artikel schrijf, heb ik niet de beschikking over den
kommentaar, dien ik hier het liefst aan het woord zou doen komen; zoo noodig, kom
ik op het onderwerp na thuiskomst terug. Wat ik evenwel vroeger over een en ander
heb nagelezen en overwogen, heeft mij reeds eenigen tijd den indruk gegeven, dien
ik althans zakelijk ook op andere Schriftplaatsen zou durven gronden, dat die
weerhoudende macht wel eens de toenmalige Romeinsche staatsmacht, en met
name de Romeinsche keizer zou kunnen zijn, de keizer, in wien ze belichaamd was.
Dezelfde keizerlijke macht heeft ook Christus willen weerhouden. Waarom? Omdat
Hij optrad met de pretentie: ik ben Gods Zoon. Ik ben Kurios, Heer, Soter, Heiland,
ik ben God. De keizer duldde dat niet, en heeft ook na Pilatus' vonnis christenen
laten dooden om hun geloof aan een anderen Heiland, dan hij zelf heette te zijn.
Want juist in de volheid des tijds heeft de romeinsche keizer zichzelf als God, als
5.
Kurios, Soter, Gods Zoon laten verheerlijken en aanbidden. Selma Lagerlöf begint
6.
haar roman over ‘De Wonderen van den Antichrist’ - dat is dan ook vrijwel het
eenige waardevolle gegeven in haar theologisch zeer aanvechtbare, pseudochrist
en Antichrist verwarrende boek - ze begint, zeg ik, haar boek met een verhaal over
den romeinschen keizer, die in den nacht van Bethlehem zichzelf op het Capitool
van Rome goddelijke eer laat bewijzen. Welnu - de keizer, die van een
nazareenschen jood niet velen kan, dat hij God, Kurios, Soter heet, zou evenmin
een ander dulden, die deze eeretitels voor zich opeischte, en daarvoor de aandacht
van de wereld zou vermogen te winnen. Als ‘de’ Antichrist zich goddelijke eer
aanmatigt, wat Paulus duidelijk voorspelt, dan zal de Romeinsche macht dat niet
dulden, zoolang zij aan de touwen van het wereldregiment trekt.
Deze gewelddadige oppressie van den Antichrist is daarom nog allerminst
christelijk. Want ze heeft ook den Christus Gods het slot op den mond gelegd: en
7.
8.
nog onlangs schreef dr R.J. Dam in ons blad over de onontkoombaarheid

4.
5.
6.
7.
8.

Zie: 2 Thess. 2:6.
Selma Lagerlöf (1858-1940), Zweeds schrijfster, ontving in 1909 de Nobelprijs voor letterkunde.
Selma Lagerlöf, De wonderen van den Antichrist, vertaald uit het Zweeds door Betsy Nort,
twee delen, Amsterdam, 1901 (oorspronkelijke Zweedse uitgave 1897).
Dr. R.J. Dam (1896-1945), rector van het Gereformeerd Gymnasium te Kampen en lector
klassieke talen aan de Theologische Hogeschool te Kampen.
R.J. Dam, ‘Marcus Aurelius als christenvervolger’, De Reformatie, 12 juli 1940.
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9.

van het christen-vervolger-zijn voor Marcus Aurelius, den keizer. Die oppressie,
dat weerhouden, is zuiver en alleen een maatregel tot zelfhandhaving. Protectie
van de eigen doorgevoerde wereldconcentratie, met de onafwijsbare consequentie
der hardhandige afwijzing van èlk concurreerend religieus centrum, al is het ook
nòg zoo humanistisch ingedacht en ingericht. De concurrentie zit elken voorlooper
van den Antichrist in het bloed. Ieder, die onder de oogen van den
Keizer-God-Heiland-Heer zich dezelfde eerepraedicaten toekent, moet weerhouden
worden door de voorloopig sterkere partij. De ééne dictator moet den anderen
weerhouden, die in het gebied van den eerste den kop zou willen opsteken.
Herinnert men zich nu, dat het beeld van de romeinsche keizermacht, gelijk b.v.
het laatste bijbelboek het ontwerpt, zeer duidelijk ook zèlf de antichristelijke
grondtrekken vertoont, dan ligt de conclusie voor de hand, dat de ééne wegbereider
van den Antichrist den anderen moet willen weerhouden. Zoolang die
concurrentiestrijd duurt, zal ‘de’ Antichrist nog uitblijven.
Maar geruststellend is dit allerminst: uitstel is geen afstel. Feitelijk is het trouwens
geen uitstel. Want de concurrentiestrijd is een meten der wederzijdsche krachten.
In dat proces zal de zwakkere onderliggen. En zoo beteekent elk inzetten van dezen
concurrentiestrijd de facto een verhaasten van de komst van ‘den’ Antichrist, den
grooten, den éénen, den definitieven. De sterkere doemt op en begint de baan voor
zich schoon te vegen.
*
Noem daarom geen naam, en wijs niet naar één hoofdstad, christenmensch. Zie
naar de ééne en óók naar de andere, en houd tegenover beide uw beginsel vast;
houd vast aan het geopenbaarde Woord. Wij leven nog in het concurrentietijdperk.
10.
Hoewel nog onlangs Stalin en Mussolini, communist en fascist, vrienden genoemd
zijn, niet door ons, doch door nederlandsche nationaalsocialisten, worden toch in
Nederland marxisten terzijde gesteld, en vervangen door menschen, van wie er één
nog pas heeft uitgeroepen (te Rotterdam), dat hij zoo mogelijk de lieden van het
z.g. politieke christendom tot zwijgen zou dwingen, ‘desnoods door ze eenvoudig
11.
bij den strot te grijpen’.

9.
10.
11.

Marcus Aurelius (121-180), Romeins keizer van 161 tot 180, aanhanger van de stoïcijnse
levensleer.
Benito A.A. Mussolini (1883-1945), fascistisch dictator, minister-president van Italië van 1922
tot 1943.
Op 13 juli 1940 hield Rost van Tonningen een toespraak op een N.S.B.-bijeenkomst in het
openluchttheater Dijkzigt te Rotterdam. Handelend over het ‘politieke christendom’ sprak hij:
‘Thans zit het van achter den preekstoel tegen de N.S.B. te hitsen. Het dreigt hier net zoo te
gaan als in Berlijn, waar ds. Niemöller in zijn bontmantelkerk de kapitalisten in bescherming
nam. Maar zooals men in Duitschland aan zijn optreden een einde heeft gemaakt, zoo zullen
wij het hier ook met zijn soortgenoten doen, desnoods door ze eenvoudig bij den strot te
grijpen.’ De Telegraaf, 14 juli 1940.
Martin Niemöller (1892-1984), predikant te Berlijn, in 1937 vanwege zijn verzet tegen het
nationaal-socialisme gearresteerd en als Hitlers ‘persoonlijke gevangene’ afgevoerd naar het
concentratiekamp.
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Wij worden bij zoo iets stil. We zien een concurrentiestrijd tusschen kerkvervolger
en kerkvervolger, die beiden op hun beurt dit z.g. politieke christendom fel hebben
bestreden. Wie gelooft nog, dat deze twee opponenten, die den éénen keer vrienden
heeten van elkander, en den anderen keer elkander uitsluiten en ter zijde stellen,
den strijd om de eindbeslissing altijd zullen kùnnen vermijden?
Let wel - wij zeggen niet, dat de eindstrijd loopen zal tusschen fascist en
communist, en dat daarna het vóór-einde zal zijn (de parousie van den Antichrist)
en vervolgens het einde (de parousie van den Christus). Wij achten een tijd van
betrekkelijke herleving en herademing mogelijk. Wij hebben geen enkele zekerheid,
dat de laatste afbakening van grenzen zal worden beheerscht door de
probleemstelling van marxist dan wel fascist. Misschien zullen de laatste partij- en
groepsnamen wel weer heel anders luiden.
Maar het gezegde moge ons in de ziel doen zinken:
in de eerste plaats, dat waar de ‘weerhouder’ is, de antichristelijke macht in de
buurt is; voorts, dat de weerhoudende macht, al houdt ze ‘den’ Antichrist tegen, zelf
ook zeer wèl antichristelijk kan zijn;
en eindelijk, dat de kerk alleen dàn ontkomen kan aan het gevaar van
bewustzijnsvernauwing en probleemvervalsching, als zij hiermee ter dege rekening
houdt.
Wie dan met ons tegen het communisme is, zal niet zeggen: elk anticommunistisch
manifest wordt door ons begroet met gretige voldoening. Het zwaard, dat den
communist verteert, kan ook òns verteren: zijn dragers wijzen soms al naar onzen
‘strot’.
Omgekeerd: wie tegen het fascisme is, moet niet vragen naar eenige factie, die
de meeste kansen biedt, daartegenover front te maken. Ook deze factie kan ons
naar de keel vliegen, en ze zàl het doen, zoodra ze het pad voor zich eventueel
heeft schoongeveegd.
*
Onze goede God laat ons tegenwoordig tusschen twee, minstens twee vuren
doorgaan. Straks tusschen hóógstens twee. Zoolang het er minstens twee zijn,
hebben we nog een vrij ruime ‘kans’ van leven en van ademhalen. Dat is meteen
de kans van bidden. Zijn het hóógstens twee geworden, dan is de ‘kans’ alweer
verminderd. Hoe feller nu de strijd tusschen de stokers van die vuren ontbrandt,
des te intenser zal wat hen vereenigt, ook ontbranden: de gemeenschappelijke
afkeer van den Christus naar de Schriften. Dat wil zeggen: tenslotte zullen de twee
vuren elkander raken: het wordt één vuur, ontstoken tegen den Christus en Zijn
kerk. En dan is àlle kans op een uitweg, op een asyl voor rustige ademhaling en
gebed voorbij. Voorgoed voorbij. Dan wacht nog slechts de vuurdoop.
*
Den tijd, die ons door de wederhouders gelaten wordt, hebben wij dus te besteden,
om onszelf, en vooral onze jeugd, ervan te doordringen, dat de definitieve scheidslijn
niet loopt tusschen fascist of communist, jood of ariër,
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plutocraat of democraat, maar tusschen Christus en Antichrist, vrouwenzaad en
slangenzaad. Wij komen weer bij onze Zondagsschoolwijsheid terecht, - geve God,
dat wij haar woorden gaan wégen. De fronten der concurrenten zullen straks
verschoven worden. En dwars door àlle fronten, die de wereld tot op den laatsten
weerhouder toe, zal vermogen te vormen, zal het front loopen van den Christus
tegenover den Antichrist. Er zijn kinderen Gods, die nationaal-socialist zich noemen.
Er zijn ook kinderen Gods, die communist willen heeten. Tot beiden zullen wij 12.
Amsterdam 1936, de Synode! - moeten komen met de vraag naar hun laatste
13.
principiëele overtuiging. En gij, mijn ziel, stel gij die vraag u bovenal...
Tegenover de tafel, waar ik dit artikel schrijf, hangt een groot portret van wijlen
ds J.C. Sikkel. Ik moet ineens aan één van zijn hamerende woorden denken: wij
zijn schapen van Christus, en schapen zijn er nu eenmaal, om geslacht te worden.
Of de dag der slachting nabij is? Ik profeteer niet, en de rookende stokebranden,
die vandaag in onze taal de lucht met hun gerucht vervullen, erken ik als profeten
niet. Zelfs niet als voorspellers.
Eén ding weet ik: de weerhouders van elkaar zien elkaar nog in de oogen en
berekenen nog maar het tijdstip hunner definitieve onderlinge afrekening. Aan de
vaststelling van dat moment kwamen ze nog niet toe. Misschien geeft God dan nòg
weer een periode van rust, waarin nòg weer andere frontlijnen kunnen getrokken
worden. Maar de dag der slachting komt, - en tot dien tijd hebben de schapen dat
ééne groote ding te doen: te hooren naar de stem van hunnen Herder, den stal te
zoeken, als Hij ze derwaarts roept, weide te vinden, waar Hij ze openstelt, en den
waakhond te gehoorzamen, die - in dienst van zijn meester staat.
Dien Meester, die hun Herder is, ook al laat hij de wolven huilen, den waakhond
blaffen, de huurlingen dommelen, den dief graaien naar de wol der schapen.
Voorts hebben ze te bedenken, dat het beeld van Herder en schapen niet het
eenige is. Een ander is dat van generaal en - soldaten.

12.

13.

Zie: Acta 1936, art. 272, pag. 127, 128 en bijlage LXIV, pag, 325-333. In de synodeuitspraak
werd nadrukkelijk met de consequenties van politieke keuzen gerekend, onder andere door
reeds het lidmaatschap van politieke bewegingen als grond voor tuchtoefening aan te merken.
Vgl. Ps. 103:11 (berijmd).
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1.

67. Aan een jongeren tijdgenoot, no. 8
Amice,

Je zult je uit de periode der Timmermans-verheerlijking nog wel herinneren, hoe
2.
vreemd je dat aandeed: het kindeke Jezus in Vlaanderen. De ‘heilige familie’ werd
getransponeerd vàn het Judeesche land naar het Vlaamsche. Je zag Maria op den
Nethedijk. Het werd je wonderlijk te moede. Het was ook heel verkeerd: want niet
alleen de tijd, doch ook de plaats van Christus' optreden op aarde is door God
bepaald. En ze behóóren bij den Middelaar Gods en der menschen, die tijd, en die
plaats. Ze zijn authentiek. Ze zijn onafscheidelijk met Hem verbonden. De Heiland
kòn nu eenmaal zóó, d.w.z. in het vleesch, niet verschijnen in Vlaanderenland. Daar
kon Hij eerst láter werken. Door Zijn Woord, de kerk, het ambt. Timmermans heeft
het verkeerd aangelegd: even verkeerd, als Upton Sinclair, die zijn messias, men
noemt hem Timmerman, laat optreden in New-York of Chicago, en die hem
3.
afschildert als den consequenten anti-militairist. Even verkeerd, als de met de
4.
Roomsche kerk in conflict gekomen Joseph Wittig, die niet in Vlaanderenland, doch
in Silezië zijn Christus laat opereeren.
Toch hebben zulke boeken de functie gehad, die ook aan andere kromme stokken
wel toekomen kan: ze hebben soms geslagen op een zieke plek, die je toen pas
echt ging vóelen. Je hebt misschien je ook wel eens afgevraagd, als je tenminste
hebt meegedaan aan den Timmermans-cultus: zou ik hebben kunnen gelooven,
indien Christus had geloopen op den Coolsingel, op het Damrak, aan den Vijverberg?
Als de wonderbare spijziging geschied was in de Scheveningsche Boschjes? Als
5.
de Gevangenpoort Lithostrotos was geweest? En de kamp van Oldebroek de plaats
der hemelvaart?
Je vindt die vragen een beetje cru, misschien zelfs oneerbiedig. Ik zie het aan

1.
2.

3.

4.

5.

Uit: De Reformatie, 26 juli 1940.
Felix Timmermans (1886-1947), Vlaams literator, die ten tijde van de Eerste Wereldoorlog
grote bekendheid verwierf met zijn boerse vertellingen, zoals Pallieter (1916) en Het kindeke
Jezus in Vlaanderen (1918).
Upton Sinclair (1878-1968), Amerikaans auteur van maatschappij-kritische romans. Schilder
doelde op de roman They call me carpenter (1922), dat in een vertaling van Willem Weeda
verscheen onder de titel Men noemt mij timmerman, Baarn, 1924. Zie over deze roman K.
Schilders ‘Kroniek’ in De Reformatie, 22 februari 1924.
Joseph Wittig (1879-1949), Duits prozaschrijver en rooms-katholiek geestelijke, hoogleraar
kerkgeschiedenis. Schilder doelde op de roman Leben Jesu in Palästina, Schlesien und
anderswo uit 1925, dat op de index werd geplaatst en leidde tot Wittigs excommunicatie in
1926.
De plaats in Jeruzalem waar de Romeinse stadhouder Pilatus recht sprak. Zie: Joh. 19:13.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

374
je gezicht. Nu, ik vind ze niet oneerbiedig, want God heeft het ‘overblijfsel der
verkiezing’ in de volheid des tijds nu eenmaal doen gelooven, dat geografische
plaatsen, die destijds allen even vertrouwd waren als jou de Coolsingel, het Damrak,
en die andere plekken zijn, schouwtoneelen waren van Zijn heerlijkheid, en
operatievelden van directe krachten der toekomende eeuw. Feitelijk zijn de
Coolsingel, en zoo voort, dat nog. En nog meer. Want dezelfde Christus passeert
daar nog dagelijks: alleen maar: met Zijn Godheid, genade, majesteit en Geest. Dat
heb je al op de catechisatie geleerd, en je hebt de les erg slècht geleerd, als je het
6.
‘bij ons’ van Zondag 18 niet hebt geïnterpreteerd als: op den Coolsingel, en wat
daar verder volgt. Misschien heb je dat ‘bij ons’ heel vroom opgevat, als stond er:
‘in ons’. Maar dat deugde toch niet. ‘In’ en ‘bij’, - die voorzetsels verschillen nog al
wat.
Nee, oneerbiedig vind ik die vragen niet; ik zou veeleer jou gebrek aan eerbied
verwijten, als je den Coolsingel had onttrokken aan je Heiland en aan Zijn directe
bemoeiïngen. Ik vind die zóó gestelde vragen alleen maar zinloos, en ongepast. Je
moet niet vragen, wat je zou gedaan hebben, als dit en dat zou gebeurd zijn, want
God vraagt van jou en mij alleen maar, dat we klaar zullen komen met wat Hij
werkelijk heeft gedaan. Een wandelende Jezus op den Coolsingel is in Gods raad
niet geweest. Wel een preek op den Coolsingel, een debat, een kerkdienst vlak in
de buurt. En dáár heb jij mee te maken gehad, tot op den dag van heden.
De kromme stok.
En de ferme slag. Je hebt dus óók gevoeld, dat niets funester is, dan de bijbelsche figuren te laten
‘spelen’ in een onwezenlijke omgeving, schemerig, mythisch, vèr-weg? Bij dàt gevoel
dan wou ik dezen keer je pakken. Biecht eens op: komen niet heel wat bijbelsche
7.
figuren tegenwoordig erg levendig voor je aandacht staan? Krijgen ze, om zoo te
zeggen, geen vleesch en beenen voor je oogen? Vel en spieren? O nee, - de stok
wordt er niet een rechte stok van. Je had al làng concreet moeten weten, wie die
bijbelsche figuren waren, in den tijd, toen de bijbel werd geschreven, en in welke
verhoudingen ze leefden, verhoudingen, die in den grond der zaak nòg in de wereld
zijn, constante verhoudingen. En mijnheer Janse van Biggekerke had je daarbij al
lang kunnen helpen: die heeft óók zoo'n echt christelijk pathos voor het concreet
maken van die oude geschiedenis van heil en onheil, in de Schrift gestaafd. Maar
wat allicht jaren van studie op de J.V., en jaren van christelijke lectuur je nauwelijks
hebben kunnen realiseeren, dat hebben misschien de enkele weken van Mei-Juli
8.
1940 je naderbij gebracht. ‘Mannen des bloeds’ - ze willen op je afkomen, man.

6.

7.
8.

Zie: Heidelbergse Catechismus, zondag 18, vraag en antwoord 47: ‘Is dan Christus niet bij
ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft? (...) naar zijn Godheid, majesteit,
genade en Geest wijkt Hij nimmermeer van ons.’
Vgl. Schilders meditaties in juni, juli en augustus 1940 in De Reformatie, gepubliceerd in
Schilder, Verzamelde werken, Schriftoverdenkingen 1934-1940, pag. 339-374.
Zie: Ps. 26:9; 55:24; 59:3; 139:19.
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9.

‘Offeranden van bloed’, - ze zijn geen mythische figuur meer. ‘Laat ons Zijn banden
10.
breken’, - 't is wat meer geworden dan een spreuk over Koningen, die al lang
begraven zijn of pas tegen den eindtijd opdoemen...zullen. ‘Twist met mijn twisters,
11.
Hemelheer’, - dat is geen motief voor een aria, je hebt daar den tijd niet voor, maar
je hebt [het] misschien geroepen, nog pas geleden, toen je de krant had
dichtgevouwen, droomend, of meer ontsteld, dan je voor je familie wéten wou. ‘De
vijand’ en ‘de wraakgierige’, - ze zijn je huis gepasseerd, de lui, die naar dien naam
solliciteeren, en wie weet, of je naam niet op 'n lijstje staat? Je bent, mèt je
winterlezingsredenaar, zóó maar ineens van het tijdperk van 't christelijke wajang-spel
in den roezemoes van 't harde leven overgebracht, en je bent nog niet eens van
den schrik bekomen.
En nou moet je niet weer in den droom terugvallen.
En vooral niet den Coolsingel vermijden: een straatje om. Je Koning is er al, en
strijdt Zijn strijd dáár. Hij wint het er ook; maar misschien moet jij een paar leelijke
builen er voor over hebben, indien niet erger. Beste kerel, ik denk, dat jij het tienmaal
erger zult krijgen, dan ik het ooit gehad heb, ik, die wat ouder ben. En je kinderen,
- ik ‘mag’ er niet aan denken, maar ik mòet er aan denken. Geen kindeke Jezus in
Vlaanderenland, te New-York, op den Dam, in Silezië, doch de verhoogde Christus.
Met Zijn Godheid. Genade. Majesteit. En Geest. Ik hoor er ginds eentje snikken:
Absalom, mijn zoon, mijn zoon, ach, ware ik voor u gestorven, Absalom, mijn zoon,
12.
mijn zoon. Ik hoor een ander, hij heeft geen toga, zeggen: dat Levi geen vader en
geen moeder kende, en dat hij ook zoo is. ‘Maar wij, in fierheid, werpen den
handschoen voor zijn voet, en gaan...’, hou op, zeg je tegen me, ik was heelemaal
niet fier, maar wat benauwd, gister op den Coolsingel. Stil maar, ik was 't ook. Maar
we zijn toch samen een eindje dichterbij gekomen - bij onzen Koning, daar, en op
13.
den Dam...Ik vrees niet, neen, schoon ik...
Dàg, hoor, je
Adolphus Venator.

9.
10.
11.
12.
13.

Zie: Lev. 1:5.
Zie: Ps. 2:3.
Ps. 35:1 (berijmd).
Zie: 2 Sam. 18:33.
Zie: Ps. 23:2 (berijmd).
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1.

68. ‘Op de grens van twee werelden’
I.

2.

Onder dezen titel heeft dr H. Colijn onlangs een brochure gepubliceerd. Zien wij
het wel, dan heeft dr Colijn in den zwaren tijd, dien wij doorleven, met deze brochure
leiding willen geven aan ons onder harde klappen beduusd geworden volk.
Reeds als zoodanig moet ze ons welkom zijn. Het doet goed, een vàste en loyale
hand te voelen; er zijn handen genoeg, die aan het gewonde lichaam van ons
volksbestaan rukken en sjorren, om uit de verwarring winst te halen voor hun speciale
beweging of partij.
Ook om een andere reden verdient dr Colijn's stem gehoord te worden. In
hoofdtrekken baseert dr Colijn zich op de feiten, maar dan met behoud van wat
staatsrechtelijk bindt, en leiding geven moet.
Zoowel die nuchtere werkelijkheidszin, als die band aan het geldende staatsrecht,
ontbreekt in deze onrustige dagen maar al te vaak.
*
Wat het eerste betreft, - wat wordt er al niet gesold met den nederlandschen
‘werkelijkheidszin’! Men moet, zoo hooren we van allerlei kant ons toevoegen, de
feiten onder het oog zien. De feiten! En daarop ziende, zoo vernemen we dan, is
het maar het beste, dat wij, nederlanders, zelf ons in allerlei opzicht gaan schikken
naar buitenlandsch model. En met huid en haar ons laten steken in een fascistisch
pak.
Maar wat zijn die feiten dan toch? Zeker, wij hebben moeten zwichten voor militaire
overmacht. Maar zijn we ook in den geestelijken oorlog bezweken? Zijn er geen
gereformeerde jongelingen en meisjes, die over de leer van fascisme en
nationaal-socialisme grondiger en derhalve beter ingelicht zijn en met meer succes
zouden kunnen debatteeren, dan menigeen, die onder onze volksgenooten voor
het forum optreedt als leider van nederlandsche jeugd, die naar den naam van het
duitsche staatshoofd is genoemd, - reeds in den tijd, waarin - ook volgens officiëele
formules - ons land met Duitschland in oorlog is. Men roept van zekere zijde om ‘de
3.
besten’ van ons volk. Feit evenwel is, dat van diezelfde zijde zullen worden
uitgesloten, ja, vervolgd, belijders van den Christus, die, al of niet dragers van een
wetenschappelijken titel, toch te goed onderlegd zijn, dan dat ze wetenschappelijke
4.
blunders konden slaan op de wijze der jongste Nostradamus-reclame. Feiten? De
grondslag der feiten? Maar onze

1.
2.
3.
4.

Uit: De Reformatie, 2, 9 en 16 augustus 1940.
Colijns brochure Op de grens van twee werelden verscheen eind juni 1940.
Bedoeld is van nationaal-socialistische zijde.
Zie pag. 361-365.
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intellectueele ongereptheid, onze vrijheidszin, onze liefde voor een behoorlijke
courant, onze geloofsworsteling, onze spankracht in het afwikkelen van
godsdienstige, wetenschappelijke en kosmopolitische taken, dit zijn óók feiten. Wie
dit alles negeert, en ons verleiden wil, om nu maar den nationaal-socialistischen
doop aan te vragen, terwijl de vrede nog niet geteekend is, die sluit zijn oogen voor
de feiten. Hij wil ons geblinddoekt in het doopbassin geworpen hebben. Ik ben er
zeker van, dat hij met ons niet bidt. Tegenover hem zullen wij òns ‘tenax-pakket’
hebben te stellen, ik bedien me van dit woord onder verwijzing naar hetgeen we
5.
schreven over dr v.d. Vaart Smit. ‘Tenax’ beteekent: vàsthoudend, taai, koppig,
volhardend, niet loslatend. Maar dan willen we tenax zijn niet ten aanzien van de
onlangs van Koninginnegracht 70, Den Haag, uit gepropageerde opvattingen, doch
‘Tenax’, vast-houdend, aan onze geloofsbelijdenis.
Werkelijkheidszin!
*
En nu dat tweede: band aan het geldend volkeren en oorlogs- en staatsrecht! Waar
moet het heen, als we niet met beide handen, desnoods tot bloedens toe, ons
vastklemmen aan het beschreven recht? Dat recht op eigen gelegenheid loslaten,
ik zeg het weloverwogen, is in den grond der zaak verraad. Want dat recht is mede
door onze Koningin geponeerd, die haar handteekening plaatste onder het bekende
verdrag, waaraan nog onlangs de ‘Frankfurter Zeitung’ zich bleek te refereeren. Dr
Colijn merkt in zijn brochure op (bl. 51/2), dat ‘contact met de naar Londen
uitgeweken Nederlandsche Regeering’ er thans niet is. ‘Ook ontbreekt het orgaan
daarvoor op het oogenblik.’
Het zal niet kunnen betwist worden.
Maar wie zich ten strengste aan het geldend oorlogsrecht houdt, die heeft toch
daarin contact bewaard met de Koningin, en met het haar toekomende
overheidsgezag.
Bij het volgen van déze lijn zal hij bewaard worden voor de fout van iemand, die,
naar ik meen, verder niet hier in bespreking behoeft te komen, dan voorzoover zijn
voornemen betreft, om den corporatieven staat in Nederland te importeeren; we
6.
hebben onlangs over dat begrip ‘corporatief’ reeds een en ander opgemerkt. Dit
voornemen werd door bedoelden schrijver uitgesproken in verband met een op
zichzelf symphatieke poging, om leiding aan ons volk te geven. Hij wilde dit doen
in onverbrekelijke trouw aan onze Koningin. Maar naar onze meening zal, wie Haar
werkelijk trouw is, slechts dàn in overeenstemming zijn met letter en geest van het
Haagsche Verdrag, waaronder de naam der Koningin staat, indien hij thans geen
enkelen anderen staat hier zoekt te bevorderen, dan dien wij hadden op 10 Mei
1940, toen vreemden ons land binnenrukten. Want juist tegen het gevaar der
aantasting van het staatsverband, een gevaar, thans ondersteld als van buiten
komende, heeft óók de Koningin, voor haar deel handelende, bij voorbaat beschutting
gezocht in het Haagsche Verdrag. Wij zullen in de huidige verlegenheidssituatie
moeten weer-

5.
6.

Zie pag. 330-338.
Zie pag. 301-307.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

378
stand bieden aan elk streven tot staatsverandering, zelfs, al zouden wij meenen,
de Koningin daarmee welgevallig te zijn. Zij moet, zoover het aan ons ligt, het
huis-van-staat terugvinden, zooals ze het verlaten heeft, noodgedwongen. Moeten
er veranderingen komen, goed, maar dan langs den legalen weg, en na het herstel
der orde.
Hoe goed doet het, daartegenover de stem van dr H. Colijn te hooren. Hij wil geen
anderen staatsvorm bepleiten, laat staan forceeren. Hij wil evenmin de politieke
verdeeldheid negeeren. ‘Alleen een stap, die spontaan door het geheele volk zou
worden gesteund, zou er toe kunnen bijdragen, dat de Duitsche Regeering rekening
hield met den eenparigen wensch van Nederland, om, na den vrede, weer een
Oranje te zien aan het hoofd van een herboren, zelfstandigen Nederlandschen
Staat’. (53) En daarom gaat dr Colijn niet als Leider zich opwerpen, doch wil hij, ‘dat
de leiders van de groote politieke partijen van weleer de handen ineen slaan’.
Teneinde langs dien volkomen legalen weg, dien men ook vóór 10 Mei 1940 op
elken willekeurigen dag zou hebben kunnen en mogen inslaan, ieder in eigen kring
het besef te doen verdiepen van waar het om gaat, en vervolgens een nationaal
front te vormen, ‘gepresenteerd door personen, die met recht kunnen spreken
namens een overweldigende meerderheid van het Nederlandsche volk’.
Hier wordt met het woord ‘nationaal’ niet revolutionair gesold, doch legaal gewerkt.
*
We stellen ons voor, enkele opmerkingen te geven aangaande dr Colijn's brochure.
Ze is zóó geschreven, dat ieder haar bedoeling vatten kan. Waarmee niet gezegd
is, dat ieder haar ook beoordeelen kan. Ondergeteekende althans vermag dit niet,
voorzoover ze het economisch leven betreft. Die kennis is hem te hoog, dat terrein
te vreemd, die problematiek te ingewikkeld.
Maar er zijn enkele andere punten, waar we bij willen stilstaan.
*
Tot zoover hadden we geschreven op Zaterdag 20 Juli. Bovenstaande copie was
dan ook bestemd geweest voor ons vorig nummer, doch bleef wegens plaatsgebrek
toen liggen. Thans zijn we weer een week verder, en inmiddels is de klok
doorgeloopen.
In nauw verband met de bedoeling van dr Colijn's brochure is deze week komen
7.
staan de oprichting der z.g. ‘Nederlandsche Unie’, geleid door een drietal mannen,
8.
die ons persoonlijk veelszins symphatiek zijn. Zij willen ons

7.

8.

Op 24 juli 1940 presenteerde zich de Nederlandsche Unie, die als doel had in de nieuwe
situatie van de bezetting de nationale verbondenheid te uiten, onderling, als tegenwicht tegen
de N.S.B. en als levensteken tegenover de bezettende macht en de internationale
gemeenschap.
Mr. L. Einthoven (1896-1979), hoofdcommissaris van politie te Rotterdam; mr. J. Linthorst
Homan (1903-1986), commissaris van de koningin te Groningen; en prof. dr. J.E de Quay
(1901-1985), hoogleraar aan de Economische Hogeschool te Tilburg en sinds de bezetting
regeringscommissaris voor de organisatie van de arbeid.
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volk vereenigen op enkele programpunten. Voorzoover zij zullen kunnen duidelijk
maken, dat zij aanstonds veel grooter menschenmassa achter zich aan kunnen
krijgen dan de N.S.B. ooit heeft vermogen te trekken achter haar vaandels, zal deze
beweging ongetwijfeld verhelderend kunnen werken. Het staat voor ons vast, dat
de groep, waarvan Mr Rost van Tonningen woordvoerder is, de man, die òns
desnoods ‘naar den strot wil grijpen’, veel zwakker is dan degenen, die achter het
bedoelde driemanschap zullen gaan staan.
Toch komt voor ons de vraag op: wat te doen? In de wenschen van het
driemanschap ligt naast veel symphatieks ook een en ander, dat ons onaanvaardbaar
schijnt, b.v. het opheffen van politieke tegenstellingen. Uit godsdienstig oogpunt is
dit verlangen ons onaannemelijk: wij zijn te lang in de school van Groen en Kuyper
geweest.
Maar dat is het eenige niet, wat ons bezwaart. Niet slechts een deel van wat het
driemanschap wel noemt, wekt onze bezorgdheid. Deze wordt voor een ànder deel
ook opgewekt door de omstandigheid, dat de drie-mannen een paar punten niet
noemen, die dr Colijn wèl te berde brengt!
Wij noemen:
a. het Oranje-huis;
b. onze onafhankelijkheid.
Wij laten ons niet in met de vraag waarom het driemanschap deze punten heeft
9.
weggelaten van zijn program-van-samenbinding. Wij hebben wel vermoedens, die
zich gronden op vertrouwelijke mededeelingen, maar mogen, zeer tot onze spijt,
daarover onzerzijds geen persbespreking openen. Het staat eventueel aan anderen,
in dezen het zwijgen te verbreken.
Wat wij wel mogen, dat is, nu geen enkele overheidsinstantie ons het spreken
over dr Colijn's brochure verboden heeft, simpelweg spreken over de gevaren, die
wij hier duchten. We hopen, dat dr Colijn te eeniger tijd, hoe dan ook, ons zijn inzicht
wil kenbaar maken. Zien we verkeerd, dan zullen we ons alleen maar verblijden.
Het gevaar is o.i. dat:
Ieder weet, dat wij thans volksgenooten hooren optreden, die op revolutie
aansturen. Het blad van den heer Mussert voerde dit vreeselijke woord onlangs aan
10.
den kop. Deze volksgenooten zullen dus noch ons Vorstenhuis, noch onze
onafhankelijkheid op prijs stellen. Daarentegen zal de overgroote meerderheid van
ons volk, als zij maar vrij spreken mag, deze beide punten wel degelijk op het hart
dragen.
Stel nu eens, dat dr Colijn de beide punten Koningshuis en onafhankelijkheid zou
willen blijven op den voorgrond plaatsen, overtuigd, dat verreweg de meesten ze
van heeler harte overnemen, - maar dat, door wat oorzaak dan ook, de openbare
getuigende belijdenis omtrent de gezindheid der natie ten aanzien van deze beide
punten achterwege blijft, omdat in den drang der contemporaine

9.
10.

De beide punten behoorden aanvankelijk wel tot het program van de Nederlandsche Unie,
maar zijn door de Duitse autoriteiten verboden.
De kop van het hoofdartikel in Volk en Vaderland, 3 juni 1940, luidde: ‘De sociale revolutie.
Nederlandsche werkers, bouwt uw toekomst!’
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geschiedenis der actie van het driemanschap zònder deze punten het wint, zal dan
dat deel der nederlandsche burgers, dat op revolutie aanstuurt, niet zeggen: ziet
ge wel, de natie stelt daarop geen prijs!? En zal dan aan deze, aldus deels
kunstmatig, deels argeloos verkregen uitkomst van den ‘verkenningstocht’ niet als
volkswil worden uitgeroepen wat heelemaal de volkswil niet is? Wij weten niet, langs
welken weg men straks definitieve beweringen aangaande dien volkswil zal pogen
te formuleeren. Gelet op de houding van revolutionairgezinde nederlanders zijn wij
daarop evenwel niet gerust. Wij voor ons meenen, om maar iets te noemen, dat
een volksstemming over de vraag: Oranje of geen Oranje? zelf reeds revolutionair
is, zoolang wij n.l. leven onder de vigueur van het Haagsche Verdrag (zie Frankfurter
Zeitung). Onderdanen stemmen over de overheid niet, tenzij de overheid zelf het
vordert, - en het Haagsche Verdrag laat geen twijfel over de vraag, wie in het huidige
staatsbestel de souvereiniteit draagt. Wij vreezen, dat, indien het driemanschap,
hoezeer ons veelszins symphatiek, ook onze menschen achter zich krijgt, het zwijgen
over beide genoemde, zeer belangrijke punten, zal worden uitgelegd in een heel
anderen zin, dan wij allen eraan zouden willen gehecht zien. Wie weet, wat daarvan
de gevolgen zouden zijn bij een min of meer als officiëel aangemerkte registratie
van den wil van het volk? Liever accentueeren wij heel scherp, dat een groot deel
van ons volk op deze punten ‘in doleantie’ is, als het n.l. zou móéten, dan dat onze
eigen houding onklaarheid zou scheppen.
11.
Voor ditmaal zullen wij het hierbij laten. Misschien kan dr Colijn ons raad geven.
Onze lezers - wij leven zeer snel - gelieven te bedenken, dat dit artikel, voor wat
den kop betreft, op 20 Juli en voor wat den staart aangaat, op 27 Juli is geschreven.
Volgende week het slot.

II.
Sedert we ons vorig artikel schreven, is de bespreking van ons onderwerp ons wèl
vergemakkelijkt.
We merkten n.l. op, dat we wel het een en ander meenden te weten van de manier,
waarop de actie-dr Colijn was doodgeloopen, met name dat wat betreft de beide
voorname punten van a. Oranjehuis en b. onafhankelijkheid, doch dat we ons niet
bevoegd achtten, dienaangaande publieke mededeelingen te doen, onzerzijds.
Sindsdien heeft evenwel de R.K. Staatspartij gedurfd, wat wij niet aandorsten.
Wie in dezen al of niet de voorzichtigheid te zeer uit het oog verloor, moge de
toekomst leeren.
Hoe dit zij, feit is nu eenmaal, dat door de R.K. Staatspartij het volgende is
gepubliceerd:

11.

Zie: K. Schilder aan H.H. Kuyper, 17 juli 1941: ‘Van Dr. Colijn kreeg ik een antwoord op een
door mij in “De Reformatie” gestelde vraag. Die brief was gewijd aan de kwestie: Ned. Unie.’
Bijlage bij het kerkelijk handboek van ‘De Gereformeerde Kerken in Nederland’ (onderhoudende
art. 31 K.O.), bevattende eenige nadere gegevens betreffende begin en eind van de
onderduikperiode van prof. dr. K. Schilder, alsmede een correspondentie met prof. dr. H.H.
Kuyper, Goes, 1946.
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Door het dagelijksch bestuur der R.K. Staatspartij is tot de Kring- en
afdeelingsbesturen een rondschrijven gericht, waarin wordt uiteengezet,
dat zich ook in dezen kring het verlangen van de overgroote meerderheid
van ons volk om zich in sterke eensgezindheid en een waarlijk nationale
eenheidsbeweging aaneen te sluiten, duidelijk heeft geopenbaard. Onder
verwijzing naar het feit, dat de leiders der groote partijen, ook niet in
gebreke zijn gebleven zich in te spannen voor de totstandkoming eener
echt nationale samenbinding. Door omstandigheden buiten hun invloed
is het gemeenschappelijk streven met eenige op den voorgrond tredende
personen buiten den eigenlijken politieken kring, niet met gewenscht
succes bekroond.
De in dat stadium van de zijde der Duitsche autoriteit gerezen bezwaren
golden namelijk een passage uit den aanhef van het program, waarin ons
volk werd aangespoord tot ‘eensgezindheid ook voor een wedergeboorte
van Nederland in vrijheid en onafhankelijkheid en in trouw aan het Huis
van Oranje’. Dat deze of een dergelijke aansporing niet de goedkeuring
van de Duitsche overheid kon verkrijgen, werd omstreeks dienzelfden tijd
in het openbaar bevestigd door den persreferent van het
Rijkscommissariaat, die in een persconferentie van 17 Juli o.m.
mededeelde, dat een ‘nationale concentratie niet is te bereiken door vast
te houden aan verouderde begrippen; dat ook dit geldt voor den
staatsvorm; en dat het niet in het belang is van het Nederlandsche volk,
dat men over het vraagstuk van staatsvorm en monarchie lange debatten
houdt, of dat men zelfs pogingen tot nationale concentratie van deze
punten afhankelijk stelt’.
Duidelijk staat in deze van R.K. zijde verspreide mededeeling, dat ‘de Duitsche
autoriteit’ bezwaren had tegen de programpunten:
a. Oranjehuis;
b. onafhankelijkheid.
Nu weet ik niet, in hoeverre de hier bedoelde ‘Duitsche autoriteit’ officiëel is.
Als ik me niet bedrieg, is in bovenstaand citaat gerefereerd aan een uitlating van
12.
den duitschen Heer Janke, meermalen aangeduid als ‘Pressedezernent’, d.w.z.
als beslissing-nemer inzake persaangelegenheden. Nu is diens positie tegenover
het Haagsche Verdrag (zie ‘Frankfurter Zeitung’) ons niet geheel duidelijk. Maar in
dit niet-geheel-ons-duidelijk-zijn staat hij wat ons aangaat, niet alleen. Van meer
beteekenis is het daarom dat, zijn wij wèl ingelicht, de heer Janke nog weer anderen
13.
boven zich heeft, b.v. dr Schmidt, zoodat wat hij zegt, nog geenszins heeft te
gelden als een officiëele uiting van het militaire gezag in het bezette deel des rijks,
welk gezag in de Haagsche bepalingen is voorzien.
Als nu het dagelijksch bestuur der R.K. Staatspartij verklaart: ‘de Duitsche autoriteit’
had bezwaar, dan zouden wij graag weten: wèlke autoriteit? Een

12.
13.

W.P.W. Janke.
F. Schmidt (1903-1943), één van de vier rechtstreeks aan Seyss-Inquart ondergeschikte
Generalkommissare. Schmidt, afkomstig van Goebbels' Propagandaministerium, was onder
meer belast met het toezicht op de pers.
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officiëele, of een semi-officiëele? Een legislatieve, of uitvoerende, òf een autoriteit,
die geen van beide praedicaten vermag te voeren? En gold het een ‘bezwaar’, dan
wel een ‘verbod’? Een verbod van publicatie dezer twee programpunten van dr
Colijn (hetgeen dan den Pressedezernent of diens chef zou regardeeren), òf een
verbod van vorming eener vereeniging onder indiening van statuten, welke bevatten
de programpunten: Oranjehuis en onafhankelijkheid?
14.
Wij wilden zoo graag precies worden ingelicht, liefst door dr Colijn of dr Donner
of een ander, die tot spreken bevoegd is. Nu de roomschen met publicatie begonnen
zijn, kunnen anderen gereedelijk volgen, al was 't maar ter rectificatie of - ter
verduidelijking.
Want wat 't moderamen der R.K. Staatspartij hierboven bekend maakt, is niet
afdoende, en niet duidelijk. Wij zelf hebben immers de ervaring opgedaan, dat een
lichaam, hetwelk o zoo officiëelerig deed, tenslotte bleek niet officiëel te zijn (de
15.
‘Raad van Voorlichting der Ned. Pers’!). Het feit, dat wij nu reeds ons tweede
artikel schrijven over de brochure-Colijn, hoewel het volgens dit wonderlijke instituut
verboden heette, zegt al genoeg ter adstructie van déze onze vraag: nemen wij in
deze verwarde tijden, waarin ook de wijze van officiëele berichtgeving weer ‘fraglich’
geworden is, en onduidelijk, soms niet te spoedig als ‘verboden’ aan, wat toch de
militaire bezettingsmacht allerminst officiëel geacht worden wil metterdaad te hèbben
verboden? Zoo ja, dan zuchten wij onder verboden, die geen wettelijke verboden
zijn. Wij hebben in onze positie geen aanmerking te maken op de manier, waarop
duitsche autoriteiten haar officiëele publicaties plegen te doen. Maar met het feit
voor oogen, dat o.a. een man als mr Rost van Tonningen mede publicaties
aangaande ‘de duitsche autoriteiten’ deed, aan welke publicaties bij nader onderzoek
de feitelijke grondslag blijkt te ontbreken, doet ons toch vragen, of het niet rationeel
is, alleen dàt als communiqué van duitsche bezettingsautoriteiten officiëel te
erkennen, waar de naam van zulk een autoriteit duidelijk onder staat te lezen?
Wij zouden wel zeer onheusch tegen de bezettingsmacht van den vijand optreden,
indien wij ook maar onderstelden, dat zij niet met naam en toenaam haar eigen
verordeningen zou onderteekenen. Of, indien wij onderstelden, dat zij ons onzeker
van beweging zou willen maken, onzeker, door ons zoowèl met officiëel-geteekende
verordeningen, alsóók met oekases van officieuze, en als 't er op aankomt, niet
erkende instanties te willen doen bewerken. Wij moeten ons houden aan wat officiëel
blijkt rechtstreeks van den vijand-occupant te komen. De rest kan ons koud laten,
- dat zal de occupant zelf niet anders willen zeggen.
*
Keeren wij nu terug tot de publicatie van de R.K. Staatspartij, dan vragen wij: is het
werkelijk waar, dat van officiëel-verantwoordelijke duitsche zijde hier een definitief
verbod is gegeven?

14.
15.

Mr. J. Donner (1891-1981), antirevolutionair politicus, lid van de Hoge Raad.
Schilder doelde op het gerucht van het verbod van De Reformatie.
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Zegt men ja, - dàn is mij niet duidelijk, waarom het driemanschap, dat ‘de
Nederlandsche Unie’ heeft opgericht, heeft kunnen laten publiceeren (althans één
van z'n leden): wij zijn, hoewel jongeren, tenslotte maar van wal gestoken,
16.

omdat de ouderen het niet deden. Dit ware dàn een onjuistheid, die misleidend
werkte. Want de nuchtere werkelijkheid zou dan dèze zijn:
dat de ouderen wel degelijk van wal gestoken zijn (dr Colijn);
dat ze daarbij twee zeer principiëele punten (Oranjehuis en onafhankelijkheid)
naar voren brachten, die bijna heel het volk vurig begeert,
dat ze evenwel daarin zijn gehandicapt door de repraesentanten der
oorlogvoerende mogendheid,
en dat nu niet de jongeren begonnen zijn bij ontstentenis van ouderen, doch dat
ze heel wat anders op touw gezet hebben. Het ware dan royaler, dat ook maar
ronduit zóó te publiceeren. We weten dan precies, wat we aan de duitschers hebben,
en aan dr Colijn, en aan het driemanschap. Klaarheid is de eerste conditie voor
orde en rust bij het beste, niet plompschreeuwerige deel van ons volk.
Zou men daarentegen verklaren: neen, strikt genomen heeft geen officiëeldefinitief
verantwoordelijke duitsche autoriteit dr Colijn den mond gesnoerd, subsidiair, hem
de formatie eener unie mèt behoud der beide programpunten verboden, dàn klemt
te meer de vraag: waarom zwijgt een deel ook van onze pers (‘De Rotterdammer’
b.v.) de brochure-Colijn dood ('t hoeft toch niet?) En waarom laat men de kansen
voorbij gaan, en waarom zouden wij in deze desolate misère nu zóó maar ons
aansluiten bij een driemanschap, dat twee punten negeert, die ons volk in overgroote
meerderheid toch nà aan 't hart liggen? Waarom?
Wat wij in de publicaties der Nederlandsche Unie lezen is ongetwijfeld veel
beschaafder, dan wat van de zijde der N.S.B. wordt opgedischt. En veel meer
beheerscht. Het kan personen naar boven brengen, die de overgroote meerderheid
van ons volk veel liever onder de oogen ziet, dan de heeren, die met een
onaesthetisch pakje loopen, en ons ‘naar den strot willen grijpen’. Maar tenslotte
kan ons dàt prae niet zoo veel schelen. We strijden niet voor of tegen personen,
doch voor of tegen beginselen. En het moet ons van het hart, dat wij nog al
wantrouwig worden, als enkele bladen, die o.i. in deze dagen in den strijd voor de
waarheid in een ommezien gecapituleerd hebben, nu ineens zoo'n reclame maken
voor het driemanschap en zijn Nederlandsche Unie. Wij vinden in die Unie erg veel,
dat ook op het verlanglijstje der N.S.B. enz. voorkomt. En al zijn we heel erg tegen
de N.S.B., wij zullen niet uit blinde haat tegen onverkwikkelijke elementen, die dáár
samenscholen, nu maar uit puur negativisme kunnen of mogen slikken wat
anti-N.S.B. is.
De Nederlandsche Unie heeft o.i. te veel de N.S.B.-ideologie ontzien. Waarom
anders de onderscheiding van ‘cultureel’ en ‘sociaal-economisch gebied’? 't Zijn
17.
klanken uit de N.S.B.-staatsleer, model Hegel. Waarom die

16.
17.

Aldus mr. L. Einthoven op de persconferentie van de Nederlandsche Unie te Den Haag. Zie:
Algemeen Handelsblad, 27 juli 1940.
Zie: Schilder, ‘Geen Duimbreed’!, pag 23-30.
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‘verheffing’ van het ‘levensideaal’ (!) boven materialisme en egoïsme tot toewijding
aan de waarachtige levenswaarde van mensch en gemeenschap? Het
wetenschappelijke materialisme heeft hetzelfde lied gezongen ('t heeft ook 'n soort
van religie gebaard), en het heeft óók wel zijn filosofische banvloeken tegen het
egoïsme van den individu geslingerd. En zouden wij nu zoo maar de onuitgewerkte
‘waardefilosofie’ van het driemanschap moeten accepteeren? ‘Vrijheid van
godsdienst, kerk, levensbeschouwing, opvoeding’, zoo lezen we verder. De N.S.B.
zal graag nog eens bezweren, daar óók vóór te zijn. Alleen, - het komt er maar op
aan, hoe straks, als de terreinen van staat en kerk zich afgrenzen, die vrijheid nader
uitgewerkt wordt. En waarom in dezen interimstijd als cultureele belangensferen
bepaald Vlaanderen en Zuid-Afrika genoemd? Heeft onze Koningin, toen Duitschland
in 1918 bezwijmd lag, soms Oost-Friesland willen inpalmen? We waren er te
fatsoenlijk voor. Maar waarom zouden wij dan nú (!) over een stuk van België en
van het Engelsche imperium praten, als 't niet was ten gerieve van
N.S.B.-propagandisten, tot in ‘De Nieuwe Eeuw’ toe? In dàt (roomsche) orgaan
18.
zetten ze óók al verzen van zóóveel strofen over Dietschland, en zoo! Opvoeding
van de jeugd in nationalen zin? Maar wat is dat? Op de christelijke scholen gebeurt
dat al lang, - maar juist dat ‘christelijke’ is hier weggelaten. Wat is voorts die
arbeidsplicht voor iedereen? Toch weer een soort van propagandadienst?
We stellen slechts vragen, die duidelijk willen maken, dat o.i. de Nederlandsche
Unie te veel heeft geluisterd naar leuzen-van-den-dag, daardoor al te gemakkelijk
de kans beloopt, toch weer een (meer aristocratisch getint) nationaal-socialisme te
importeeren, en helaas nalaat, tegenover revolutionaire woelingen hoog te houden
de punten, waar het om gaat, voor verreweg het grootste volksdeel. Is, zoo vragen
wij, is, en dat zonder gebleken dwingende noodzaak, de kracht van onze
volksgetuigenis er niet door verzwakt? Staan we hier, insteê van ‘op de grens van
twee werelden’, feitelijk niet reeds aan den anderen kant van die grens? Is er hier
geen verzwegen aanpassing geweest, die evenzeer vermoeit en teleurstelt, en 19.
ergert, als de openlijke capitulatie van den paus? Zeker, hij is, verklaart hij, altijd
tegen het marxisme geweest. Wij waren het ook. Maar als twee hetzelfde bestrijden,
is de strijd nog niet dezelfde.
*
Wij zijn door den snellen gang der geschiedenis gedwongen, onze opmerkingen

18.
19.

Zie: Gradatim, ‘De Dietsche gedachte’; Wim van Heugten, ‘Aan de Dietschers’, De Nieuwe
Eeuw, 11 juli 1940.
Schilder doelde wellicht op de kersttoespraak, die paus Pius XII op 24 december 1939 hield.
Hij roerde daarin de oorlogstoestand in Europa aan, waarbij hij geen partij koos, terwijl hij
toen wel de Russische inval in Finland veroordeelde. Zie: Ecclesia docens, pauselijke
documenten voor onzen tijd. Sertum laetitiae, encycliek van Z.H. paus Pius XII van 1 november
1939 en een aantal andere documenten uit het jaar 1939, Hilversum, 1940, pag. 85.
Pius XII, paus van 1939 tot 1958.
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over dr Colijn's brochure te doen uitdijen. Volgende week dus nog een artikel. Zie
20.
intusschen Persschouw.

III. (Slot.)
In zijn brochure heeft dr Colijn zijn volle aandacht gegeven aan de fouten, die ‘de
democratie’ aankleven. Kort maar puntig gaat de schrijver na, hoe het in
onderscheiden landen met ‘de democratie’ gegaan is. Op meer dan één plaats heeft
z.i. het systeem gefaald; één ding valt daarbij op: ‘en dat is neit van merkwaardigheid
ontbloot’, ‘het democratische bestuurssysteem’ heeft zich ‘onder den schok der
tijden alleen maar goed gehandhaafd in die landen, waar het niet geschapen, doch
gegroeid is: Engeland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nederland, Zwitserland’
(28/9).
Op zichzelf genomen, zou men dit resultaat van dr Colijn's verkenningstocht
kunnen accepteeren, onder de min of meer toepasselijke opmerking, dat het dan
des te meer pleit tégen elk in-haast-ontworpen, of van boven dan wel van buiten af
opgelegd systeem van regeering en samenleving. Wie in deze dagen zijn werk
ervan maakt, de fouten van het democratische systeem aan te wijzen, laat zijn
opmerkingen dan nog al eens eindigen in een oproep, om toch vooral wat nieuws
in te voeren, vooral nu, waar in den storm zoo veel is weggevaagd, en wederopbouw
noodzakelijk is. Men vergeet daarbij, dat wederopbouw tháns slechts dàn dien naam
verdient, àls hij zich houdt aan de bepalingen van de bekende Haagsche Conventie,
m.a.w. als hij in den overgangstijd-der-bezetting niets verandert aan het bestaande
systeem. Alleen het systeem-van-handen-àf is rechtvaardig, en verdient den naam
van ‘wéder-opbouw’; de ‘weder’-opbouw toch wordt opgetrokken op het oude
fundament; wat dáárop niet wordt opgetrokken is geen ‘we-der-’opbouw, doch
‘nieuw’-bouw. En elke nieuwbouw in een tijd van onzekerheid en overgang, van
afwachting, van hopen-op-devredesconferentie, is een mechanische optrek,
doorgedreven hetzij door een groepje revolutionairen, hetzij door een misschien
wel grooter, maar daarom nog niet wijzer groep van contra-revolutionairen, zooals,
men vergeve het mij, zooals afgezien van den te volgen weg, haars-ondanks, voor
mijn besef de Nederlandsche Unie het is; het feit, dat ze contra-revolutionaire
verlangens tegenover de revolutionaire stellen wil, legt een kloof tusschen haar en
wat antirevolutionair is.
Overigens treft het ons, dat dr Colijn van elk politiek stelsel ontkent, dat het ‘op
21.
een ongestoord voortbestaan aanspraak kan doen gelden’. Ook de democratische
staatsvormen, zegt hij, brengen bij de geboorte reeds de doodskiemen mee.
Vóór men nu hieruit zou willen afleiden, dat dan volgens dr Colijn zeker de
regeeringsvorm er niet zoo heel veel op aankomt, leze men wat hij eraan

20.

21.

In ‘Persschouw’, De Reformatie, 9 augustus 1940, citeerde Schilder een artikel van H. Algra
uit het Friesch Dagblad over de Nederlandsche Unie. Algra omschreef daarin het streven van
de Unie als ‘bedenkelijk en gevaarlijk’, omdat ze breken wilde met de bestaande politieke
partijen en niet rekende met de geestelijke verscheidenheid van het Nederlandse volk.
Colijn, Op de grens van twee werelden, pag. 25.
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toevoegt, ter toelichting, en wat dr Kuyper eens heeft opgemerkt over tweeërlei
‘democratie’.
Dr Colijn ziet den val der democratie verklaard uit een ‘te veel’. ‘Meer dan 23
eeuwen geleden’ getuigde ‘een vermaard schrijver der oudheid van de democratie’,
‘dat zij gevaar liep ten onder te gaan door te veel democratie’ (25). ‘Te veel
democratie’ is dan ook volgens dr Colijn ‘de ziektekiem geweest, die ook de moderne
democratie bij haar geboorte heeft meegekregen en waardoor zij thans in
stervensnood verkeert’ (25).
In zijn vlugschrift, dat voor een breede massa bestemd is, zal dr Colijn zich niet
hebben willen begeven in een breede, en scherpe uiteenzetting van beginselen.
Maar we mogen toch wel aannemen, dat hij, indien daartoe voor hem aanleiding
zou hebben bestaan, zich allicht liever alzóó zou hebben uitgedrukt, dat de fout niet
lag in een ‘te veel’ democratie tegenover een ‘te weinig’, doch, althans als men het
woord niet verder ontleden wil, in een ‘verkeerde’ democratie tegenover een goede.
Dr A. Kuyper heeft op die tweeërlei democratie destijds gewezen (b.v. Ons Program
22.
met Bijlagen, 1114-7). Afgedacht van het woord ‘democratie’, dat als technische
term o.i. bedenkelijk is, en in die aanvechtbaarheid zelf mede een oorzaak van
misstand en misvorming, ligt, als wij wel zien, eigenlijk in het vergeten van die
waarheid der tweeërlei democratie, de verklaring voor het feit, dat in het eene land
de democratie doodgeloopen, dan wel - geslagen is, en in het andere niet.
Over die tweeërlei democratie kwam dr Kuyper te spreken in verband met een
23.
‘Gids’-artikel over ‘Democratie en constitutioneele monarchie’. Merkwaardig was
daarbij, dat de schrijver in ‘De Gids’ van de democratie en dus ook van het streven
van dr Kuyper veel waardeerends zei, terwijl Kuyper zelf voelde te moeten
waarschuwen. De schrijver in ‘De Gids’ had geconstateerd, ‘dat Gods wereldorde
nu reeds duidelijk wijst op de toekomstige volledige zegepraal der democratische
24.
beginselen’. Kuyper daarentegen verklaarde ‘deze stelling slechts onder beneficie
25.
van inventaris te kunnen aanvaarden’. 't Is maar de vraag, wèlke democratie ge
bedoelt, zegt hij. Die van het hedendaagsche Frankrijk (men schreef in 1871). Of
26.
27.
van Amerika? Van Tocqueville? Of van Mirabeau? Van 1789? Of van onze
kloeke vaderen? ‘Want dat er een diepgaand verschil in wezen tusschen beiden
28.
bestaat, zal niemand ontkennen’. De Amerikaansche democratie is godsdienstig,
werd uit verzet van het christe-

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

A. Kuyper, ‘Ons program’, met bijlagen, Amsterdam, 1879, pag. 1114-1117. De bijlage
‘Tweeërlei democratie’ was oorspronkelijk verschenen in De Heraut van 28 april en 5 mei
1871.
L., ‘Democratie en constitutioneele monarchie’, De Gids, XXXV (april 1871), pag. 59-112.
Kuyper, ‘Ons program’, pag. 1115. Vgl.: L., Democratie en constitutioneele monarchie, pag.
59, 67.
Kuyper, ‘Ons Program’, pag. 1115.
Alexis graaf de Tocqueville (1805-1859), Frans historicus, schreef La démocratie en Amérique.
H.G.V. de Riqueli, graaf de Mirabeau (1740-1791), Frans politicus, pleitte als lid van de
Nationale Vergadering voor een constitutionele monarchie.
Kuyper, ‘Ons program’, pag. 1115.
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lijk geweten tegen onderdrukking daarvan geboren, wilde het wettig gezag, dat het
spoor bijster geraakt was, daarop terugbrengen, maakte plaats voor orde en wet,
en grondde op Gods wet. De fransche democratie daarentegen is ongodsdienstig,
revolutioneert tegen alle gezag en macht, vond wel in bepaalde misbruiken aanleiding
om zich te doen gelden, maar werd toch door het ‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’
zelf aan revolutionair misbruik schuldig. Ze verwierp de ordeningen van God.
De vraag, aldus Kuyper nog steeds, is dus: tot welke soort van democratie behoort
de thans (1871) veldwinnende? Het antwoord is, dat wat in 1871 in Nederland onder
democratischen naam werd aangediend, den verkeerden ‘franschen’ kant uitging.
Dáárop lofzangen te zingen, was dan ook wel zeer pernicieus. ‘Wil men echter toch
het betrekkelijk recht der democratie handhaven, en tot op zekere hoogte met hare
eischen instemmen, men zal dan zorgen scherp te onderscheiden tusschen de
beide soorten, die we trachtten te onderscheiden, en zorgvuldig allen schijn van
medeplichtigheid zelfs afwijzen met die democratie, welke niet in Gods wereldorde
wortelt, maar daartegen strijdt, en die vooral op Nederlandschen bodem geen recht
29.
heeft zich te vestigen.’
*
De overweging van Kuyper's onderscheiding uit 1871 is bij ons dan ook oorzaak,
dat we ons niet geheel kunnen vinden in den titel van dr Colijn's brochure. Als we
dit opmerken, maken we geen gemeene zaak met de N.S.B.-propagandisten, die
elkaar het slagwoord napraten, dat we niet meer ‘op de grens’ van twee werelden
ons bevinden, doch reeds over die grens heengekomen zijn. De heeren hebben het
vredestractaat, incluis Nederlands radikale onderwerping, al in den zak, en ze
hebben te weinig in theologische kringen verkeerd, dan dat ze zich zouden laten
waarschuwen door het dezerzijds nog al eens gemaakte onderscheid tusschen
‘wenschen’ en ‘dadelijk gelooven’. Neen, wij hebben 't niet zoozeer tegen de
aanwijzing van onze huidige positie als een grenspositie, als wel tegen de gedachte,
dat we rechts en links van de grenslijn ‘twee werelden’ zouden zien; we gelooven
trouwens, dat dr Colijn zelf zijn titel niet zoo streng wil zien opgevat; als deze toch
op bl. 31 beweert, dat overal, waar de democratie niet diep in de volkshistorie
geworteld was, zij haar wortel te danken had aan de Fransche revolutie, of wanneer
hij op bl. 39 de moderne democratie vlijmscherp van de gezonde onderscheidt, dan
blijkt hij ook zelf tusschen tweeërlei democratie nadrukkelijk te onderscheiden. De
twee ‘werelden’ scheiden voor mijn besef zich nog altijd niet dáár af, waar Duitschland
en Engeland, de een onder anti-plutocratische, de ander onder pro-democratische
vlag elkaar bekampen, doch dáár, waar de humanistische autonomie en vrijheidsleus
zich te weer stelt tegen de belijdenis, dat Christus Jezus het recht heeft, niet alleen
de kerkgeschiedenis, doch ook die van volkeren en staten te beheerschen als de
Zaakwaarnemer Gods. Die scheidslijn loopt anders dan de demarcatielijn tusschen
het duitsche en het engelsche ‘levensruimtegebied’. Het

29.

Ibidem', pag. 1116.
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bewijs ligt, zelfs voor de blinden, in de onklaarheid van de positie van Rusland. De
revolutionaire stoottroepen van het oude slag nemen de ‘democratie’ als einddoel
in hun leuzen en vlaggespreuken op; de reformatorische zagen en zien haar slechts
als middel om koren en kaf gelijkelijk te laten wassen tot de oogstdag komt. En nu
moge het woord democratie bij revolutionairen van nieuwere formatie formeel in
den ban gedaan zijn, de afgoden der revolutie zijn daarmee nog allerminst ter
verbranding overgegeven. Dat blijkt b.v. uit het abstraheeren van de russische
‘Doktrin’ uit het compact geheel der russische revolutiedaden. Alsmede uit de steeds
sterkere accentueering van het tweede lid in den naam ‘nationaal-socialist’. Benevens
uit de poging, ook van duitsche zijde ondernomen, om de democratie als zoodanig
te ontzien, een poging, welke de massa der engelsche democraten op wil zetten
tegen haar leiders, die tot dat doel als plutocraten, en dus volks-vreemden, worden
aangediend. En niet ten laatste blijkt het uit den theoretischen onderbouw van het
‘leidersbeginsel’; hoe stevig ook het net van machtsbepalingen moge worden
toegetrokken over het volk, dat te gehoorzamen heeft, toch wordt althans theoretisch
de massa des volks, zijn adel en zijn geschiedenis voorgesteld als de groote
vóór-onderstelling van den leider, zijn opkomst en gezag in den dictatorialen staat.
Vandaar dan ook, dat tusschen de ‘democratie’ en haar gewaande anti-these, de
dictatuur, geen principiëele eindstrijd kan gestreden worden. Geen zuivere afbakening
van een definitief ‘ja’ tegenover een overeenkomstig ‘neen’ is hier ooit mogelijk. Dat
blijkt reeds uit het ziekteproces der democratieën. Dr Colijn noemt als factoren van
algemeen karakter in de decadentie ‘der’ democratie: ‘de afhankelijkheid der
30.
volksvertegenwoordigers van de kiezersgunst’. Zeker, wij allen kennen het
verschijnsel, - maar achten het geen fout der democratie, doch van slechte
democraten. Het is te algemeen, om speciaal een politiek systeem aan te kleven.
Het systeem der democratie brengt deze fout niet mee. En - in staten met
dictatorialen regeeringsvorm is er de afhankelijkheid van de ‘mindere goden’ ten
opzichte van de élite der ‘upper ten’; en hier legt het systeem deze afhankelijkheid
vast, en is ten deele er op gebouwd, er door bepaald.
Zóó staat het ook met die tweede schaduwzijde der democratie, die door dr Colijn
wordt aangewezen: het ‘verlies van gevoel van verantwoordelijkheid voor gezonde
31.
financiën der publieke gemeenschappen’. Dat dit verlies hier en daar aanwezig
is, - wie zal 't ontkennen? Maar als enkele nauw aaneengesloten lieden de élite
vormen, die in den totalitairen staat aan de touwtjes trekken, zal dan 't ‘verlies van
gevoel van verantwoordelijkheid’ niet spoedig universeel worden? Een verlies, dat
alsdan niet slechts op het punt van financiën, doch over heel de linie zich laat
merken? Concentrische applausgolven zijn gevaarlijker dan diffuse.
En dan ‘de angst, om neen! te zeggen’ met zijn tegenhanger, ‘den angst voor een
ja!’, dat men toch wel noodig acht, doch dat men inslikt om de gunst van den
32.
Koning-Kiezer niet te verspelen! Dr Colijn ziet daarin een derde ziekteverschijnsel
der democratie. En als hij daarmee een veelheid van democra-

30.
31.
32.

Colijn, Op de grens van twee werelden, pag. 29, 30.
Ibidem, pag. 30.
Ibidem.
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ten bedoelt, geven we hem weer gelijk. Alleen maar, - zouden na de capitulatie van
ons leger geen ‘neen's’ en geen ‘ja's’ zijn ingeslikt? In de pers? In den vakbond? In
de federatie? In de regeeringscolleges? Er loopen verhalen over mogelijke, heimelijk
opgestelde afluister-microfoons. Men kàn met gefronst gelaat zulke geruchten van
de beneficiën van het officiëele nieuws scherp onderscheiden, en toch in hun
opkomst het bewijs zien, dat het geloof in het einde of zelfs maar in de vermindering
van het symptoom der ingeslikte ‘ja's’ en ‘neen's’ niet bijster algemeen is.
Met de ‘ontwikkeling’ van den ‘democratischen geest’ hebben de aangewezen
fouten en zonden van democraten dan ook minder te maken dan met de ontplooiïng
van den geest der zonde, die in allen woont.
En nu is hier het verschil tusschen den éénen regeeringsvorm en den anderen:
in den éénen, den niet revolutionairen democratischen regeeringsvorm, gelijk hij bij
òns was uitgewerkt, wordt de stem van wie God als den eenigen en transcendenten
Wetgever willen eeren, aangehoord; en al zou het volume van die stem ook moeten
dalen door numerieken achteruitgang van wie dien God belijden, toch zal de diepte,
de vastheid, de warmte, en vooral de distinctieve klaarheid van die stem kunnen
wassen en toenemen, als haar dragers maar geloof in God hebben. De hoogmoed
van wie zweren bij den mensch zal daarnaast wel óók aan 't woord komen, doch
dit kaf zal, zoolang de democratie den regeeringsvorm bepaalt, nog niet tot de
gewaande heeren van den akker der wereld zeggen, dat zij het koren hebben uit
te rukken. Maar niet zoodra wordt in den autoritairen dictatorialen regeeringsvorm
de werkelijke en eenige Heer en Eigenaar van den akker der wereld verloochend,
en niet zoodra worden Zijn goddelijke eeretitels plechtig overgedragen op den
mensch, het ras, den volksgeest, al of niet als draaggrond van den dictator gezien,
- of de onderscheiding tusschen kaf en koren wordt geheel anders bepaald, en de
wil van wie ‘kóren’ heetten bij den levenden, transcendenten God, wordt uitgekreten
als de wil van 't ‘kaf’; hùn stem wordt van de volksstem afgezonderd, daaruit bij
selectie weggerukt, en de dienaren van het menschelijk-autonome gezag verkondigen
straks, dat geen oogstdag voor hen lichten kan, tenzij wat zij als kaf zien uitgerukt
33.
is, eens en voor goed. Uit beide richtingen zullen zij dan áán komen rukken, de
‘engelen’ van dezen kwaden eigenmachtigen oogst. Ze zullen komen zoowel uit de
richting, waar de voormalige, maar dan revolutionair geboren en getogen ‘democratie’
eens opereerde, als van den kant der dictatoriaal geregeerde en geconcentreerde
aanrichters van het enthusiaste oogstfeest der Nieuwe Menschheidsreligie.
*
Daarom gelooven wij, dat 't aanwijzen van de fouten van democraten in dezen tijd
slechts dan nuttig werken kan, indien tusschen democraten en democratie scherp
onderscheiden wordt, en het systeem, dat deze fouten systematisch, en

33.

Schilder gebruikte dit beeld in verband met de democratische regeringsvorm eerder in zijn
artikel ‘De zin van ons leven’, in: Voortvaren..., z.p., z.j. [1939], pag. 44.
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34.

noodgedwongen begunstigt, resp. gebruikt, wordt veroordeeld tegelijkertijd. De
zwakheid van den een worde niet breed uitgemeten, als de ander aan bod wil komen,
de ander, die van die zwakheid zijn zonde maakt, mitsgaders een deel der vaste
apparatuur van het systeem van zijne keuze.
In hoeverre het goed is, reeds nu te redeneeren over onze toekomst onder
vooropstelling van den verwachten afloop van den oorlog, behoeven wij niet meer
te bespreken, na hetgeen wij dienaangaande hebben opgemerkt. Hoofdzaak blijft
voor ons, dat dr H. Colijn in een moeilijk tijdsgewricht ons volk is voorgegaan in het
belijden van den wil tot een onafhankelijk volksbestaan onder ons Oranjehuis. Toen
dat volk nog vrij kon spreken, heeft het getoond, zijn nuchterheid te willen
demonstreeren in het afwijzen van de experimenten der lieden, die slechts buiten
onze grenzen genezend kruid en brood gewassen achtten. Diezelfde lieden zijn
zóóver van de nuchterheid verwijderd, dat ze een regeering, die voor jaren voorraden
opgeslagen heeft, aansprakelijk durven stellen voor een eventueelen hongersnood
in Nederland. Dat nu in een periode van verwarring de grijze staatsman-nederlander,
die het woord hier nam, gezegd heeft, wat ons volk begeert, en bij ruime erkenning
van de daadkracht van het wapen van den vijand, op de voornaamste punten geen
concessies heeft gedaan, dàt zullen ook buiten den engeren kring zijner
geestverwanten zeer velen in dank hem afnemen.
Waren we op goede gronden niet bang geworden voor het spreken van een
onzichtbare en een zichtbare kerk, we zouden haast naar analogie daarvan willen
zeggen: het bekende driemanschap heeft een zichtbare Nederlandsche Unie, dr
Colijn de onzichtbare. Zij is meer unie (in den geest), en meer nederlandsch (in haar
desiderata) dan de creatie van het triumviraat. En zij blijft, net als de kerk, liever een
tijdlang, als dit haar wordt opgelegd, onder vreemden dwang, als 't ware onzichtbaar
en verborgen voor het oog der menschen, ja, liever doleerende tot in heel verre
toekomst, dan dat zij, ter bereiking van het voordeel eener officiëele ledenlijst, water
toe zou voegen aan den wijn, dien God gemengd heeft.
35.
‘Dien God gemengd heeft’.
36.
Gedachtig aan de hierboven geciteerde gelijkenis van koren en kaf, die in den
wereldakker (niet de kerk) tezamen moeten opgroeien tot den oogstdag, en dit op
bevel van den Heer van den oogst, hebben wij dezen laatsten betrekkelijken volzin
zóó bewust geschreven, dat de parallel tusschen ‘kerk’ en ‘unie’ meer dan illustratie
wezen wil. Al zijn de zaken van de nederlandsche kerk en een nederlandsche unie
altijd onderscheiden, ze zijn geen oogenblik gescheiden. In den grond der zaak zijn
beide geloofsaangelegenheden.
Dit niet te verstaan, is de grootste dwaasheid, en dit niet te willen verstaan is de
grootste zonde van de lieden, die zèlf, hun ‘leidersbeginsel’ tot een zaak

34.

35.
36.

Vgl. K. Schilder, ‘Persschouw’, De Reformatie, 16 augustus 1940: ‘Ook wij zien verschil
tusschen de fouten der democratie en die der democraten of die der vagebonden op het erf
der democratie. Ik kan dien vluchteling maar niet vergeten, die in 1939 bij aankomst in New
York den bodem van Amerika - kuste.’
Spr. 9:5.
Zie: Math. 13:24-30.
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van geloof en van religie proclameeren, en niettemin het ‘politieke christendom’
37.
naar de keel willen vliegen. In het vuur hunner drogrede verspreken zij zich; zij
zeggen wel, dat geloof en politiek, religie en politiek, van elkaar gescheiden moeten
blijven, maar zij meenen eigenlijk, dat hun humaniteitsgeloof, en hùn
laat-pantheïseerende karikatuur-religie op het politieke erf, waar immers de
machtsmiddelen bij de hand zijn, den strijd willen voeren tegen het geloof in den
transcedenten God en tegen de theïstische religie.
God weet, of zij de ‘macht’ hier zullen krijgen, met haar middelen.
Wij weten, dat wij de ‘bevoegdheid’ zullen houden.
Macht en bevoegdheid blijven gelukkig twee. Tenslotte zal de antichrist géne, en
de Kerk déze behouden. En daarna komt de dag van den grooten oogst. Kom,
38.
Heere Oogster, ja, kom haastelijk, kom over het Kanaal en over den Brennerpas,
39.
kom via Malta en Japan, ja, kom van de einden der aarde, en breng Uw snoeimes
mee, en wees genadig aan Uw volk; het is wel bevoegd, maar slechts door U, door
40.
U alleen, om 't eeuwig welbehagen.

37.
38.
39.
40.

Zie pag. 370.
Zie: Openb. 22:12.
Zie: Jes. 18:5.
Zie: Ps. 89:8 (berijmd).
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1.

69. ‘Nederlandsche Jeugdbeweging’

Een toren moest ergens verrijzen. Steenen, kalk, balken, spijkers, binten, klokken,
een haan moesten op hun plaats komen in het reusachtige bouwwerk.
Terwijl nu de metselaars, timmerlieden, architecten rustig sliepen, kwamen de
steenen vanzelf zich op elkaar stapelen, de kalk zoog spontaan zich tusschen de
steenen in, de balken en binten zochten en vonden op eigen gelegenheid hun
passende plaats, de spijkers dreven gansch automatisch zich in het hout, de klokken
beklommen uit eigen kracht hun hoogen stoel, en het haantje kwam per slot van
rekening eigener beweging den top bezetten. Klaar was de toren.
Uit mijn jeugdjaren herinner ik me, dat alzóó de merkwaardige doopsgezinde
2.
predikant H. Bakels in zijn ‘Bouquetje Dogmatiek’ de evolutieleer kwam bespottelijk
maken. 't Kan ook zijn ‘Bouquetje Polemiek’ geweest zijn. Stel u voor, dat in het
heel-al zonder den Bouwheer alles vanzelf op zijn plaats gekomen was.....
Ik moet nog al eens aan dezen populairen passus denken, als ik de kersversche
concentratie-klokken over Nederland hoor luiden. De klanken zijn niet van de lucht.
Wat wordt er al niet geconcentreerd! Eén voor één rukken ze aan. De steenen van
de individueele leden, en van de afzonderlijke bonden en federaties. De
concentratiekalk. De spijkers van de onder- en overkoepelaars. De balken en binten
van de koplichamen. De klokken van de eenheidszangen en
volksopstandings-perscommuniqué's. En de haan, die koning kraait, en van den
eenheidsconcentratiebouw af den morgen begroet, meteen aangevende, uit welken
hoek de wind waait.
Zijn ze gedwongen? Brengen architectenbevelen en sjouwershanden ze allemaal,
huns ondanks, op de door die architecten aangewezen plaats?
Neen, ze komen zelf. Vanzelf, - vanwege de nationale wedergeboorte. Ze zijn,
zeggen ze, volkomen vrij. Hun eigen concentratiewil beweegt ze, en stuurt ze ook.
Ze stapelen en stuwen zichzelf op tot één lichaam, en als het klaar is, kan
desverlangd het stadsbestuur het geheel van den trotschen wondertoren zóó maar
in bezit nemen. Niet, dat het zóó bedóeld is, verre van dien. Want u moet de
concentratiewilsvorming niet verwarren met politieke wilsvorming. Maar ja, dat
stadsbestuur, dat den torenbouw kón annexeeren, is toch een werkelijkheid. Het
kàn een bestuur zijn van een bepaalde politieke overtuiging. Het kàn - in 't
afgetrokkene gesproken - óók wel een bestuur zijn van een tegenovergestelde
politieke overtuiging. Want de concentratiewil is geenszins politiek gekenmerkt; al
de steenen, balken, spijkers, mitsgaders de haan

1.
2.

Uit: De Reformatie, 2 augustus 1940.
Zie: H. Bakels, Bouquetje dogmatiek, waarin zoo overtuigend als mogelijk was, volgens het
beginsel der vrije gedachte, wordt aangetoond de waarachtigheid van God, deugd,
2

onsterfelijkheid, Enkhuizen, 1907 . Voor het verhaal van de torenbouw, zie pag. 15, 16.
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verzekeren dit om 't luidst. De concentratiewil is alleen maar ‘nationaal’ bepaald, of
bepalend, - dat weet hij zelf niet al te scherp te onderscheiden. Is de bouw eenmaal
kant en klaar, dan kàn hij zich dienstbaar stellen, laat ons zeggen, aan het politieke
beginsel van het nationaal-socialisme. Eventueel kàn hij het ook doen aan het
politieke beginsel van het communisme, en marxisme. Schreef niet destijds de
3.
Nederlandsche N.S.B.-staatsleer, dat haar ethiek ‘zuiver formeel’ gehouden was?
Wij zeggen van deze medeburgers, van deze medespijkers, mede-balken,
mede-hanen geen woord, dat zij niet hóóren willen. Zuiver formeel, - wèlke hand
het mechanisme eventueel aanvat, is tot daar aan toe.
*
En alzoo is het geschied, dat dezer dagen óók al is opgesteld een ‘Plan voor....’ den
Arbeid, wou u zeggen? O neen, dat is met één radiorede van een volksgenoot aan
4.
kant gezet. Gauwer, dan wij, gereformeerde antimarxisten, het destijds konden
5.
klaarspelen. Neen, ditmaal is er een ‘Plan voor de Nederlandsche Jeugdbeweging’.
Concentreer de nationale jeugd!
De antithese van Abraham Kuyper? Verwaaide klanken!
Er is een ‘Nederlandse Studievereniging voor vrije jeugdvorming’ geboren. Een
vlot verloopen geboorte, zooals er meer zijn tegenwoordig. Maar heelemaal vrij!
‘Vrije jeugdvorming.’
Gelukkig maar, dat dàt er bij staat. Zoolang dat ‘vrij’ blijft staan, doen wij alvast
niet mee. Want we hebben van vrijheid wel dit ééne onthouden, dat ze ons moet
toekomen van den Zoon des menschen, die hier totaal gemist wordt. Ook hebben
we van ‘vrijheid’ dit begrepen, dat ze is een sterke gebondenheid, door ons om
Christus' wil aanvaard, gebondenheid aan Christus' Woord. Een vrijheid dus, die
zich moet uitspreken tegen alles, wat dit Woord weerstaat, ook door het - te
negeeren.
Maar goed, die ‘Studievereeniging’ dan wil onze jongens en meisjes van 8-18
jaar op ‘nationalen’ grondslag zien bijeengebracht. Net de gewichtigste leeftijd. Maar
op nationalen grondslag. Een nationale grondslag evenwel deugt alleen voor
nationale optreksels. De jeugdactie nu is geen nationaal bouwsel. Want dwars door
àlle naties heen loopt de scheiding tusschen wie God vreest, en wie het niet doet.
‘Onze’ jeugd, die verbondsjeugd, is immers ‘uit’ alle geslacht, en ‘uit’ alle taal, en
‘uit’ alle natie bijeengebracht - van boven, door den hemelschen Architect, die nimmer
sluimert, en Zijn bouwlieden nooit laat slapen.
Reeds hierom zullen wij niet mee mógen doen. Het zou verloochening van

3.
4.

5.

Zie: Schilder, ‘Geen duimbreed’!, pag. 27.
Schilder doelde op de radiorede, die Rost van Tonningen op 20 juli 1940 hield, en die in
verband stond met zijn poging de socialistische omroep V.A.R.A. in zijn greep te krijgen. Hij
wekte in deze rede de socialisten op zich onder een andere leiding in te zetten voor het
‘nieuwe Europa’ van Hitler.
Zie: De Jong, Het koninkrijk der Nederlanden, IV, pag. 451.
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ons geloof zijn. En in strijd met het Haagsche Verdrag, dat o.m. de rechten van het
6.
gezin uitdrukkelijk eerbiedigt, ook in een bezet gebied.
Als dus deze Studievereeniging - naar eigen mededeeling - ‘de overheid vraagt’
stappen te doen in de richting, die zij aangeeft, dan brengt zij verdeeldheid onder
het volk. Het is gevaarlijk, verdeeldheid te brengen in oorlogstijd. Dàn dient men
zeer speciaal bedacht te zijn op orde en rust. Hier evenwel vraagt men de overheid,
stappen te doen in een richting, die óók een offensief tegen de vrije kerk en het vrije
gezin zou moeten inslaan. Wij nemen deze Studievereeniging haar vraag dan ook
zeer kwalijk. En ònze steenen, balken, binten, spijkers komen zéker niet vanzelf.
De Studievereeniging meent, zegt ze, dat ‘op de kortst mogelijke termijn gehandeld
- en niet onderhandeld! - dient te worden’. Nu, - onderhandelen met haar doen we
zeker niet; daarvoor zijn de principiëele overtuigingen over en weer te zeer elkaar
vijandig. Maar overigens - waarom die haast? Wij meenden, dat in een
interimsperiode, vol van spanning, alle haastwerk uit den booze was. Ook meenen
we, dat we nog steeds een parlement hebben, - het is niet afgeschaft. De
Studievereeniging verzekert, ‘besef van de ontzaglijke verantwoordelijkheid tegenover
de toekomst van ons volk’ te hebben. Zij komt daarmede echter wel wat laat voor
den dag; de eenvoudige Zondagsschoolonderwijzers, jeugdleiders, kerkelijke
instanties zijn al jaren en jaren lang bezig, ‘besef’ van ‘verantwoordelijkheid’ te
toonen. Als ik dan lees, dat men met de gerechtvaardigde verlangens der ouders
wil rekenen, dan is dat òf welgemeend, òf een paskwil. Het laatste onderstellen we
niet als direct bedoeld. Maar die ‘vraag aan de overheid’ is dan toch maar geweest:
een streep halen door de gerechtvaardigde verlangens van die duizenden ouders,
die beleden hebben, dat de Staat moest afblijven van de rechten van het gezin.
Vooral een gedesorganiseerde, tijdelijk ontmantelde Staat in noodtoestand. Heeft
niet de N.S.B. ettelijke malen plechtig verzekerd, dat, ook volgens haar, kerk en
gezin ‘univoca’ waren? Dat mooie latijn kan ik nog maar niet kwijt...Kerk, en gezin,
formaties van ‘eigen recht’ stond er zoo ongeveer.
En als nu de N.S.B., die nederlandsche beweging, die altijd beweerd heeft, dat
7.
ze geen buitenlandsche import was, werkelijk hebben wil, dat we haar oprechtheid
niet gladweg loochenen, dan moet ze hardop zeggen: niet meedoen. Want wat hier
staat: een beweging met één leiding, dat is en blijft onaannemelijk voor hen, die de
jeugd aan de ouders willen overgelaten zien. Ook aan de den Christus belijdende
ouders. Wat gemeenschap heeft Jeruzalem met Athene, Christus met Belial? ‘Een
sterk godsdienstig leven’ bevorderen? Maar dáár hebben we de vrije kerk voor, en
het vrije gezin, en de confessioneele

6.

7.

Zie: afdeling III ‘Van het militaire gezag op het grondgebied van den vijandelijken staat’, van
het Reglement betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te land, bijlage van het
Verdrag nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te land, artikel 46: ‘De eer en de
rechten van het gezin, het leven van personen en de bijzondere eigendom, alsmede de
godsdienstige overtuiging en de uitoefening van de eerediensten moeten worden geëerbiedigd.
De bijzondere eigendom kan niet worden verbeurd verklaard.’ Staatsblad, 1910, no. 73, pag.
148; zie ook: ‘Persschouw’, De Reformatie, 12 juli 1940.
Schilder bestreed dit standpunt onder andere in het pamflet Geen stem voor de N.S.B., dat
hij voor de Antirevolutionaire Partij schreef ter gelegenheid van de Tweede Kamerverkiezingen
van 1937.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

395
jeugdbonden. ‘Volkse cultuurgoederen’? Wat is uw ‘cultuur’? En wat neemt ge op,
al of niet onder de grootheid ‘volksch’? Drie menschen, onder wie één dame, zullen
heel het apparaat leiden? Al die vogels van diverse pluimage leiden? Maar de
Overheid zal, krijgt ge uw zin, die drie benoemen en ontslaan. De hand, die het
bouwwerk van steenen, balken, binten, in beslag neemt, - daar hebt ge ze dus al.
Ja, maar ook de kerk mag invloed oefenen, lezen we. De drie lieden der
Nationale-Jeugd-Leiding, dat overheidsapparaat dus, krijgen bijstand (meer ook
niet) van twee lieden: één heer, en één dame. Zij worden benoemd door de Drie
Lieden, ‘op voordracht van het betrokken kerkgenootschap’, dat hier ineens als deus
ex machina ten toneele gevoerd wordt. Wij vragen: wèlk kerkgenootschap?
8.
Studievereeniging, Du sprichst ein grosses Wort gelassen aus! Ik zie al die kerken
al, ik zie ze samen: één dame-van-bijstand en één heer-van-bijstand benoemen, die toch niets te vertellen hebben, al puntje bij paaltje komt....
Werkploegen? Maar ze hebben toch straks een baas, zullen we hopen?
Werkploegen? Of misschien propagandagelegenheden?
*
9.

Ik had nog meer willen schrijven over de détails. Maar gelukkig heeft dr C.N. Impeta
me van de moeite ontslagen. Deze publiceert in ‘Kamper Kerkbode’ dienaangaande
10.
eenige gegevens, die ik in dit nummer opneem onder Persschouw: zie aldaar. Zij
raken de z.g. Jeugd-Unie - een maaksel, dat in de hierboven aangegeven richting
al vast voorbereidend concentratiewerk wil doen. De grootste balken, de stevigste
binten, de reeds gesmede zwaarste klokken zouden daarbij al vast in beweging
moeten komen. Wij evenwel doen niet mee! Onder geen beding.
Dus - alweer een negatief advies?
Hoe komt men aan den onzin?
Wij werken in ònze jeugdacties àl lang positief. Thans roepen ettelijke
bloedgenooten: laat uw positieve werk varen, geef van uw positieven arbeid de
hoofdzaak prijs, de tijd dringt, en als ge neen zegt, dan doet ge negatief! Maar dat
is eenvoudig de dingen op hun kop zetten. Wij willen ons positieve werk blijven
behouden. Dien dàns (zie het stuk van dr Impeta) doen we graag cadeau. - En dat
11.
‘diploma burgerzin’ (!) óók. Want zelfs de heeren van de Studievereeniging zouden
onzentwege nog voor het diploma moeten studeeren. Ze

8.

Zie J.W. von Goethe, Iphigenie auf Tauris, I, 3, in: Goethes Werke (‘Hamburger Ausgabe’),
8

9.
10.
11.

V, bezorgd door Liselotte Blumenthal e.a., München, 1977 , pag. 15, regel 307.
C.N. Impeta (1884-1967), predikant van de Gereformeerde Kerk te Kampen. Zie: De Haas,
IV, pag. 284.
De Reformatie, 2 augustus 1940.
Impeta citeerde uit het programma van de Centrale Jeugdraad: ‘d. bevordering van eigen
volkslied, spel en dans (...) f. bevordering van diensten aan de gemeenschap door deelname
aan E.H.B.O., ophaaldienst van afval (jongens), Sociale hulpdienst (meisjes),
Burgerzin-diploma, Lichamelijke Opvoeding.’ Zie: De Reformatie, 2 augustus 1940.
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hebben onzen burgerzin gekwetst door de overheid te vragen, tegen ons in te gaan
(zie boven). Vader Staat blijve af van de rechten van ons gezin, dat niet
revolutioneert, doch positief bouwt, als 't christelijk is.
En als men ons soms zou komen aandragen met het meer gehoorde argument:
doe het nu maar, want anders wordt ge toch gelijkgeschakeld, dan antwoorden wij:
a. de kans voor gelijkschakeling wordt juist ongemeen vergroot, als wij alles er
voor pasklaar gaan maken. Als de balken, spijkers, binten opereeren à la
Bakels, dan krijgen we een apparaat, dat als 't ware ròept om een erkenning,
de jure; van de gelijkschakeling, die de facto dan reeds voldongen feit zal zijn;
b. de nederlandsche overheid zal niet gelijkschakelen, want het parlement komt
in deze dagen niet bijeen;
c. de duitsche bezettingsmacht zal het óók niet doen, want ze heeft, gelijk uit de
duitsche bladen zelf blijkt, zich willen richten naar het Haagsche Verdrag. Dat
wil dus zeggen: zij dènkt er niet aan, onze nederlandsche volksstructuur te
veranderen. Wie dat niet gelooft, kwetst haar.
Wat er nà den vrede van Europa gebeuren kan, dat weet God. Maar wij zelf loopen
op geen ding vooruit. Wij zijn niet van die belachelijke
vredesconferentiebeleggers-in-zakformaat. Men zal ons trouwens heusch niet een
plaatsje aan de groene tafel gunnen.
We hebben dus een positieven raad:
steenen, kalk, balken, spijkers, binten, klokken en ook gij, haan,
op uw plaats - rust! Geen revolutionair gedoe, met één enkel memoriepostje voor
de ondefiniëerbare grootheid: ‘het betrokken kerkgenootschap’, ingeschakeld in
een staatsmechaniek.
Wij gereformeerden, orthodoxen, ook in de Hervormde Kerk, wij hebben niet voor
niets sedert 1816 met eerbied, ja, maar óók met vasthoudendheid, onze bezwaren
ingebracht tegen de staatscreatie van Koning Willem I. En wat heeft die ‘positieve’
houding al niet tot stand gebracht in ons goede, vrije Nederland! De negentiende,
twintigste eeuw zijn er grootendeels door beheerscht!
Derhalve: nog eens:
Op de plaats rust.
En voorts, in vollen ernst: Efeze 2:20-22, 1 Cor. 3:10-16, 1 Petrus 2:4, 5. Daar is
geen Bakelsfantasie, geen nationalistische revolutiebouw, doch christelijke
werkelijkheid aan het woord. In die plaats rust.
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1.

70. ‘De Heraut’ over het begrip ‘scheppingsmiddelaar’

2.

We noemden, 2 weken geleden, de bestrijding van ons door ‘De Heraut’. Zonder
de eigenlijke kolommen van ons blad zelf met ons antwoord thans te willen vullen,
leek het ons goed, in de Catechismusbijlage (op een passende plek) reeds thans
3.
antwoord te geven. Reeds thans; - het is nu de zóóveelste maal, dat prof. Kuyper
ons bestrijdt juist vóór zijn blad in vacantiegewaad verschijnt. Bovendien is het
binnenkort synode. Daar komen o.m. de ‘meeningsverschillen’ de aandacht vragen.
Juist hierom willen wij thans antwoorden: onze lezers kunnen dan zien, hoeveel ze
soms om het lijf hebben. Wij achten tot opscherping van het begrip dienaangaande
de aan-de-orde-stelling van prof. Kuyper's bedenkingen uiterst nuttig.

1.
2.
3.

Uit: De Reformatie, 2 augustus 1940.
Zie pag. 347-349.
Zie: bijlage bij De Reformatie, 2 augustus 1940; gebundeld in: Schilder, Heidelbergsche
Catechismus, II, pag. 217-227.
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1.

71. Aan een jongeren tijdgenoot, no. 9
Amice,

2.

Zeg, weet je nog van m'n babbeltje van vóór twee weken? We hadden 't toen over
Nostradamus. Hij bracht ons op 't chapitre van horoscopen, astrologie, en
aanverwante artikelen. Misschien heb je, ondanks m'n vermaning aan 't slot, gedacht,
dat ik je alleen maar eens wou laten lachen, toen. Mis, man. Dáár is de factor
bijgeloof te ernstig voor. Een van z'n anker losgeslagen schip, en een bijgeloovige
bemanning, daar komen altijd ongelukken van, vooral als er kapers in de buurt zijn.
Wie op 't bijgeloof van zijn vijand weet te speculeeren, kan er heel wat mee bereiken.
Tenminste, voor werk dat op korten termijn moet opgeleverd worden.
Want bijgeloof wantrouwt steeds. Het wantrouwt, omdat het geen God heeft, om
op te bouwen. Vooral die astrologische horoscoopwijsheid is typisch als uiting van
karikatuurreligie. Aan den eenen kant suggereert ze haar klanten, dat alles in de
wereld toegaat naar vàste, natuurnoodwendige regelmaat, in een ijzeren schema
gevangen. Schicksal, Schicksal! Staat de planeet Mars met Mercurius in verbinding,
dan is er bij UEdele, tenminste als Uw geboortedatum etc. dan óók nog klopt,
krenking van het zenuwstelsel. Staat Mercurius bij Uranus, wel, dan komen er
évenementen om van te schrikken. Staan beide planeten in De Waag - sterrenbeeld
- dan krijgt de onderste wervel bij jou last, tenminste, als.....IJzeren wetmatigheid!
Maar hoe is nu aan den anderen kant geen mensch zoo onzeker als de
horoscoopstudioos? Hij vertrouwt zijn rekensommetjes nooit. 't Kan zoo, maar 't kan
ook altijd anders. Zooveel horoscopen, zooveel drommen verklaarders.
Je zult, als je in dezen critischen geest eens spreekt met menschen, die de
astrologie geloof schenken, te hooren krijgen: nou ja, er zijn natuurlijk altijd amateurs,
die niet te vertrouwen zijn, net zooals bij het spiritisme! Maar als je serieuze
astrologen voor je hebt, hoef je niet aan 't resultaat te twijfelen.
Je kunt dan rustig antwoorden: dat de onzekerheid bij het systeem hóórt. Het
3.
systeem gaat terug op theo- en anthroposophen, die in de lijn van Paracelsus
loopen. Welnu, de achtergrond van wat deze lieden naar voren brengen, is altijd
weer: dat er in den kosmos geen duurzame, geen wezenlijke, geen essentieele
contrasten bestaan kunnen. Alles is in den grond der zaak een bezielde
god-doorgloeide éénheid. Alle ja laat zich tenslotte verbinden met zijn eigen neen.
In den laatsten grond van alle leven is er immers een eenheid van tegendeelen.

1.
2.
3.

Uit: De Reformatie, 2 augustus 1940.
Zie pag. 361-365.
Paracelsus (1493-1541), medisch hoogleraar te Bazel, gaf zich over aan mystiek en alchemie.
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Duidelijk komt dat uit in een voordracht over ‘sterren en vaderland’, gehouden in
Mei 1933, enkele maanden nadat Duitschland vrijwel had gekozen vóór het
Führerprincipe. De voordracht is opgenomen in een boek van Dr F. Schwab, 2e
4.
druk. In den eersten druk kan deze voordracht niet opgenomen zijn geweest; ze
is een reactie op de in Maart '33 bekend geworden keuze van het duitsche volk vóór
Adolf Hitler.
Wat wil nu Schwab uit de sterren lezen voor het ‘vaderland’? Hij begint zijn opstel
met te wijzen op de tegenstelling van dag en nacht. De dag heeft iets vaderlijks:
dag en zon hooren bij elkaar. Ze werken sterkend op het organisme in. De nacht
daarentegen, met de maan, werken moederlijk: de mensch gaat in den slaap als 't
ware in den moederschoot der wereld in, om elken morgen wederom geboren te
worden.
Nu weet je, dat dag en nacht bij elkaar hooren; was er geen dag, dan ware er ook
geen nacht meer. Ze hebben elkaar noodig. Vandaar, dat Schwab met dezen
polsstok nu heel wat verder springen kan. Bij de maantypen (maan en Saturnus
hooren bij elkaar) wordt nu Kaïn ingedeeld: dit type streeft naar vrijheid, en wil zich
losmaken uit de omsluitende verbanden (net zooals het leven in den moederschoot)
naar zijn vrijmaking dringt.
Tot de zontypen daarentegen (zon en Mars hooren bij elkaar) valt Abel te rekenen:
zon en Mars houden van het daglicht, ze zijn ‘open’, houden van de ‘openheid’.
Maar zooals dag en nacht elkaar noodig hebben, alzoo ook Abel en Kaïn, m'n
waarde; die twee typen vertoonen allerminst een scherpe tegenstelling van goed
en kwaad; welneen, in alle menschen zit zoowel het Kaïns- als het Abelstype; door
Saturnus is de mensch gekomen tot ontkenning van God, en wordt hij een verloren
zoon. Maar door Mars blijft hij toch weer in het erotisch-zinnelijke steken, in het
bloedleven handhaaft de bijkans verloren zoon zichzelf. De mensch is dus polair
geordend; aan de eene pool de Saturnuskrachten, aan de andere de Marskrachten;
goddelijk de eene, duivelsch de andere. Maar God en duivel hooren óók alweer bij
elkaar: er zijn immers geen werkelijke tegenstellingen? De alchemisten hebben dat
al lang begrepen: Paracelsus ook.
En nu de volksgeest? De beide broers, Kaïn en Abel, zitten erin verstoken, wat
dacht je anders? Uit de eene tendenz komen de konservatieve stroomingen; Abel
zit in de parlementaire periode in het parlement rechts. Uit de andere komen de
opstandige, vernieuwende, daadkrachtige: Kaïn zit links. Wordt het parlementaire
streven door de sterren weggebezemd, dan zal je het zóó gaan zien: de Kaïns-typen
houden aan het parlementaire systeem vast, want ze verloochenen God, en houden
het bij den mensch: ze willen de banden breken. De Abels daarentegen zien uit
naar God, d.i. den Führer, en loopen dus met gestrekte hand uit den rommel weg.
Abel, de vrouwelijke, Kaïn de mannelijke geest. Abel schaap, Kaïn bok. Schaap en
bok in één hok, zei dominee De Groot

4.

F. Schwab, Sternenmächte und Mensch, statistische und experimentelle Beiträge zur modernen
2

Astrologie, Sporn, 1933 .
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5.

onlangs; en zonder het te weten, sprak hij toen een wijs woord, volgens Schwab,
6.
want komen Kaïn en Abel niet uit één moeder? Dies was ook Thorr met z'n
7.
8.
hakenkruis opponent van Loki ......in de Edda.
En overal waar je nu de uitersten hebt, zie je de variaties van de typen.
Rechtsradikalen, die zijn voor het Führerprincipe: volksch slaat bij hen de klok.
Linksradikalen op hun beurt zijn pacifisten (had je dat van dien Kaïn gedacht?); ze
zijn pacifisten, omdat ze tegen de eigen volksche gedachte zijn (nu krijg je Kaïn
toch weer zoo'n beetje door, hè?).
En wat is nu in 1933 gebeurd? De linkse krachten, die van het Oosten uit de
wereld in een chaos wilden werpen, de Kaïn-Saturnus-bokken van het communisme,
hebben hun tegenvoeter gevonden in de Abel-Mars-schapen. De russische
communisten zijn evenwel reeds omgeslagen in uiterst rechts, want in plaats van
een arbeidersregeering kreeg je daar de dictatuur (bl. 347), d.w.z. een overslaan
naar uiterst rechts. Intusschen is Abel in Duitschland opgestaan, om Kaïn te
bestrijden: Abel's krachten zullen de wereld moeten redden.
En als jij nou denkt, dat het dus ten alle tijde zal wezen: de Führer-idee, en niet
de dictator-gedachte, Duitschland en niet Rusland, Hitler en niet Stalin, Mussert en
9.
niet David Wijnkoop, dan heb je 't mis. Volgens Schwab tenminste, die in 1933 een
duitsch boek schreef, hetwelk met een apotheose van den Führer eindigde. Want
in de sterren staat geschreven, dat de Mars van Abel zal worden geadeld door de
zon; en dat de Saturnus van Kaïn zal worden verzacht door de mildheid van de
maan. En dat dus Kaïn en Abel beide hun plaats hebben, en Hitler en Stalin ook,
en dat kinderen van één moeder familie van mekaar blijven, net zoo goed als alle
sterren aan één firmament staan.
Het kan dus zoo, maar het kan ook anders.
Volgens de sterren tenminste.
Als dus Nostradamus' exegeten van vandaag het ooit mis zouden krijgen, dan
zullen ze vroolijk een nieuw kommentaar schrijven.
Maar pas op, dat jij nu morgen niet met sterrenlogica de straat opgaat. Je zou,
vóór je 't weet, sterretjes voor je oogen krijgen. Zoek de sterren aan het firmament,
zoek ze niet in de krant, noch in het A.N.P. En als je soms wat kribbig wordt, omdat
je zoo weinig van de stèrrentotaliteit ontdekt, en alle kaïnieten onder abelachtige
leiding ziet plaatsen, troost je dan met één ding: de sterren zitten alvast in je corpus,
man. Mars in je roode bloedlichaampjes, zuurstof, ijzer, en weet ik wat niet meer.
Hij stuwt je leven naar boven toe. En aan Saturnus ga je eenmaal dood: van hem
komt verkalking, tuberculose, doofheid, rheumatiek. Saturnus zorgt voor witte
bloedlichaampjes, maar die zijn dan ook in de minderheid. Om kort te gaan: van je
Abel-Mars leer je leven,

5.
6.
7.
8.
9.

Schilder doelt op Schaap en bok in één hok. Keur uit de pastorale schetsen van ds. H.J. de
Groot, gekozen en ingeleid door dr. K.H. Miskotte, Amsterdam, 1938.
Noordgermaanse god van de donder, de vruchtbaarheid, het gewas, het huwelijk en de
geboorte.
De boze godheid in de Noorse mythologie.
Op IJsland gevonden dertiende-eeuws handschrift met merendeels mythische liederen.
David Wijnkoop (1876-1941), mede-oprichter van de Communistische Partij Holland, lid van
de Tweede Kamer. Zie: BWN, I, pag. 667-669.
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en van je Kaïn-Saturnus ga je sterven. Je lichaam is net als een staat: de rechtschen
regeeren, de linkschen spelen politie. Die blijft in de minderheid, al maakt ze het je
nog zoo lastig. Maar je moet bij ‘rechts’ en ‘links’ vooral niet aan Groen en Kuyper
10.
denken. De lijn loopt anders.
Een gezonde staat? vraag je. Wel, die wordt biologisch geregeerd. Ethiek kun je
nu wel cadeau doen. Dieet-kunde blijft alleen over. Bloed, ras, bodem.
Snap je nou, waarom de verknoeiers van ons volkskarakter en onze
volksgeschiedenis zoo druk in de weer zijn? Ze hebben de dieet-kunde aangeleerd.
Ze hebben de ethiek afgeschaft. Dien ze heden dienen, zullen ze morgen óók
verraden. 't Staat in hun horoscoop geschreven. Maar hou jij je maar bij Gods Woord,
en - de ethiek. Dàg.
t.t.
Adolphus Venator.

10.

Bij Groen en Kuyper stond ‘rechts’ in de politiek voor ‘christelijk’, ‘links’ voor ‘niet-christelijk’.
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72. ‘Land en volk’

Het drupt al. Via allerlei plaatselijke bladen wordt de huistafel volgepropt met
geschriften over rassentheorie, etc. ‘De Eerste Heemsteedsche Ct.’, 18-7-'40, schrijft
over ‘Land en Volk’ o.m.:
Een groot deel van onze Nederlandse Volkseigenschappen kunnen wij
natuurlijk afleiden uit onze Germaanse oorsprong. Nederland behoort tot
die landen, waarin de Germaanse zuiverheid van ras vrijwel ongeschonden
bewaard is gebleven. Het deelt dit gelukkig lot met landen als Duitsland,
Denemarken, Noorwegen en Zweden.
Een paar alinea's verder:

Eerste bijbel van Germaanse oorsprong.
Door hun bekering tot het Christendom verscheen onder hen een vertaling
van de Bijbel. Ofschoon dit geschrift natuurlijk ten opzichte van hun eigen
beschaving een tweede-hands document was, kunnen wij uit die vertaling
zeer veel omtrent hun eigen aard afleiden.
‘Veel interessanter literatuur’ heet in de Eerste Heemsteedsche ‘de Edda’ (liederen,
legenden, mythen van germaanschen oorsprong). Veel interessanter dan - de
2.
‘Gouden Bijbel’ van Ulfilas. Wat die Edda betreft:
De gehele oorspronkelijke geestes- en godenwereld van onze
voorvaderen duikt daarin omhoog.
En nu de klap op de vuurpijl:
3.

Wij weten allen uit onze geschiedenisboekjes, dat Karel de Groote,
de grote Germanenkeizer, de verzameling bevolen heeft van al deze
geschriften, maar wij weten ook, dat zijn zoon en opvolger, onder de
invloed van een Latijnse clerus, de volledige vernietiging van al deze
geschriften bevolen heeft. Het Romeinse Christendom kon deze
voortbrengselen van Oud-Germaanse inspiratie en fantasie niet dulden.
O neen, dat is geen hartstochtelijke aanval; het klinkt allemaal zuiver referee-

1.
2.
3.

Uit: De Reformatie (‘Persschouw’), 2 augustus 1940.
Ulfilas (ca. 311-383) was de apostel der Gothen. Hij vertaalde de bijbel voor zijn volk. Van
deze ‘gouden bijbel’ zijn enkele fragmenten bewaard gebleven.
Karel de Grote (742-814), stichter van een groot Europees rijk, dat hij regeerde op
basis van het christendom, waaraan hijzelf leiding gaf.
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rend, en hoofdzakelijk vooral rassentheoretisch geïnteresseerd. Maar het dringt den
geest der jonge menschen in: het ras voorop, rassenadel nummer één, en wat straks
daartegen inging, al was het christelijk, heeft maar bederf gebracht. Zoolang het
ras heidensch is, heeft het zijn adeldom; het christendom bracht de ontaarding.
Een gevechtje met de Eerste Heemsteedsche? Och neen: een klein bewijs maar,
dat ons volk stelselmatig wordt geïnfecteerd met ideeën, die heel zeker kerk en
bijbel uit de volksaandacht bannen.
4.
Als we nog lang zóó moeten, dan kan de heer Keuning zijn klacht over eigenwijze
5.
J.V.'s wel staken. Zùlke rassentheoretische eigenwijsheid, waaraan
wetenschappelijke critici geen waarde toekennen, zal dan het veld voor zich alleen
behouden hebben.

4.
5.

P. Keuning (1882-1962), onderwijzer en uitgever.
Zie: P. Keuning, ‘Onze beginselen’, Christelijk Schoolblad Onze Vacatures, 4 juli 1940. Zie
pag. 421.
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73. Over ‘duistere manieren’

2.

In ‘Volk en Vaderland’, 8e Jrg., no. 29, het orgaan der N.S.B., komt een artikeltje
voor, waarin althans twéé van de vele onwaarheden de aandacht verdienen.
Nummer één: ‘op de een of andere duistere manier is reeds het bericht
uitgestrooid, dat “De Reformatie” verboden zou zijn geworden. Of dat een
reclame-truc van den redacteur of uitgever is geweest, weten wij niet, maar het zou
ons niet verwonderen. De professor hengelt er in ieder geval wel naar!’
Natuurlijk weten deze heeren beter. Ze hebben gelezen - het blijkt uit hun eigen
woorden - wat er in ons blad stond. Dus weten ze ook, dat het valsche bericht inzake
ons blad afkomstig was van den Raad van Voorlichting, zooals het instituut heet.
De namen nog eens noemen? Goedewaagen, Rost van Tonningen, Meijer
Schwencke, Goedhuys, van Megchelen, v.d. Poel. Deze heeren, die nota bene
aankondigden, dat ze in spoedgevallen gebruik zouden maken van het telexnet van
het A.N.P., en dat suggesties, aanwijzingen, etc. van de overheid ook door hun
‘Mededeelingenblad’ zouden worden ter kennis gebracht, worden thans gladweg
verloochend. Nu het zaakje mislukt is, en de oogen van velen ervoor zijn
opengegaan, dat hun z.g. Raad geen wetgevend lichaam is, en ook geen uitvoerend
lichaam.
Nummer twee: ‘Verzoeken om bepaalde onderwerpen onder de gegeven
omstandigheden niet aan te snijden, zijn voor hem (d.w.z. den Reformatieredacteur)
slechts aanleiding....’, en wat daar verder volgt.
‘Verzoeken’, het staat er heusch. En dan heb ik onzen lezers duidelijk genoeg
verteld, wat natuurlijk deze scribent ook ter dege weet, dat er allemaal bevelen
3.
knetterden. Het is van af heden verboden in de couranten direct of zijdelings te
gewagen van H.M. de Koningin, Prins Bern(h)ard, de ministers. Verhandelingen en
polemieken over de brochure-Colijn dienen te worden geweerd uit de pers. En zoo
voort. Naar dit quasi-officiëele geluid, het moge hun vergeven worden, hebben ook
4.
christelijke bladen geluisterd; ik weet het uit de beste bron. Ze hebben de
brochure-Colijn laten doodzwijgen, denkende, soms zelfs schrijvende: ze màg niet
5.
besproken worden, het is verboden. Inmiddels kreeg de actie-Linthorst Homan alle
kansen. Plus de nationaal-socialisten van Nederland. En nu bleek, dat we de heeren
van den z.g. ‘Raad’ hebben doorzien, nu zeggen ze van dienzelfden hoek uit: het
was geen verbod, maar alleen een verzoek.
En zoo praat men zich er uit!

1.
2.
3.
4.
5.

Uit: De Reformatie, 9 augustus 1940.
Het nummer van 26 juli 1940.
Zie pag. 356-360.
Zie pag. 411.
Schilder doelde op de Nederlandsche Unie.
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74. Schrifturen van dr H.W. v.d. Vaart Smit

Ter aanvulling van wat we onlangs schreven over ‘de smarten van een gereformeerd
2.
predikant’, kunnen we thans meedeelen, dat inderdaad dr H.W. v.d. Vaart Smit
verantwoordelijk te stellen is voor wat zoo al van Koninginnegracht 70, Den Haag,
het adres van het z.g. ‘Ned. Chr. Persbureau’, wordt uitgezonden. Gekneveld is
deze ‘gereformeerde predikant’ niet. Zijn vroegere medewerking met
3.
nationaal-socialisten van Nederland hebben we destijds gesignaleerd. Heftige
ontkenningen zijn gevolgd. Niettemin wordt thans op stukken, uitgaande van het
‘Ned. Chr. Persbureau’ reclame gemaakt voor het in ons vorig artikel genoemde
‘uitgeversbedrijf De Pauw’. Zooals er ook reclame gemaakt wordt voor een ‘uitgeverij
en boekhandel Oecumenia’. Alsmede voor de copiëerinrichting ‘Ecclesia’, waar men
zijn gecyclostileerde kerkelijke organen in alle formaten kan verzorgd krijgen! Alles
Koninginnegracht 70 (nomen sit omen), en alles telefoon 115528.
Men zal zeggen: ja, maar dat ‘Chr. Persbureau’ heeft nog andere functionarissen.
4.
Inderdaad. Er is nog een dominee mede-directeur: ds Joh. P.v. Mullem. Er is ook
5.
nog een adjunct-directeur A. Kaptein; dat zal wel dezelfde heer zijn, die indertijd
een persuiting deed, die wij abusievelijk aan dr H.W. v.d. Vaart Smit toekenden,
hetgeen deze, al weer heftig genoeg, bestreed. Het blijkt, dat we toch niet zoo ver
6.
van huis waren. Voorts is er nog een secretaris: jhr J.A. Boreel de Mauregnault.
De oude bestuurders hebben destijds, gelukkig, het schip verlaten.
Behalve deze gegevens komt echter een ander dat wèl wat zegt omtrent dr H.W.
v.d. Vaart Smit. We kregen toegezonden twee plaatselijke bladen, waarin precies
zoo geredeneerd wordt, als de huidige N.S.B.-ers het voor de volksopvoeding
wenschelijk blijken te achten. De artikelen waren daar aangediend als afkomstig
van dr v.d. Vaart Smit. Bovendien werden ons toegezonden twee artikelen, die op
papier van het Uitgeversbedrijf De Pauw waren gecyclostileerd, en die behoorden
tot de door ons genoemde serie ‘Tenax-pakket’, rubriek I, Vrije Artikelen. Ze vormden
samen nr 193 van 23-26 Juli 1940, onder den titel ‘Een groote beslissing’, alsmede
‘Over het socialisme’. We lezen: ‘deze

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uit: De Reformatie, 9 augustus 1940.
Zie pag. 330-338.
Zie: De Reformatie, 22 oktober, 5 november en 31 december 1937; 1, 8, 15 en 22 december
1939; en 9 februari 1940.
Ds. Joh. P. van Mullem (1901-1985), hervormd predikant te Akersloot.
A. Kaptein (1909), sinds de zomer van 1940 adjunct-directeur van het Nederlandsch Christelijk
Persbureau.
Jhr. J.A. Boreel de Mauregnault (1916-1947).
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artikelen kunnen buiten abonnement door elk blad worden overgenomen ad ƒ 1,per artikel;...ze verschijnen ééns per week’. En onderaan staat vermeld: (bij beide
artikelen):
‘Schrijver van dit artikel is Dr H.W. v.d. Vaart Smit te 's-Gravenhage;
bij overname behoeft deze naam niet vermeld te worden, doch een
redactie die dit prefereert is hierin geheel vrij.’
Laten we uit deze laatste artikelen enkele zinnen overnemen.
In het artikel ‘Over het socialisme’ begint de ‘gereformeerde dominee’ te
7.
constateeren, dat de benoeming van de heeren Woudenberg en Rost van Tonningen
(N.S.B.) tot ‘regeeringsgevolmachtigde’ de ‘grootste overwinning is, die de N.S.B.
8.
tot dusver behaald heeft’. Of zij ze ‘behaald’ heeft? We betwijfelen het; maar
herinneren ons in ieder geval, dat de heer Rost van Tonningen publiek verklaard
heeft, desnoods de lieden van het ‘politieke christendom’ ‘naar den strot te zullen
9.
grijpen’. Koninginnegracht 70 is daar niet stil van geworden; de aldaar huizende
dominee ook niet. Het moge U vergeven worden, dr v.d. Vaart Smit. Maar het moge
niet vergeten worden.
Vervolgens constateert de schrijver, dat het nationaal-socialisme ‘socialistisch
met de daad’ is. Daarna wendt hij zich tot ‘de Christelijke vakorganisaties’. Alsof er
geen positieve drang in die vakorganisaties werkte (het recht Gods over mensch
en gemeenschap, Christus' koningschap, ons rentmeesterschap, vijfde, zesde,
achtste gebod, en eigenlijk heel de wet des verbonds), constateert de gereformeerde
predikant, dat de ‘christelijke vakorganisaties zijn opgericht met als voornaamste
motief, dat zij den klassenstrijd niet konden aanvaarden’. Dat wie den klassenstrijd
niet aanvaardt, evenmin den rassenstrijd kan willen, wordt ‘wijselijk’ verzwegen. Nu
is ‘in de nieuwe orde’ (welke?) ‘dit motief verdwenen’, constateert dr v.d. V.S. De
nieuwe orde; het is, alsof we hier in Nederland door den vijand reeds geannexeerd
zijn. Door het wegvallen van den klassenstrijd ‘komen de Christelijke vakorganisaties
thans voor moeilijke vragen te staan’. ‘Dat de beide nieuwe
regeeringscommissarissen zich ook ten doel hebben gesteld de eenheid der
arbeidersklasse organisatorisch te herstellen, is bekend’, constateert dr v.d. V.S.
Men lette op de woorden ‘de’ eenheid ‘der’ arbeidersklasse. En niet minder op het
woord: ‘herstellen’! Tot achter de poorten van het paradijs wil de heer Rost van
Tonningen terug, zoo wil dr v.d. V.S. waarschijnlijk zeggen. En men leze wat er dan
onmiddellijk volgt: ‘Wij hopen, dat de Christelijke vakorganisaties zich niet louter
negatief tegenover deze ontwikkeling stellen’.
We kennen die klanken: ze zijn puur extract uit wat de N.S.B. pleegt te
verkondigen. Weer wordt, evenals in het eerste door ons overgenomen Tenax-

7.

8.

9.

H.J. Woudenberg (1891-1968), lid van de Tweede Kamer voor de N.S.B. Hij werd op 16 juli
1940 door rijkscommissaris Seyss-Inquart benoemd tot commissaris voor het Nederlandsch
Verbond van Vakvereenigingen.
Het nationaal-socialistisch Tweede-Kamerlid Rost van Tonningen werd op 20 juli 1940 door
rijkscommissaris Seyss-Inquart aangesteld tot gemachtigde van de rijkscommissaris voor de
marxistische partijen en uitgeverij De Arbeiderspers.
Zie pag. 370.
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artikel geredeneerd, niet uit de beginselen, doch uit de (nog maar verwachte)
werkelijkheid; een probleemstelling, die ieder gereformeerd predikant hartgrondig
mòèt verfoeien. ‘Dat zou immers niets helpen’, constateert de dominee, die toch
wel eens van Abraham Kuyper en Hendrik de Cock gehoord heeft. Het schijnt hem
heel en al te ontgaan, dat een synode, met welks beslissingen ook hij officiëel geacht
wordt in te stemmen in leer en leven (ook in leer!), nog pas heeft uitgesproken, dat
elk lid van een der gereformeerde kerken geroepen is......ook in het leven der
organisaties met name van die op sociaal terrein, de beginselen van het Woord
Gods te belijden en daarnaar te leven, en dat derhalve hij niet mag behooren tot
welke organisatie ook, die door haar beginsel of practijk in strijd komt met hetgeen
10.
de Heilige Schrift duidelijk leert en gebiedt.
Het probleem schijnt niet eens meer te bestaan voor dr H.W. v.d. Vaart Smit. Hij
ziet alleen maar twee regeeringscommissarissen, die zich ten doel hebben gesteld,
‘de eenheid der arbeidersklasse organisatorisch te herstellen’. Wie niet meedoet,
zal, nota bene, de ‘doeleinden, die de Christelijke vakorganisaties zich stelden,
schaden’.
Welk een verraad van de beginselen, waaruit dr v.d. V.S. tot nu toe beweerde te
11.
leven! Dàt is nu de man, die eens gepromoveerd is op een dissertatie, waarin de
volgende woorden voorkomen: ‘de verlossing kan in niets minder bestaan dan in
een algeheele vernieuwing en herschepping. De boom moet eerst goed gemaakt
worden, indien hij ooit goede vruchten zal kunnen dragen......Indien de mens radicaal
boos is, dan is ook radicale vernieuwing en herschepping onmisbaar, zal de
verlossing ooit tot stand komen (165)......Zoo is de herschepping naar theïstische
opvatting de ware vernieuwing van de ethischreligieuse relatie, welke God bij en
door de creatio (schepping) tusschen Zichzelven en den mensch gelegd heeft’ (167).
‘Het is Christus, uit wien en door wien de gansche herschepping is, want Hij is de
Heer over alles, de Vorst des Levens, de Overwinnaar des doods en de Zaligmaker
der wereld’ (168). De man, die dat eens schreef, beweert thans, dat als de
klassenstrijd maar afgeloopen is (Stalin Mussolini's vriend!) de christelijke
vakorganisaties wel huistoe kunnen gaan...Mogen we in Uw eigen taal besluiten,
dominee? Welnu, het zal u en uw mede-(ver)leiders ‘niet makkelijk vallen’, de
volksopinie bij de Christelijke vakbonden tot afwijzing van wat zij uit Gods Woord
verstaan hebben, te ‘kneden’. Er zijn er ook nog, die trouw zijn, zelfs in bangen tijd.
Sommigen juist in bangen tijd.

10.
11.

Zie: Acta 1939, art. 265, pag. 212; zie ook: pag. 244-246.
H.W. van der Vaart Smit, De natuurphilosophie en het theïsme, diss., Goes, 1917.
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75. Aan een jongeren tijdgenoot, no. 10
Amice,

Al georiënteerd?
Je hoort het vreemde woord dagelijks gebruiken, net zoo goed als ik. De nieuwe
tijd. Het nieuwe Europa. De nieuwe ordening. Niet achteraan komen. Niet negatief,
o pardon, niet bloot negatief je daartegenover verhouden! We moeten ons
oriënteeren, naar de feiten, zegt men.
Soms evenwel bekruipt me een verzoeking. De verzoeking, om waar zóóveel
groote meneeren in een luttel paar weken zich heelemaal om-georiënteerd hebben,
zóó hevig, dat er geen occidenteeren meer aan zij, nog eens m'n Kierkegaard te
liefkoozen. Je weet, die kon van die gekke dingen zeggen. Een mensch krijgt er
soms later nog last van. Hij zei in z'n Dagboeken zoo eens langs z'n neus weg, dat
er maar weinig woorden zijn, waarmee de menschen, zonder dit nu bepaald te
2.
willen, zóó veel zeggen als met het woord: oriëntatie. Oriëntatie, daar zit oriënt in.
Oriënt beteekent: het oosten. De zon komt uit het oosten, de sterren gaan in het
oosten op. Wie z'n geografisch plekje bepalen wil, krijgt dus met het oosten te maken.
Dat is geografie. Maar Kierkegaard geeft aan het geografische gegeven een
historische wending. Oriëntatie, zegt hij, dat is een wereld-historisch memento: de
heele geschiedenis begint in het oosten, de bakermat van het menschelijke geslacht.
Zoo'n speelman toch. - Maar heeft-ie geen gelijk?
Als de kapitein tot den stuurmansleerling zegt: oriënteer je, en breng me als de
wind het resultaat, en de jonge man zou dan zeggen: meneer de kapitein, er is een
hééle school haringen in de buurt, hij kreeg een draai om z'n ooren. Ik hoor het er
al van langs gaan: dat is geen oriënteering, ezel; je mot niet naar die haringen kijken,
maar naar de sterren, den stand van de zón.
Lacie, eilacie!
Als de massa dezer dagen opgewarmd wordt tot her-oriënteering, dan gaat het
vaak niet anders toe dan tusschen dien kapitein en dien stuurmansleerling. Met dit
verschil evenwel, dat de leerling zonder standje vertrekken mag; hij krijgt zelfs een
goedkeurend knikje.
Dat vind je nog al kras, is 't niet?
Maar - ik zie 't niet anders.
Ze willen je tegenwoordig maar laten beslissen vóór dit en tégen dat. Vóór
concentratie (want de bij concentratie levende duitschers maken een mooie

1.
2.

Uit: De Reformatie, 9 augustus 1940.
Aantekening uit 1837 zonder datum. Zie: Sören Kierkegaard, Gesammelte Werke, die
Tagebücher, erster Band, bezorgd door Hayo Gerdes, Düsseldorf/Köln, 1962, pag. 101 (II,
A 650).
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militaire kans), en tegen het partijwezen (want de engelsche parlementariërs zijn in
het defensief gedrongen). Haringen in de buurt, kap'tein!
Waar is nu, in gemoede, de kapitein, die zóó'n stuntelig rapporteur een draai om
de ooren durft te geven?
Hij is niet gauw te vinden. Dominees zelfs gaan in den spoedcursus van de
techniek zoodaniger oriëntatiekunst vóórop. Althans een emeritus-dominee als dr
3.
v.d. Vaart Smit.
En nu wil ik slechts dit zeggen:
als jij je oriënteeren wilt, dan moet je wat meer aan Kierkegaard denken. Jij moet
naar het paradijs terug. Je moet den beginselstrijd leeren voeren. De strijd van
Christus tegen Antichrist. Eerst als je van die eeuwenoude worsteling het
punt-in-geschil begrepen hebt, en van zijn methode de quintessence te pakken
hebt, en met zijn leuzen opstaat en naar bed gaat, en zijn communiqué's hebt
gelezen in de Heilige Schrift, zelfs al zou je dominee hebben verklaard, dat hij, die
toch ook wel deskundig is, daar alleen maar ‘Bible characters’ beschreven acht, à
4.
la Alexander Whyte, en eerst als je den kommentaar van prof. Greijdanus bent
5.
doorgekropen, den kommentaar op de Openbaring van Johannes, en eerst als je
nog heel veel andere zware toeren hebt uitgehaald, - eerst dan, jij, jongere tijdgenoot,
zul jij een begin kunnen maken met de nieuwe oriëntatie.
De rest is larie. Een onbeschaafd briefje, hè?
Ik mag 't lijden.
Als 't maar wáár is.
Oriëntatie is 'n kùnst. Een oprichting van een wereldhistorisch momento, althans
een acte ten overstaan daarvan. Voor èchte oriëntatie moet je heusch ‘in 't paradijs
geweest zijn’. Daar ‘is de kerkgeschiedenis begonnen’.
En de lijn, die dáár getrokken is, loopt dwars door de oostersche èn de westersche
mogendheden heen.
Noch economisch, noch in ander opzicht oriënteer ik me naar Berlijn - of Londen.
6.
Net zoo min als Hiskia zich oriënteerde naar Hamath dan wel Arpath, naar
7.
Damaskus dan wel Samaria, naar Ninivé dan wel Jeruzalem. Ja, heusch, zelfs
Jeruzalem was zijn oriënteeringspunt niet. Hij moest het hebben van de poolster
der belofte, en van de zon der gerechtigheid, en van de sterren, die in de hand van
8.
den Wandelaar tusschen zeven kandelaren zijn.
Oriëntatie, - daar zit oriënt in.
Paradijs.
Antithese van Gen. 3 en Openb. 12.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Zie pag. 405-407.
Alexander Whyte (1836-1921), Schots predikant en theoloog. Bekend was zijn boek Bible
characters, 2 dln., Edinburgh, 1901-1902.
S. Greijdanus, De openbaring des Heeren aan Johannes, reeks Bottenburg, Amsterdam,
1925.
Hamath en Arpath zijn twee steden ten oosten van Israël, waarvan de namen in de bijbel
enkele malen in combinatie met elkaar worden genoemd (bijv. 2 Kon. 18:34, 36:19). Schilder
doelde op deze teksten.
Zie: Jes. 36, 37.
Zie: Openb. 1:12-16.
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En zoo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen
9.
hebben.
Zij zullen, m.a.w., het niet eens nóódig hebben, zich te oriënteeren. Zij zullen
10.
georiënteerd worden, aangegord en gebracht waarheen zij het niet wilden.
Laat zulk een dwang voor jou niet noodig wezen. Wie in de probleemstelling God
11.
verlaat, heeft smart op smart te vreezen.
Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, wèl, m'n beste jongen, diè kan zich
oriënteeren. Gelóóf jij dat? Hartelijken groet van je vriend
Adolphus Venator.

9.
10.
11.

Zie: Jes. 8:20.
Zie: Joh. 21:18.
Zie: Ps. 32:5 (berijmd).
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76. ‘Scheeve voorstelling’

‘De Rotterdammer’ van 10 Aug. j.l. schrijft, dat wij een scheeve voorstelling hebben
gegeven omtrent de christelijke pers, en ook ten opzicht van ‘De Rotterdammer’,
toen wij n.l. klaagden, dat een deel van onze pers, onder inwerking van de
mededeelingen van den z.g. ‘Raad van Voorlichting’, de brochure-dr Colijn had
2.
doodgezwegen. Hoewel we opmerkten, uit de beste bron te citeeren, we hadden
n.l. wat we thans wel móeten zeggen, een schrijven gelezen, dat we bereid zijn door
te zenden, onderteekend ‘Red. Rotterdammer’, en gedateerd 13-7-'40, meent het
blad, dat we ons vergissen, en dat het ‘verhaal’ - zoo was 't niet bedoeld - ‘in geen
enkel opzicht op ons blad slaat’.
We willen hier graag vermelden, dat in het ‘Rotterdammer’-nummer van 2 Juli
een overzicht van den inhoud van dr Colijn's brochure is te vinden. Maar dàt vinden
we, men houde het ons ten goede, in deze dagen niet genoeg als bijdrage van de
christelijke, antirevolutionaire pers. Zulk een uitvoerig overzicht hebben we óók
aangetroffen in ‘De Telegraaf’ (of het ‘Handelsblad’, misschien in beide, in één van
3.
die twee zéker). Voorzoover de uitdrukking ‘doodzwijgen’ misverstand kan wekken,
willen wij dat graag achterhalen. Maar we vermoeden, dat het meerendeel van onze
lezers ons niet heeft misverstaan: onze opmerking over het ‘niet hòeven’
4.
doodzwijgen sloeg blijkbaar op het z.g. verbod, dat door den ‘Raad van Voorlichting’
heette uitgegeven te zijn. Wat ‘De Rotterdammer’ schreef op 2 Juli was vóór dit
‘verbod’. Immers, op 5 Juli werd door dezen ‘Raad’ uitgegeven mededeeling nr. 16:
‘Medegedeeld wordt, dat verhandelingen en polemieken over de onlangs bij “De
Standaard” uitgegeven brochure van Dr H. Colijn vanaf heden uit de kolommen der
pers moeten worden geweerd’. Dat was op denzelfden dag, waarop deze heeren
beweerden, dat ‘De Reformatie’ door de duitsche autoriteiten verboden was.
En nu biechten we eerlijk op: we hebben vaak geschreven, dat onze lezers de
positie van onze christelijke pers goed moesten verstaan, en dat ze het zwaarder
had, dan menigeen zich kon indenken. We hebben ook ‘De Rotterdammer’ niet
willen treffen, want we voelen met het blad, dat strijd in eigen kringen zooveel
mogelijk thans wijken moet. Maar dan vóór het ‘gezamenlijk den Filistijnen op den
5.
schouder vliegen’. En eerlijk gezegd, we hadden wèl gehoopt, dat onze pers, nu
ze eenmaal aan òns blad kon zien, dat de ‘Raad van Voorlichting’ zich tegen de
duitsche autoriteiten had bezondigd, en dat zijn decreten en dreigementen vrijuit
konden worden onderscheiden van door duitsche hand onder-

1.
2.
3.
4.
5.

Uit: De Reformatie, 16 augustus 1940.
Zie pag. 404.
De inhoud van Colijns brochure Op de grens van twee werelden werd op 2 juli 1940 zowel
in De Telegraaf als in het Algemeen Handelsblad weergegeven.
Zie pag. 404.
Zie: Jes. 11:14.
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teekende verordeningen, dan ook zou hebben gebruik gemaakt van de vrijheid, die
slechts ten onrechte haar was ontzegd. Na 5 Juli troffen wij geen bespreking, geen
ondersteuning van dr Colijn's brochure in een deel van onze pers, die toch daarmee
een goeden dienst had kunnen bewijzen aan ons volk. Ik weet, dat ook uit eigen
kring met de beste bedoelingen menschen aanvankelijk zich aansloten bij de
Nederlandsche Unie. Een bespreking van Colijn's brochure tegenover de in andere
bladen druk gepromoveerde actie Linthorst Homan zou meer hebben moeten
behelzen dan een objectief verslag, dat ook de niet-christelijke bladen gaven. Ideaal
had tegen ideaal gesteld kunnen worden.
Laat deze opmerking geen kwaad bloed zetten: ook wij zoeken leniging van den
nood van ons christenvolk. Wij zijn overtuigd, dat elke vrijwillig prijsgegeven vierkante
centimeter grond een schadepost beteekent voor de zaak van Christus in dit land.
Hoe meer wij het hoofd in den schoot leggen, hoe eerder als volkswil zal worden
uitgeroepen, mee door ons stilzwijgen en toezien, wat geen volkswil is. Laat men
niet denken, dat ons volk zijn christelijk dagblad afvalt, als het in omvang achteruit
gaat, of zelfs verboden wordt. Er zullen er zijn, die zoo doen, maar zulke broeders
waren toch geen kracht. Maar ons christelijk volk verlangt dan ook, dat onze pers
een klaar geluid zal laten hooren, zoolang dit mogelijk is. Als intimidatie een
strijdwapen is van sommige bloed- en volks-, of stamgenooten, dan moet juist voor
dit wapen niet worden gecapituleerd.
Wij vinden het dan ook, eerlijk gezegd, een beetje een versleten term uit den
slechtsten tijd en niet uit den besten hoek der kerkelijke debatten, als ‘De
Rotterdammer’ in dit verband het heeft over het ‘onnoodig twistpunten opwerpen
onder elkaar’. Heeft men dan niets er van gevoeld, dat we juist riepen om een sàmen
vechten tegen verraders van de zaak van onzen Koning? Laten we elkaar toch goed
begrijpen, en niet doen, alsof het hier een zaakje was van vliegen afvangen. Dáárvoor
hebben we veel te groot gevoel van oprechte deernis met ‘De Rotterdammer’, welks
mooi gebouw te Rotterdam verwoest is.
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77. Dr H.W. v.d. Vaart Smit

Wat velen reeds wisten, wordt door den betrokkene thans zelf medegedeeld:
Sedert eenigen tijd is dr H.W. v.d. Vaart Smit hoofd van het A.N.P.-kantoor te
Den Haag. Onlangs is hij bij de redacties van ‘kerkelijke en religieuze bladen’ zijn
te betalen diensten komen aanbieden: in kwaliteit van het door hem nog steeds als
Nederlandsch Christelijk Persbureau aangediende instituut wil hij deze kerkelijke
en religieuze bladen doen profiteeren van de wetenschap omtrent, en het contact
met ‘de duitsche instanties’ in Den Haag, gelijk die wetenschap en dit contact hem
dan weer vergund zijn in kwaliteit van hoofd van het A.N.P.-kantoor.
We hadden dus eerst den z.g. Raad van Voorlichting, die al dadelijk andere
overeenkomstige instituten afwees: men moest bij hèm zijn. Nu komt dr v.d. Vaart
Smit weer afzonderlijk te staan.
We krijgen heusch te veel. En we vergeten niet, dat die z.g. Raad van Voorlichting
zelf al dadelijk aangekondigd heeft, gebruik te zullen maken van het A.N.P.-net: er
was dus al contact met dr v.d. Vaart Smit, die trouwens in kwaliteit van directeur
van het Ned. Chr. Persbureau het z.g. vertrouwelijke, maar valsche bericht van dien
Raad inzake ons blad heeft verspreid; blijkbaar trokken de onderling betrokkenen
zich van elkaars vertrouwelijkheidsgebaren onderling ook al niets aan.
Na wat wij geschreven hebben over dr v.d. Vaart Smit adviseeren wij onze bladen,
ook deze private aanbieding onbeantwoord te laten, en er althans geen gebruik van
te maken. Reeds heeft dr v.d. Vaart Smit van een predikant een duidelijk afwijzend
antwoord ontvangen.

1.

Uit: De Reformatie, 16 augustus 1940.
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78. Het glas champagne
2.

Volledigheidshalve melden wij, dat het in onderscheiden bladen, ook het onze, op
gezag van het hoofdorgaan der Duitsche nationaal-socialisten aanvaarde verhaal
3.
van dr Mengelberg's glas champagne, opgeheven na de Nederlandsche capitulatie,
4.
door dezen heftig is weersproken in een interview met ‘De Telegraaf’. De
5.
verslaggever van gemeld duitsch orgaan (‘Völkische Beobachter’) zou twee flarden
van een gesprek tot één verwerkt hebben; na de capitulatie der vesting Holland had
dr M. alleen maar thee gedronken, en de champagne was gekomen na een in
Frankrijk behaald succes der duitsche wapenen.
We hopen, dat de interviewer van ‘De Telegraaf’ nu weer geen slierten van gesprek
verward heeft. Dr M. versta, dat wij in Nederland niet graag twijfel uitspreken
aangaande ‘Beobachtungen’ van den ‘Völkische Beobachter’. En, royaal gesproken,
zouden wij het doeltreffender hebben gevonden, als hij ons niet had laten verwijzen
naar een interview met ‘De Telegraaf’, doch in Nederland teruggekeerd was met
een knipsel uit het duitsche orgaan zelf, waarin dit rectificatie had aangebracht op
zijn uitdrukkelijk verzoek. De Nederlandsche tranen waren zoo'n verzoek wel waard
geweest. Heeft dr Mengelberg daar zijn best niet voor gedaan, dan moest hij hier
een toontje lager zingen. Heeft hij er wèl zijn best voor gedaan, doch tevergeefs,
dàn moest hij in Nederland nòg één toontje lager zingen.

1.
2.

3.
4.
5.

Uit: De Reformatie, 16 augustus 1940.
Ter aanvulling op: S. Zwart Jzn., ‘“College” (!) van Willem Mengelberg’, De Reformatie, 2
augustus 1940.
S. Zwart Jzn. (1911-1990), kantoorbediende te Westzaan en zoon van de organist Jan Zwart,
leverde in dit artikel scherpe kritiek op Mengelbergs verheugde reactie op het nieuws van de
capitulatie van Nederland voor het Duitse leger, zoals dat bleek uit een door de dirigent
gegeven interview in de Völkische Beobachter, 5 juli 1940.
Dr. Willem Mengelberg (1871-1951), dirigent van het Concertgebouworkest, 1895-1945. Zie:
BWN, II, pag. 391-393.
De Telegraaf, 2 augustus 1940.
In De Telegraaf van 10 juli 1940 was het interview met Mengelberg in de Völkische Beobachter
in vertaling opgenomen.
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1.

79. Aan een jongeren tijdgenoot, no. 11
Amice,
2.

Je kent dr J. Eykman waarschijnlijk beter dan ik. Als ‘intellectueel’ heb je natuurlijk
destijds - 't is al weer ruim 6 jaar geleden, en we zaten midden in den strijd over
Barth - kennis genomen van het bij Bosch & Keuning te Baarn verschenen boek:
3.
‘De Openbaring der Verborgenheid’. Het werk, ik hoef je geheugen niet op te
frisschen, wou op populaire, en serieuze manier laten zien, wat de dialektische
theologie van Barth zoo al te beteekenen had ‘voor alle terreinen des levens’...als
ik dezen kuyperiaanschen term in deze omgeving plaatsen mag.
4.
In de voorrede werd al dadelijk van die theologie hoog opgegeven, en werd
5.
herinnerd aan het bekende artikel van dr Miskotte, gansch vurig, en ook gansch
barthiaan, waarin deze zoowel dr Colijn als onzen redacteur ik weet al niet meer
van hoe groote neocalvinistische dwaasheid beschuldigde, wijl zij in een tweetal
6.
artikelen, beide onder het motto: ‘Jezus Christus en het Menschenleven’, het
hadden ‘gewaagd’, Christus, den gekruisigden, maar daarna verhoogden en nooit
meer te kruisigen Heer, rechtstreeks te betrekken op politieke en cultureele gebieden.
Of liever, want onze Heiland laat Zich door ons nergens op betrekken, ze hadden
betoogd, dat Christus, de Heer, als Handhaver Gods in deze wereld, rechtstreeks
betrokken was, en nu ook Zijn leerlingen betrok, in het politieke, het sociale, het
cultureele leven. Dr Miskotte kon van die hoogmoedshouding van Colijn-Schilder
maar niet bekomen, schier. Daaraan indachtig, wilden nu de opstellers van bijdragen
aan ‘De Openbaring der Verborgenheid’ aantoonen, dat wat Barth en de zijnen
ondernomen hebben, wis en zeker géén ‘studeerkamer-revolutie’ was. Alsof dàt
gezegd was! Hoe vaak was niet ook in ons blad verzekerd, dat Barth consequenties
van omverwerping over heel de linie van het volle menschenleven meebracht?
Om nu op dr J. Eykman terug te komen, deze besloot het boek met een opstel

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Uit: De Reformatie, 16 augustus 1940.
Dr. J. Eykman (1892-1945), hervormd theoloog, mede-oprichter en leider van de Algemeene
Maatschappij voor Jongemannen (A.M.V.J.), die van het evangelie vervreemde jongeren
trachtte te bereiken.
De openbaring der verborgenheid, Baarn, z.j. [1934].
M.C. Slotemaker de Bruïne, ‘Voorrede’, Openbaring der verborgenheid, pag. 5.
K.H. Miskotte, recensie van N. Buffinga (red.), Jezus Christus en het menschenleven,
Culemborg, 1932, in: Onder Eigen Vaandel, april 1933, pag. 163-169.
Dr. K.H. Miskotte (1894-1976), hervormd predikant te Amsterdam, sinds 1945 hoogleraar
dogmatiek aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
H. Colijn, ‘Jezus Christus en het staatsleven’, in: Buffinga, Jezus Christus en het
menschenleven, pag. 149-167; K. Schilder, ‘Jezus Christus en het cultuurleven’, in: Buffinga,
Jezus Christus en het menschenleven, pag. 225-285.
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7.

over ‘Christelijk Jeugdwerk’. Dat stuk heb jij allicht gelezen, zou je niet voor het
‘jeugdwerk’ hevig geïnteresseerd zijn? Vlak vóór dr Eykman aan het woord kwam,
8.
had in het boek ds Buskes, van het ‘Hersteld Verband’ nog ferm de miskottiaansche
9.
trom geroerd. O, die neo-calvinist Colijn! In het boek ‘Jezus Christus en het
Menschenleven’ hadden de ‘neocalvinisten’ (!) ‘hun beschouwing over de nationale
goederen’ gegeven. En Colijn had ‘durven’ (!) schrijven: dat ‘in den modernen tijd
ook de gewone burger met zijn stembiljet in de hand een instrument is, waarvan de
Christus-Koning Zich bedient. Wel te verstaan: bedient ter voltooiïng van Zijn
10.
koninkrijk’. Daar moest ds Buskes (want barthianisme en piëtisme raken elkaar)
niets van hebben. Hoe kon Colijn nu het oneindige verschil in kwaliteit tusschen de
nationale goederen en de goederen van het Koninkrijk der hemelen uit het oog
verliezen? De Barthianen waren beter onderricht. Hùn onderricht was dit: met die
nationale goederen sta je op de aarde, de doodgewone aardsche aarde. Maar het
Koninkrijk der hemelen maakt ons daarvan los. ‘Het Evangelie van het kruis maakt
11.
den mensch los uit den nationalen samenhang’. ‘In elke nationale beweging blijft
12.
een christen een vreemdeling.’ In jouw jeugdwerk, en in dat waaraan je zuster, je
meisje, meewerkt, werd altijd geleerd, ja zelfs vóóropgesteld, dat je alleen in je
menschelijke verbanden kon worden aangesproken door God, veranderd, vernieuwd,
bekeerd. Want je bent nu eenmaal in die verbanden, zoo leerde Calvijn-de
Cock-Groen-Fabius-Kuyper. En als God je hèbben wil, God of de duivel, dan zoeken
èn de Heere God, èn de duivel, je op, zooals je bent, en dáár, waar je bent: op
aarde, in je verbanden, die God Zelf trouwens heeft gemaakt. Maar neen, - hier
luidde het anders:
Ernstig en eenzaam staat
Tusschen de holten van
Hemel en aarde de man
13.
Die Gods woorden verstaat......
14.

Het dos moi pou stoo, het archimedisch steun- en standpunt, dat nog nooit
gevonden was buiten de aarde, voor een levend mensch, werd nu geplaatst buiten
alle verbanden (‘eenzaam’), en geprojecteerd ‘tusschen de holten van hemel en
aarde’. Daarna is wel óók die poëet weer een kopje koffie gaan drinken in de
huiskamer, bij moeder de vrouw, maar het papier van zijn

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

J. Eykman, ‘Christelijk jeugdwerk’, Openbaring der verborgenheid, pag. 207-218.
Dr. J.J. Buskes (1899-1980), predikant van de Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband te
Rotterdam. Zie: BWN, II, pag. 85-87.
J.J. Buskes, ‘Nationale goederen’, Openbaring der verborgenheid, pag. 189-204.
Buskes, Nationale goederen, pag. 201; zie ook: Colijn, Jezus Christus en het staatsleven,
pag. 157.
Buskes, Nationale goederen, pag. 203.
Ibidem, pag. 203.
Eerste couplet van het gedicht ‘Memlinc’ van Martinus Nijhoff, opgenomen in de bundel
Vormen uit 1924.
Geef mij een punt waar ik kan staan.
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studeerkamer, straks van Bosch & Keuning, bleef geduldig. Ik hoef voor jou dat
alles niet diep op te halen, je weet het nog wel. Bestrijden hoef ik het in dit briefje
óók niet; ons blad heeft het zoo vaak gedaan. En het heeft voorspeld, dat dat alles
zou uitloopen op een (trouwens rondweg in uitzicht gestelde) ondermijning van onze
nationale goederen. En van deze niet alleen. Na de amsterdamsche synode heeft
15.
onze redacteur een brochure er aan gewijd ‘Geen Duimbreed’. Hij liet daarin zien,
hoe onder invloed van die barthiaansche theorieën de ééne adept der ‘christelijke
politiek’ en der ‘christelijk-sociale actie’, en zoo voort, was terecht gekomen in de
C.D.U., o zoo'n democratisch instituut, waar je tegenwoordig niet veel meer van
16.
hoort, sedert de democratie onder Rost van Tonningen en Woudenberg tot een
Frühlingserwachen is opgeroepen met stentorstem, en de ander in de N.S.B., die
precies den anderen kant uit wou. En terwijl die twee met elkaar slaags raken, staat
de christelijke ‘pelgrim’ van Bosch & Keuning's verzamelwerk misschien wel ‘ernstig’,
maar zéker niet ‘eenzaam’, en nòg zekerder niet christelijk-gemeenzaam, niet
zoozeer
‘tusschen de holten van
hemel en aarde’,
die man.....,
17.

als wel tusschen Rost van Tonningen en Buskes, of ook Van Houten.
En intusschen lees ik nog eens over, wat dr Eykman schreef en schrijft. Hij schreef,
in de uitgave Bosch & Keuning,
dat Barth's lidmaatschap van de S.D.A.P. goeddeels ‘geschiedde’ onder het motto:
18.
daar gebeurt tenminste iets, es geschieht da wenigstens etwas;...
dat hij óók uitriep (de S.D.A.P.-er): in Gods naam geen menschenwerk, de Geest
Gods moet het doen (n.l. het maken van een leiding, waarlangs het licht zijn gloed
19.
kan verspreiden)...
dat, ‘zoodra er sprake is van den scheppenden Geest Gods iedere collecte voor
het Koninkrijk Gods en zijn uitbreiding in feite nonsens, erger nog, heiligschennis
wordt en dat ieder gebed voor den bloei van Zijn Koninkrijk Godslastering wordt,
zoodra daarmede feitelijk bedoeld wordt de bloei van de Zondagsschoolvereeniging,
de School met den Bijbel of de Jongelingsvereeniging, hoezeer ook aan den Heer
20.
en aan 's Heeren naam verbonden’...
dat het woord gehoorzaamheid alle coöperatie met den Opdrachtgever

15.
16.
17.
18.

19.
20.

K. Schilder, ‘Geen duimbreed’! Een synodaal besluit inzake 't lidmaatschap van N.S.B. en
C.D.U., Kampen, 1936.
Zie voor de C.D.U. in deze periode: H.J. Langeveld, Protestants en progressief. De
Christelijk-Democratische Unie 1926-1946, diss., Den Haag, 1988, pag. 385-388.
Hendrik van Houten (1892-1952), lid van de Tweede Kamer voor de C.D.U. Zie: NBW, III,
pag. 271-272.
Eykman, Christelijk jeugdwerk, pag. 208.
In verband met de bedreiging van de democratie in Duitsland had Barth zich per 1 mei 1931
aangemeld als lid van de Sozialdemokratische Partei
Deutschlands.
Ibidem.
Ibidem, pag. 209.
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(God) afwijst, en dat we altijd maar weer als Abraham zijn, die naar een land moest,
21.
dat hij niet kende...
en dat het - nota bene - bij de bespreking van ‘christelijk jeugdwerk’ niet noodig
was in te gaan o.m. op deze vragen: ‘wie hier werkelijk de naaste van de vragende
jeugd is; zijn dat de Ouders, is dat de School, of beide, is het de Kerk, of is het de
22.
Gemeenschap, of is het de Staat’???
Dit schreef dr Eykman.
Maar wat schrijft hij nu? In de concentratieperiode?
Ach, ook dr Eykman is het te bar geworden in ons oude Nederland. De storm
heeft gewoed; en sedert zijn bij getallen windkanalen aangelegd, waaruit één
bepaalde wind over alle velden heengeblazen wordt, kunstmatig. Dàt is ook dr
Eykman te machtig geworden. Hij heeft een brochure geschreven, onder den titel:
23.
‘Wij bouwen verder, maar op welken grondslag?’
Amice, ik zal over die brochure geen critiekje hier neerpennen. Er staat, vooral
aan 't slot, heel veel in, dat reeds eerder door ons blad geschreven is. Geen woord
kwaad daarvan. Maar ik wilde jou dit ééne vragen: begrijp jij nou, waar Miskotte
gebleven is, met zijn uitval tegen Colijn en Schilder? En waar Barth blijven moet?
24.
En Haitjema? En die knappe broeder, die daar
ernstig en eenzaam staat
tusschen de holten
van hemel en aarde, die man.....?

Dr Eykman wil bouwen in den stijl van 1 Cor. 3:11! Niemand kan een ander
fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.
Is dan toch, o barthianen, Christus een fundament in dien bouw, die in discussie
is tusschen nationaal-socialisten en marxisten, antirevolutionairen,
christelijk-historischen, C.D.U.-ers en communisten? Is hij dan toch een fundament
van een gebouw, dat in de aarde en den tijd is verankerd, en in de verbanden van
gezin, staat, maatschappij, en zoo voort? Niet maar een fundament, dat in een
andere ‘wereld’ met andere ‘dimensies’ staat dan het gebouw, waaraan thans de
wederopbouwdiensten ondersteld worden te werken, neen, maar een fundament,
dat binnen dat historisch-aardsche bouwwerk een heuschen opwaartschen druk
kan geven, en dragen kan?
Ik wil je wel eerlijk verklappen, dat ik éven gedacht heb: fijn, alvast één barthiaan
bekeerd van het barthianisme. Ik zeg dat, nu ik woord voor woord gelezen heb, niet
meer. Goede verstaanders hooren nòg de klanken van het barthianisme in wat dr
Eykman schrijft. In de manier, waarop hij bepaalde dingen uitdrukt. En andere
verzwijgt. Dit geeft dan ook zijn brochure iets onduidelijks. Het angelpunt zit hier,
dat hij, op den tweesprong van het betoog gekomen, verklaart: dat dat ‘bijbelsch
bouwen’ beteekent: ‘goed Nederlands(ch)

21.
22.
23.
24.

Ibidem, pag. 211.
Ibidem, pag. 214.
Amsterdam, 1940.
Dr. Th.L. Haitjema (1888-1972), hoogleraar dogmatiek te Groningen. Haitjema introduceerde
Barths theologie in Nederland.
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25.

bouwen’. Het zwaartepunt ligt hier natuurlijk niet in Nederlandsch; want terecht
wordt óók opgemerkt, dat ‘wij in Nederland, evenmin als in welk land ook, op het
eenig mogelijk fundament, Jezus Christus, kunnen bouwen, wanneer wij dat zouden
willen doen hand in hand met Judas of met den grooten “aanpasser” (!) Petrus of
met hen, die in het hoofd hebben een of andere rassenvroomheid,
26.
rassenverheerlijking of een andere mensch- of staatvergoddelijking’.
‘Goed-nederlandsch’, staat dus naast goed-duitsch, goed-engelsch, goedrussisch,
etc. De nadruk zal dan ook wel vallen op ‘goed’: ‘góed-nederlandsch’.
Maar nu één van beide:
dr Eykman bedoelt, dat in Nederland christelijke tradities liggen, en dat we die
niet moeten verloochenen (dan kunnen we dus met zijn brochures onder de Heidenen
en Mohammedanen niets beginnen, evenmin als de heer Mussert, die de christelijke
kerk beschermen wil, maar dan alleen in de binnen Europa gelegen deelen van het
rijk),
óf:
hij bedoelt, dat het Woord des Heeren moet worden gehoord en gehoorzaamd,
en dat dit ook metterdaad mogelijk is binnen het kader en het bestek van staats-,
maatschappij-, politieke bouwsels.
Vraag dr Eykman eens, hoe hij het bedoelt, als je hem tegenkomt?
Zou hij zeggen: ja, heusch, die tradities zijn voor mij de verbindingsschakel, en
de Zwijger, en Luther, en zoo, zeg hem dàn, als je 't niet onbescheiden vindt (en ik
verdenk jou van die misvatting niet) dat die grondslag wankel is. Dan zouden de
Joden anders moeten ‘bouwen’ dan wij? De Zoeloe's ook? We zouden dan de
mohammedanen met rust moeten laten in onze zending? En deze onbeschermd?
(à la Mussert?)
Zou dr Eykman daarentegen verklaren: neen, maar het Woord van Jezus Christus,
in den bijbel, is een fundament, waarop je een concreet-nederlandschen-politieken,
socialen, economischen optrek kunt doen ‘steunen’, echt steúnen, wel, vraag hem
dàn, of hij niet beter van Miskotte afscheid nemen kan, en eens hardop zeggen, dat
de christelijke politiek van Colijn's theorie, althans van diens theoretisch verlangen
(wij blijven bescheiden) toch heusch goeden zin heeft, en goede sier, óók in dezen
dr Eykman benauwenden tijd? Dan kun je zelfs Judas nog scherper taxeeren dan
dr Eykman het hierboven deed; Judas is alsdan geen ‘koning der verraders’, doch
verrader van een bepaald evangelie, verrader dus ook van een zeer bepaalde
tragedie; en dan is verrader niet maar wie in den volksmond als zoodanig
aangewezen wordt, maar ook wie een ànderen Messias wil, dan Paulus en de
‘aanpasser’ Petrus. Het verschil tusschen Petrus-Paulus ter eener, en Judas ter
anderer zijde lag niet hierin, dat de één op den Messias niet wilde ‘bouwen’, en de
ander wèl, maar dat de één dit, en de ander wat anders Hem wilde zien bouwen.
Dat er op Hem historisch gebouwd moèst en kòn worden, en dat hij anders geen
Messias was, dáárin waren ze het samen gloeiend eens. Ja, gloeiend: dat woord
is maar geen oratorie dezen keer.
Een bekeering?
In elke geval een verduidelijking: als de barthianen het eerste woord spreken in
dezen ellendigen tijd, dan komen ze toch weer naar het standpunt van Colijn-

25.
26.

Eykman, Wij bouwen verder, pag. 8.
Ibidem, pag. 13.
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Schilder en de andere ‘Kuyperianen’ toe. Ze kunnen 't ook niet laten, als ze nog iets
willen redden van wat ook door hun theologie bedorven en uiteengeslagen is.
Paulus in 1 Cor. 3:11. En Eykman. En Colijn. En het driemanschap.
En Barth, wou je vragen?
Och Barth heeft nog pas geschreven, dat op den grondslag van 1 Cor. 3:11 alleen
maar in hope gebouwd worden kan: gar nicht anders, als in der Art, im Modus der
27.
Hoffnung. Dat beteekent bij hem: niet historisch. Niet zóó, dat je kunt zeggen: ik
heb tenminste iets bereikt, dat de Opgestane Heer goed vindt, en bewaart tot op
Zijn dag en daarna, al moet hij dan ook zuiveren en volmaken.
Je ziet, dat Barth er nog niet aan toe is, dr Eykman gelijk te geven. Tot
onderscheiden fundamentleggers à la Kuyper-Colijn-Fabius-Groen etc. knikt hij nog
maar altijd: neen: war dabei 1 Kor. 3, 11 nun wirklich bedacht?
Mocht je dr Eykman niet te spreken kunnen krijgen, troost je dan in elk geval maar
met deze gedachte, dat je, om voor ons berooide volk iets goeds te kunnen zijn,
goed antirevolutionair moet wezen. Verdiept, bekeerd, gesterkt, van allerlei ballast
bevrijd? Best mogelijk. Maar dan toch antirevolutionair, en kerkelijk-gereformeerd,
ook al met àl die toevoegselen van daarnet erbij. Houd vast, dat het barthianisme
ettelijken heeft losgeweekt van hun vroegere politieke partij. Ze voelden zich, vrij
de een, geslagen de ander, belast, opgelucht, de derde, vierde. Een enkele vertoonde
ook wel een tikje dédain in z'n gelaat, toen hij de deur passeerde. Ik zie er heel wat,
met name onder de barthiaansch-christelijk-democraten, die vandaag een beetje
beteuterd staan te kijken: de wind is niet in de zeilen. Anderen zijn aan 't jubelen:
grrooote overwinning (van de N.S.B., zegt dr v.d. Vaart Smit). Maar wij samen zullen
maar voortgaan in 't oude spoor. Hopen we, dat we het nòg beter doen. Wij willen
niet met leedvermaak zien, dat óók onder de uit onze gelederen weggeloopen
barthianen op 't oogenblik de oorlog om de màcht in vollen omgang is; de marxistisch
28.
opge-tuigde christen-democraten van ds Buskes onder de hiel van de N.S.B.-ers,
waar immers óók verscheiden barthianen onder zitten. Want wij willen nooit
profiteeren van het recht van den sterkste. Die hééft geen recht. Er is alleen maar
een recht van God. In zijn naam, en noch in naam van ‘het’ recht, noch in naam van
‘de’ kracht, willen wij ‘altoos recht doen in 't gericht’, wanneer het heet: ‘land en volk
29.
was in verval, maar zijn pijlers stelde ik vast tegen woed’ en overlast’.
O wee, mijn briefje is te lang geworden. Maar 't was verleden week te
kort...aanpassen maar.
Groet dr Colijn van me bij gelegenheid. Als steeds,
t.t.
Adolphus Venator.

27.
28.
29.

K. Barth, ‘Predigt I Kor 3,11’, in: P. Roth, Festbericht über die Einweihung des neuen
Kollegienhauses der Universität Basel, 9.-11. Juni 1939, Basel, 1939, pag. 121-131.
Schilder doelde op de C.D.U.
Ps. 75:2 (berijmd).
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1.

80. Iets over ‘beginselen’

(...) Eerlijk gezegd: ik begrijp niet, dat men uit de kringen van het christelijk onderwijs
2.
zóó redeneert, en dat nog wel in dézen tijd. Of we niet allemaal het er over eens
zijn, dat de jongelingen wel eens wat zwaar boomen? Och ja, dat zien ze zelf later
net zoo goed, als wij thans. Maar daar staat tegenover, dat er op het oogenblik in
honderden kranten door heeren redacteuren en volksopvoeders rondweg gedáásd
wordt, dat men maar napraat wat men niet door heeft. Terwijl men op onze
jeugdvereenigingen, waaraan uiteraard alle gebrek van alle menschenwerk kleeft,
toch stof verzamelt, de problemen al vast leert zien (welk een weldaad!), en die
mentaliteit voedt, die ‘De Rotterdammer’ aan lezers hielp, en het christelijk onderwijs
aan een plaats onder de zon. Preek het volk nog enkele decenniën deze wijsheid
voor, en de chr. pers, alsmede het chr. onderwijs behoeft dan niet eens meer een
klap van buiten af te krijgen; dan is de losweeking van binnen uit een feit. Zijn de
J.V. 's kwade voorbeelden, en allerlei jeugdactie, van boven af geleid, goede?
Het fatale van dit stukje is, dat het ‘verkeer met Christus’ wordt geabstraheerd
van ‘beginselen’. Neem den getrouwden man zijn huwelijks-beginselen af, en van
zijn huwelijksverkeer blijft niets over. Wij hebben met Christus te verkeeren, zeer
persoonlijk, onder andere in den strijd voor de zuivere beginselen. Losweeking van
deze taak en roeping, vooral nu, is bewijs van ontstentenis van het persoonlijk
verkeer met Christus.
Het klinkt goed: spreken over Hem, die Heer is ook over ons en ons leven. Maar,
tenzij men elk van die woorden, met name den naam: Heer, concreet maakt, is het
gepraat in de ruimte, dat den hemel vertoornt en de aarde ergert dan wel verveelt.
En het concreet maken van den naam ‘Heer’, dat kan alleen als men de lijn der
beginselen trekt. Contrasteering van leer en leven heeft nu al genoeg kwaad gesticht:
wij willen graag menschen hooren, die nog een eigen woord hebben in den
wervelstorm.

1.
2.

Uit: De Reformatie (‘Persschouw’), 16 augustus 1940.
Een reactie op P. Keuning, ‘Onze beginselen’, Christelijk Schoolblad Onze Vacatures, 4 juli
1940, zoals dat was samengevat in De Rotterdammer, 17 juli 1940. Zie pag. 403.
Keuning wees in zijn artikel op het beperkte belang van het aankweken van kennis van en
liefde voor beginselen in het jeugdwerk en beklemtoonde daartegenover de noodzaak van
bezieling door Jezus Christus.
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81. Rede ter gelegenheid van het overlijden van prof. dr. A.G.
1.
Honig
2.

Hooggeachte Mevrouw Honig en familie Honig, zeer geachte hoorders,
Op onzen levensweg ontmoeten wij soms menschen, aan wie schier niemand zou
3.
willen vragen: is uw komst met vrede? De vraagt dringt zich terug óf door de
onderstelling van een continuen oorlogswil, óf door die van den vasten vredesgang
van wie ons pad kruiste.
Eén dergenen, die in het laatste geval verkeeren, was wel onze Doctor Anthonie
4.
Gerrit Honig, die 6 October 1864 te Utrecht geboren, op 11 December 1940 in
onze stad den overgang heeft mogen beleven ván de toch steeds nog resteerende
mogelijkheid tòt de eeuwige onmogelijkheid der aanspraak: is uw komst met vrede?
Nu wij, aan den vooravond der begrafenis van dezen doode van ons allen,
rekenschap willen afleggen van wat in hem ons is geschonken, is het ons een
vreugde, mevrouw Honig en heel den haar omringenden familiekring te danken voor
de aanvaarding der uitnoodiging tot bijwoning dezer door het college van
Hoogleeraren belegde samenkomst. Wij hebben éénmaal het voorrecht moeten
5.
missen, in een overeenkomstigen herdenkingsavond te ontvangen, die wij als

1.

2.
3.
4.
5.

Uit: J.V., D.v.H. en G.v.R., ‘Verslag van een redevoering van prof. dr. K. Schilder uitgesproken
ter gelegenheid van het overlijden van prof. dr. A.G. Honig’, in: Verslagen van twee
redevoeringen uitgesproken door prof. dr. K. Schilder ter gelegenheid van het overlijden van
prof. dr. A.G. Honig en het bereiken van den zeventigjarigen leeftijd door prof. dr. S. Greijdanus,
Kampen, z.j., pag. 1-18. Op de omslag staat vermeld: ‘Verslag en uitgave volkomen buiten
verantwoordelijkheid van prof. Schilder.’
De rede werd door Schilder uitgesproken op 13 december 1940 in de aula van de Theologische
Hogeschool te Kampen, in zijn hoedanigheid als rector.
In verkorte en licht gewijzigde vorm is deze rede ook verschenen in: Jaarboek ten dienste
van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1941, onder redactie van ds. F.C. Meijster en
prof. dr. K. Schilder, Goes, z.j. [1941], pag. 457-470. Om het publikatieverbod te ontgaan,
dat de Duitse bezetter Schilder bij zijn vrijlating uit gevangenschap op 6 december 1940 had
opgelegd, werd deze tekst in de derde persoon gesteld en onder de naam van prof. dr. S.
Greijdanus gepubliceerd.
A. Honig-van Geel (1876-1959).
Zie: I Sam. 16:4 en I Kon. 2:13.
Dr. A.G. Honig (1864-1940), emeritus-hoogleraar dogmatiek aan de Theologische Hogeschool
te Kampen. Zie: De Haas, III, pag. 101, 102.
Op 23 januari 1936, een dag voor de begrafenis van prof. Hoekstra, werd in de grote aula
van de Theologische Hogeschool te Kampen voor de hogeschoolgemeenschap een
bijeenkomst gehouden ter herdenking van de overleden hoogleraar; ook toen voerde Schilder
als rector het woord. Mevr. F.L. Hoekstra-Lindeboom (1880-1951) was door ziekte verhinderd
deze bijeenkomst bij te wonen.
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allereerste hadden willen groeten met dien christelijken vredesgroet, die den weg
naar het kerkhof effent, en de voeten van wie hem betreden moeten, toch nog maakt
6.
‘als die der hinden’. Die tóen verhinderd was, is thans met ons aanwezig, en de
gedachten zullen zich ook in haar hart tenslotte vreedzaam vermenigvuldigen.
Voorts, indien ooit het besef van de sterkende kracht der gemeenschap - der
christelijke gemeenschap - onder ons verlevendigd geworden is, dan is het wel in
dezen tijd van druk en van vermindering, o neen, niet onzer communicatie, doch
7.
wel onzer communicatiemiddelen. Juist uit een oogpunt van deze verlevendiging
van ons gemeenschapsgevoel heet ik, namens het Corpus docentium in het bizonder
u allen hier in Christus Jezus welkom, u allen, die in den familiekring van onzen
emeritus-hoogleeraar hem hebt mogen sterken tot den gezegenden arbeid dien hij
voor de kerken alsmede voor de Gereformeerde theologie verricht heeft. Het trooste
U, dat de steun, aan den wetenschappelijken werker in zijn familiekring verleend,
te allen tijde een dienst is, óók aan dien anderen kring, binnen welken de engere
ambtsdienst viel. Is die kring de kerk, of een van de kerken uitgaande Hoogeschool,
dan is elke spreiding van het kleed van tafel en bed, en iedere schikking van de
studeerkamer in het huis van den ambtsdrager van onzen Hoogsten Profeet en
Leeraar, een dienst aan dezen Leeraar en aan Zijn kerk geweest. En, staande bij
de baar van hem, die nimmer het profetisch ambt bediend heeft, zonder óók aan
het priesterambt onmiddellijk associeerende gedachten te wekken, willen wij - we
delven immers een graf in de adventsdagen - naar christelijke geloofszekerheid óók
nog het koningsambt van álle dramatis personae uit Zondag 12 van den
Heidelbergschen Catechismus daarnaast voor oogen houden; van álle dramatis
personae, zeggen we: van den Eénen, Wiens persoonsnaam met kapitale, van de
ontelbare anderen wier persoonsnaam met kleine letter wordt geschreven. En wij
willen bij de baar van dr. Anthonie Gerrit Honig, dien profetischen, priesterlijken en
koninklijken gezalfde zijns Heeren, vereenigd met zijn gade, en familie, al te zamen
nu gansch vroolijk Hem als onzen Leider belijden, van wien de profeet Zacharia
zegt: daar komt een man, wiens naam is Spruit; en hij zal uit zijne plaats uitspruiten
en den tempel des Heeren bouwen. Ja, die zal den tempel des Heeren bouwen, en
die zal met majesteit bekleed zijn en zitten en heerschen op zijn troon, en zal priester
8.
zijn op zijn troon, en raadslag des vredes zal tusschen die twee worden gehouden.
Ook heden is en wordt deze profetie in onze ooren vervuld.
Ze is vervuld, toen de wieg van Honig gespreid werd. En zoo waarachtig als God
leeft, ze wordt ook vandaag vervuld, en ook morgen, als wij een graf gaan delven,
dat ras door bommenwerpers overvlogen wordt. ‘De raadslag des vredes’ is een
feit, en hij gaat, gelijk die vrede zelf, alle verstand, ook alle oorlogsverstand, te
boven; ook gaat hij ‘gelukkiglijk’ voort, omdat ‘die twee’,

6.
7.

8.

Zie: Hab. 3:19.
Op 22 augustus 1940 was Schilders weekblad De Reformatie door de bezetter een
verschijningsverbod opgelegd, terwijl op 12 oktober 1940 het door prof. Dijk geredigeerde
weekblad De Bazuin door eenzelfde verbod was getroffen.
Zie: Zach. 6:12 en 13.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

424
tusschen wie de raadslag wordt gehouden, in laatster instantie ‘immers geen twee,
maar slechts twee zijden van eenzelfden persoon zijn’, gelijk één der onzen, prof.
dr. J. Ridderbos, het eens heeft uitgedrukt. Twee zijden van de Dramatis Persona
van Zondag 12, het eerste antwoord. Wat zullen wij dan tot het graf van morgen
zeggen? Zoo God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen Zoon niet
gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven opdat Hij ons ook met
9.
Hem alle dingen zou schenken. Ziet toe, zoo bezweert ons de Christus, van zijn
vasten troon, ziet toe, dat gij daar in Kampen mijn adventsliederen niet laat
tegenhouden door uw doodenlied.
Neen, wij zullen waarlijk niet klagen, wij die begraven gaan. We zullen wel
vergelijken, en afstand meten, en de verschillen tusschen de ons overzienbare
tijdsgewrichten ons voor oogen plaatsen, verschillen zóó groot, als wij zelf nauwelijks
bij Honig's aftreden hadden durven realiseerbaar achten in de korte spanne tijds,
die tusschen zijn wieg en zijn doodsbed ligt. Zoo lang Honig werkte, heeft God hèm
de opdracht bespaard die Hij zijn knecht, den adventsprofeet Zacharia, niet
onthouden heeft, maar die Hij, mutatis mutandis, ons, achtergeblevenen, zéker zal
doen vernemen, déze opdracht: neem u nu eens de uitrusting van een dwazen,
goddeloozen, verkeerden herder. Dit mandaat verplichtte destijds den profeet tot
een symbolische handeling, welke de aandacht van het oude kerkvolk richten moest
op den naderenden slechten regent of heerscher, die, zijn culminatie in de
Romeinsche macht vindende, over dat volk gekomen is na Zacharia's dagen. Honig's
leiderschap in de kerk van Christus, en dus ook in het volk van Nederland, heeft
symbool noch embleem van dezen kwaden herder ooit behoeven aan te nemen,
ter vervanging van die andere uitrusting van den goeden Herder uit Zacharia's
visioen, den herder die de staven voert van Goedgunstigheid en Samenbinding
10.
(Zach. 11). Het zal u, commilitones, die het lichaam van professor Honig ten grave
zult dragen, wel ánders vergaan, ánders en zwaarder. Gij zult wel het kleed van
den dwazen herder moeten dragen; en als gij mij tegenvoert dat dit niet kan, wijl de
tijd schijnt te neigen tot een uniformverbod, dat zich uitstrekt zoowel tot de uniform
der christelijke koinoonia en lotsverbondenheid, als vooral tot die der direkt-concrete
profetische waarschuwing naar den trant van Zacharia den profeet, dan antwoord
ik, dat wij door geen contemporain uniformverbod ooit kúnnen getroffen worden,
noch ook daardoor zullen kunnen ontsnappen aan de publieke keur; want mét onzen
gestorven leermeester Honig is de minste onder ons meer geweest in en door den
nieuwtestamentischen dag dan de oudtestamentische Zacharia. God de Heere zelf
heeft de uniform der uiterlijke symbolen en schaduwbeelden voor de zijnen
afgeschaft; want Hij heeft ons zijn Woord in den mond gelegd en daarmee het
didaktisch volksproza der nieuwtestamentische profetie ons bevolen te spreken.
Wat is dat anders, dan een triumf van onzen Koning? Niet de verslechtering der
tijden, niet de overheersching van vreemden, doch de dagelijksche voortgang van
de heerschappij van onzen Heere Christus is oorzaak, dat onze Honig in zijn rustigen,
en wij in onzen onrustigen levenstijd al vérder af komen te staan van de mogelijkheid
tot het dragen eener zintuigelijk-waarneembare waarschuwings-

9.
10.

Zie: Rom. 8:31 en 32.
Medestrijders.
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uniform van den dwazen herder uit Zacharia 11. God lof, - want zóó kunnen wij nu
alle heerschappij geven aan het Woord van onzen Profeet-Priester-Koning. Zóó
ook kunnen wij verstaan, dat ten slotte de zachtmoedigheid van Honig's karakter
toch geenszins het oertype van Honig's publieken ambtsdienst heeft bepaald, en
dat geenerlei karaktervariatie van wélken zijner discipelen ook de grondvormen van
hún dienst aan Gods volk ooit zal mogen aangeven. Wij staan en vallen, óók in het
type onzer prediking en onzer charismata, alleen onzen eigenen Heere en Kurios
en hemelschen Leider. En als diegenen, die de toorts uit Honig's handen overnemen
en door den stormwind heendragen, met onvaste hand misschien, maar dan toch
uit kracht der belofte, dat geen windstoot het licht der fakkel ooit zal kunnen dooven,
zullen wij ons overtuigd houden, dat het èn in het Oude, èn in het Nieuwe Testament
iets groots en eigenlijk zeer eenvoudigs is, dit n.l., dat alleen de wijze herders het
kostuum der dwaze kunnen aantrekken in deze wereld, zulks dan ter waarschuwing
van die kerk, die uit alle volk en taal en natie heden wordt bijeengebracht. Veritas
11.
vicit, Veritas vincit. O neen, wij zullen de liederen van Christus' eerste advent niet
laten stagneeren door onze doodenlitanie. maar de liederen van Christus' tweede
en laatste advent, van zijn parousie, evenmin. Evangelium vincit.
Ja, het Evangelie van Christus is altijd aan de winnende hand. Toen Zacharia het
gereedschap van den dwazen herder moest ter hand nemen, en in dienst der
oudtestamentische profetie en van haar symboliek er de straat mee op moest gaan,
stond hij weliswaar tot de kerk te profeteeren, doch deze kerk lag toen nog besloten
in de grenzen van een volk, een natie, zelf onbekwaam tot het bijeenvergaderen
van haar bloed, tot de afgrenzing van haar ras, tot de afbakening van haar bodem.
Waren wij nog in denzelfden schemertijd van het Oude Testament, hoe zouden wij
dán wel onze dooden van de laatste maanden moeten beklagen, hen, die de oogen
sluiten moesten, de verlossing van Nederland niet aanschouwd hebbende, en voor
dat volk als volk geen garantiebeloften ontvangen hebbende, gelijk wel voor de
kerk? Ja, áls wij primair kinderen onzer natie waren, áls voor ons het volk het hoogste
goed was, dan zouden wij klagen, dat God het sterfbed van Honig even onzacht
gespreid heeft, als Hij het, in de ondoorgrondelijkheid van alle gestes zijner
vaderhand, de sterfbedden heeft gedaan dergenen, die vlak vóór den drempel van
Bethlehem Efratha in het stof gezonken en tot hun vaderen verzameld zijn. Maar,
óók van de sterfbedden in adventsdagen geldt het woord, dat het minste en
schemerigste in het Nieuwe Verbond meer is dan het heerlijkste en lichtste onder
den ‘ouden dag’. Door de nevelen heen, welke over ons volksbestaan hangen, heeft
de stervende Honig toch wel heengezien: Hij zag den dag van Christus' wederkomst,
hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. En hij heeft het verstaan: ‘Heerlijkheid
Gode in de hoogste plaatsen en op aarde, over de breedte van alle ras, alle bloed,
elken bodem, op aarde vrede onder de menschen van het welbehagen, de
menschen, genomen uit alle ras, en van alle bloed, en van tusschen de grenzen
12.
van ieder segment van den bodem’. Wie het onderscheid kent tusschen die groote
13.
vreugde, welke naar engelenboodschap ‘voor het geheele volk’ is, èn de

11.
12.
13.

De waarheid overwon, de waarheid overwint.
Zie: Luk. 2:14.
Zie: Luk. 2:10.
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vreugde, welke naar steeds wisselende menschenideologie ‘allen’ in eenig volk
vergeefs in uitzicht gesteld wordt, die weet, dat tusschen den datum van Honig's
geboorte en dien van zijn sterven geen onderscheid is als tusschen dag en nacht,
of zelfs als tusschen middag en avond, doch een onderscheid als tusschen helder
en nóg helderder licht. Wij heffen morgen op het kerkhof van IJsselmuiden onze
oogen op naar de bergen. Vandaag zál onze hulp komen. Onze hulp is immers van
14.
dien Heere, die hemel en aarde, en geen greintje minder gemaakt heeft.
*
Wat nu de beteekenis van Honig voor ons kerkelijk en wetenschappelijk leven betreft,
schier niemand heeft bij zijn komst in Kampen twijfelmoedig gevraagd: is uw komst
met vrede? Er wás anders, afgezien van Honig zelf, reden genoeg voor die vraag.
‘Korten tijd ná het scheiden der synode van Arnhem’, welke 5 September 1902
gesloten was, zoo rapporteeren curatoren dezer Hoogeschool aan de Utrechtsche
Synode van 1905, ‘kwam 6 en 7 October 1902 het curatorium saam, op verzoek
15.
van de hoogleeraren Dr H. Bavinck en P. Biesterveld. De reden’ - aldus vervolgen
curatoren - ‘de reden, die hun Hooggeleerden leidde tot het verzoek om eene
buitengewone vergadering, was, dat zij, in kennis gesteld zijnde met een besluit
van de directeuren der Vrije Universiteit te Amsterdam, aan deze directeuren het
verzoek hadden gericht om niet tot benoeming over te gaan, vóór zij de
deputaten-curatoren hadden kunnen raadplegen.’ Zij wenschten de curatoren te
vragen, of deze gronden konden aangeven, die hen zouden moeten bewegen om
tot directeuren te zeggen: ‘benoemt ons niet’. ‘Na breedvoerige discussie besloot
het curatorium het gevraagde advies niet te geven; wel werd een dag later met
eenparige stemmen de volgende motie aangenomen en aan de beide professoren
medegedeeld: “Curatoren, de mededeelingen van de hoogleeraren Bavinck en
Biesterveld gehoord hebbende, spreken als hun oordeel uit, dat met het oog op den
toestand der Theologische School het ten zeerste gewenscht is, dat deze
hoogleeraren aan deze inrichting blijven”.’ De eenparig aangenomen motie
verhinderde intusschen het heengaan der professoren Bavinck en Biesterveld niet;
het ‘curatorium sprak bij de’ daarna noodig geworden ‘ontslaggeving uit, dat het
16.
betreurde de omstandigheden, waarin nu de Theologische School gekomen was.’
Deze officieele woorden zeggen meer, dan de onze zouden vermogen. Zij
bevestigen wat we zeiden: dat er in de gegeven casuspositie zelve reden te over
was voor het stellen van de vraag aan wie de leege plaatsen zouden innemen: is
uw komst met vrede? Zie hier nu, hoe God de vraag beantwoord heeft: ‘Tot
hoogleeraar in de Dogmatiek een aanverwante vakken werd 30 October 1902

14.
15.

16.

Zie: Ps. 124:8.
P. Biesterveld (1863-1908), hoogleraar ambtelijke vakken aan de Theologische School te
Kampen (1894-1902) en sedert 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zie: BLGNP,
III, pag. 41, 42.
Acta 1905, bijlage XXII: ‘Verslag van de Theologische School’, pag. 111.
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17.

benoemd Ds. B. van Schelven, predikant te Amsterdam, en tot hoogleeraar in de
Kerkgeschiedenis en het Kerkrecht Dr H. Bouwman, predikant te Hattem. Ds B. van
Schelven bedankte voor de benoeming en in zijne plaats werd 26 November 1902
18.
benoemd Dr A.G. Honig, predikant te Zeist.’ Op 8 April 1903 aanvaardde prof.
19.
Honig zijn ambt met een rede, getiteld: ‘Godgeleerdheid en Wijsbegeerte’.
De overkomst van Zeist naar Kampen was, gelijk achteraf ieder zal toestemmen,
voor Honig's besef een daad van enkelvoudige rechtvaardigheid. Het heengaan der
hoogleeraren Bavinck en Biesterveld had de positie der School uiterst moeilijk
gemaakt. We kunnen ons weer onthouden van elke eigen qualificatie der gerezen
moeilijkheden: we laten slechts twee bizonderheden spreken uit het officieele verslag
der curatoren in zijn eigen bewoordingen. De eerste is, dat ter synode van Arnhem
een praeadvies was uitgebracht, volgens hetwelk de synode afzonderlijk en
opzettelijk zou moeten besluiten, ‘de Theologische School als de eigen inrichting
der kerken voor de opleiding tot den Dienst des Woords te handhaven en te
20.
bevestigen’; dat vervolgens ds. J. van Andel, hiertoe gedrongen door ‘zijne
consciëntie’ en mede ter voorkoming van ‘verkeerde opvattingen’ had voorgesteld
in plaats van de woorden ‘te handhaven en te bevestigen’ te lezen: ‘datgene te doen
wat in de tegenwoordige omstandigheden tot handhaving van de Theol. School
vereischt wordt’, en dat daarna dit voorstel met 14 stemmen tegen en 24 stemmen
vóór was aangenomen, onder aanteekening dat prof. L. Lindeboom tegen de
aanneming van het amendement had geadviseerd; waarna het gewijzigde voorstel
21.
was aanvaard met alle stemmen. De tweede bizonderheid, die het doorstane leed
van die dagen wel typeert, wordt door curatoren in deze mededeeling voor het
nageslacht bewaard, dat 27 studenten ‘tegelijkertijd met Prof. Bavinck en Prof.
Biesterveld de School verlieten, om overgeschreven te worden in het Album
Studiosorum der Vrije Universiteit’. Hierna volgt in hun verslag nog deze
bizonderheid: ‘Einde Mei ontving het college (van hoogleeraren) een schrijven van
10 studenten inhoudende de mededeeling, dat zij voornemens waren aan ouders
of verzorgers toestemming te vragen om ten spoedigste over te gaan naar de Vrije
Universiteit. Het college, erkennende de vrijheid dezer studenten om hunne studiën
aan de School te eindigen en over te gaan naar Amsterdam, kon evenwel de wijze,
22.
waarop door hen van die vrijheid werd gebruik gemaakt, niet goedkeuren.’ Het
verslag meldt in dit verband schorsingen, die achteraf door curatoren niet zijn
23.
afgekeurd. Intusschen was reeds het gouden jubileum der School naderbij
gekomen, het werd Juni 1904 gevierd - in het geloof.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

B. van Schelven (1847-1928), predikant van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam. Zie: De
Haas, II, pag. 298-302.
Acta 1905, bijlage XXII, pag. 111.
Godgeleerdheid en wijsbegeerte, rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen, op woensdag 8 april 1903, Kampen,
1903.
Acta 1902, bijlage OO, pag. 282.
Zie: Acta 1902, art. 208, pag. 84.
Acta 1905, bijlage XXII, pag. 112.
De synode onthield op dit punt de curatoren haar goedkeuring. Zie: Acta 1905, art. 163, pag.
87.
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Wij, die meer dan 36 jaren achter dit gouden jubileum staan, wij weten, dat dit geloof
niet is beschaamd; maar de beide professores designati, die in 1903 er nog vóór
stonden, en aan wier beslissing inzake al of niet aanvaarding van het professoraat
min of meer de viering van dit jubileum hing, moesten voor God en hun geweten
uitmaken, wat hun te doen stond. Van de geloofsspanning, die in de gevonden
solutie haar oplossing verkregen had, geven Honig's eigen woorden bescheiden
rekenschap als hij in zijn inaugureele rede opmerkt: ‘dat sinds 1892 de Theologische
School de school van alle Gereformeerde kerken was en zij dat ook ná onze jongste
Generale Synode is gebleven, en ten andere: dat ook naar zijn oordeel, zoolang de
trouw tegenover een niet gering deel der kerken bestendiging van den bestaanden
toestand meebrengt, de piëteit jegens eene stichting, die sinds hare oprichting zoo
menigen zegen aan de Gereformeerde kerken bracht, vergt, dat een behoorlijk
aantal hoogleeraren haar diene en dus althans een tweetal benoemingen gedaan
24.
werd.’ Zoowel de spanning van den eigen geest, als ook de ernstige wil om zijn
komst ‘met vrede’ te doen zijn, verraadt zich in den wenk om publieke discussie
over deze afgelegde rekenschap van gevoelens te vermijden; een advies, waaraan
de spreker van hedenavond zich zeker houden zal.
Intusschen meene niemand, dat hiermede de beteekenis van prof. Honig's komst
naar Kampen als daad van pacificatie is uitgeput. Niet alleen in de kwestie van de
plaats der theologische opleiding, doch ook in die der richting, welke zij in zou slaan,
is Honig's optreden van den aanvang af bewust op den vrede gericht geweest. De
periode van omstreeks 1902 was ook in theologisch opzicht uiterst bewogen. Wat
in 1905 op de synode van Utrecht besloten is, geeft, voorzoover het dogmatische
vragen betreft, inderdaad een gedeelte weer van de deels diep ingrijpende
vraagpunten, die destijds aan de orde waren; maar het is dan ook niet meer dan
een gedeelte. Anderdeels betrof de strijd enkele kernvragen van de theologische
encyclopaedie; in welk verband het probleem van de verhouding van theologie en
wijsbegeerte, al of niet in een schijngevecht, dat der aan Gereformeerde beginselen
dan wel aan de kerkelijke belijdenis gebonden opleiding kruiste; welk laatste
probleem dan weer ten onrechte in het valsche schema universitair-seminaristisch
en deszelfs doorgaans gansch imaginaire problematiek werd gedrongen. De
25.
opvattingen van dr. A. Kuyper eenerzijds en die van Lindeboom, Ten Hoor, Bos
anderzijds, stonden scherp tegenover elkander. En het was er niet gemakkelijker
op geworden, sinds ook te Kampen zelf de hoogleeraren scherp tegenover elkander
in het openbaar positie hadden gekozen; het afmattende en vruchtelooze van den
strijd viel tevoren als onafwendbaar aan te wijzen voor wie eenmaal begrepen had,
dat het conflict was doodgeloopen in een twistgesprek over de houdbaarheid van
enkele soms meer, soms niet meer dan incidenteele opvattingen en adagia van één
man, dr. A. Kuyper.
Geen strijd nu verstoort den vrede grondiger dan een kamp om volzinnen en

24.
25.

Honig, Godgeleerdheid en wijsbegeerte, pag. 42.
F.M. ten Hoor (1855-1934), predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker,
sinds 1900 hoogleraar dogmatiek aan de Theologische School van de Christian Reformed
Churches te Grand Rapids. Zie: De Haas, II, pag. 150, 151.
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(niet eens altijd consequent gehandhaafde) adagia; voeg daarbij de onjuistheid van
de encadreering der wetenschappelijke vraagstukken in een zelf weer onjuist gesteld
raam van academische opleidingsdilemmata; alsmede het feit dat de gesprekswil
van den een meermalen afstuitte op den onwil tot antwoorden van den ander; en
ge verstaat hoe het komt, dat in die dagen woorden gevallen zijn, zóó scherp, als
geen onzer ze zich herinneren zal uit de laatste jaren der kerkelijke polemiek. De
vrede was in gevaar.
En zie, nú is het ons goed, op dezen avond de figuur van dr A.G. Honig te zien
opkomen in de wirwar van 1903. O neen, we zeggen niet, dat de problemen van
die dagen zijn opgelost. Dit was reeds daarom onmogelijk, wijl de zooeven
gememoreerde weigering van theologisch debat op meer dan één kardinaal punt
de problemen van die dagen min of meer gewelddadig op den achtergrond heeft
geschoven. Met name op het terrein der theologische encyclopaedie zijn wij, zie ik
het wel, nog geen stap gevorderd voor wat ons gemeenschappelijk inzicht betreft.
Maar dit kan niet liggen voor rekening van één man, waar immers geen enkel, vier-,
of tien-, of vijftig-jarenplan van pacificatie door één mensch alleen kan worden
opgesteld. Waar een gesprek over theologische problemen, ook over grondvragen
der theologische encyclopaedie, door één of meer der allereerst aangewezenen en
geïnteresseerden opzettelijk en openlijk vermeden wordt, en ook sindsdien door
andere voor medewerking aan den dialoog in aanmerking komenden tot op den
huidigen dag aanstonds als zinloos, ja katastrophaal, wordt aangediend, daar kan
één man alleen, zelfs al heeft hij de volle drie deelen van Honig's pacificatiegeest,
weinig of niets voor den positieven vredesbouw beginnen. Hoogstens kan hij
meehelpen de stilte te bewaren; hetgeen dan ook geschied is. Doch voor wat voorts
de dogmatische ontwikkeling betreft, - en hierin lag immers de eerste afgrenzing
van Honig's ambtelijke taak - mag het nageslacht dankbaar de vreedzame vruchten
van gerechtigheid uit Honig's hand ons door God gereikt noemen. Wat ik in ‘De
Standaard’ opmerkte, toen de thans gestorvene den 70-jarigen leeftijd had bereikt,
is mijns inziens uit kerkhistorisch oogpunt nog steeds als de quintessence van
26.
Honig's streven en slagen te zien, gelijk het daarvóór reeds door onzen Hoekstra
27.
aldus was geformuleerd: vrede máken. De theologie van Kuyper en die van
Bavinck, hoe gemakkelijk waren ze, ondanks allerlei concessie van dézen aan
28.
génen, door haar onderscheiden aanpak, en door wat Karl Jaspers noemen zou:
haar onderscheiden ‘psychologie’, aanleiding geworden voor het opkomen van twee
theologentypen, die dan weer hun variaties licht tot antithesen zouden hebben doen
vergroeien tot in lengte van jaren. Honig heeft het verhinderd; hij heeft, o neen, niet
krachtens de zwakheid, doch in de achteraf met de feiten confronteerbare krácht
van den man des vredes, Kuyper en Bavinck naast elkaar gezet, Lindeboom zijn
eer

26.
27.
28.

Dr. T. Hoekstra (1880-1936), hoogleraar ambtelijke vakken aan de Theologische Hogeschool
te Kampen. Zie: BLGNP, III, pag. 186, 187.
K. Schilder, ‘Prof. dr. A.G. Honig a.s. zaterdag zeventig jaar’, De Standaard, 4 oktober 1934.
Dr. Karl Jaspers (1883-1969), Duits existentiefilosoof, hoogleraar wijsbegeerte te Heidelberg
en Bazel. Zie over Jaspers: K. Schilder, ‘Nieuwe meeningen inzake lijden en sterven’, De
Reformatie, 7 mei 1937.
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gegeven, de zinneloosheid van een fatalen strijd op détailpunten eener onzuiver
gestelde dilemmatiek zonder eenig vertoon, noch van vermaak noch van
gewichtigheid, aan de kaak gesteld; misschien wel, zonder het zelf alzoo te bedoelen.
En daarbij heeft hij het gereformeerde volk nooit onthaald op het onsmakelijk theátron
van een vredes-offensief, met zijn immer tragisch effect der pax offensa. En het is
wel zeer typeerend, dat Honig, gelijk hij begonnen is, alzoo ook is geëindigd. Toen
29.
in de periode van de verschijning van zijn Handboek der Gereformeerde Dogmatiek
de theologische situatie onder ons op meer dan één punt, ook wat de onklare
probleemstelling betreft, ernstig gevaar liep parallel te gaan loopen met die uit de
dagen van Honig's eerste optreden als hoogleeraar, heeft hij in dit monument van
zijn levenswerk niet alleen vastgelegd wat hij jaren lang had gedoceerd met boven
omschreven bedoeling, doch ook zijn wetenschappelijk en moreel gezag zonder
eenig gezagsvertóón gebruikt, om boven dilemmata, die sommigen elkaar schenen
30.
op te willen dringen, uit te komen. De klare bewijzen van dit streven gaf ik elders;
hier mag ik wel met dankbaarheid uitspreken, zulks ter afsnijding van het verwijt
eener subjectivistisch gekleurde beschouwing, dat de schrijver van dit Handboek
zelf schriftelijk mijn vinger gelegd heeft bij de passages, die hier markant zijn. Zelden
31.
heeft een leerling zijn leermeester, tevens ambtsvoorganger, dankbaarder in de
oogen kunnen zien, dan de spreker van hedenavond het op dat moment Honig heeft
gedaan. De opvolger acht zich dan ook gelukkig, Honig's levenswerk te mogen
continueeren, onder meer in de vaststelling van Honig's Handboek als vaste
examenstof.
Vredeswerk, - zien wij wèl, dan is dát ook de keuze van het onderwerp voor
32.
Honig's inaugureele oratie geweest. Hoewel zijn dissertatie aan Alexander Comrie
gewijd was geweest en hoewel daarmede dit eerste oeuvre tot streng dogmatisch
terrein zich beperkte, was Honig's eerste academische rede gewijd aan het thema:
Godgeleerdheid en Wijsbegeerte. Nu is, in de dagen der reeds genoemde polemiek
tusschen Honig's herhaaldelijk in warme woorden gehuldigden leermeester dr. A.
Kuyper eenerzijds, en diens opponenten anderzijds, meermalen tegen dr. A. Kuyper
het bezwaar ingebracht, dat hij de theologie had verruild voor de philosophie, en
33.
34.
daarmee de regina scientiarum had gedegradeerd tot ancilla. Hoezeer onder
het nageslacht een wassend getal dit verwijt onverdiend moge achten, en niet om
‘de’ philosophie van dr. A. Kuyper, doch om enkele disputabele philosophoumena
of philosophisch lijkende theologoumena thans den strijd van toen ziet gaan; en
hoezeer een jongere generatie heel dit leerbegrip eener regina scientiarum een
drogbeeld moge achten, dat zich vanzelf in nevel oplost, zoodra men maar de
republiek der gereformeerde
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Kampen, 1938.
Zie: K. Schilder, ‘Het handboek van prof. dr. A.G. Honig’, De Reformatie, 18 en 25 november
1938.
Schilder volgde in 1934 Honig op als hoogleraar voor de dogmatiek aan de Theologische
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Leiden, 1991.
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wetenschap onder de constitutie van Woord en belijdenis gebracht wil zien, - toch
zal nu ook nog dit nageslacht verstaan, wat destijds op het spel stond. Zou de
polemiek over Kuyper's stellingen onder het aspect van deze dilemmatiek zijn blijven
staan, dan zou de roep om een calvinistische philosophie verzwakt, zoo niet
gesmoord zijn; dan zou de idee eener Gereformeerde universiteit, reeds in Kampen's
curatorium ter sprake en onder woorden gebracht, van haar puntigste
propagandaredenen zijn beroofd; dan zou in feite het gereformeerde inzicht in den
samenhang van alle wetenschap en van alle werkelijk wetenschappelijk onderzoek
voor langen tijd schade hebben geloopen; en dan zou de dwaling, die vandaag haar
slachtoffers bij duizenden telt, ook op ons erf nog langer hebben opgeld gedaan,
de dwaling namelijk, welke meent, dat men van religie spreken mag, in den staat,
de kerk, de maatschappij, en ook in de universiteit, van religie, óók daar, waar men
in feite nog niet verder kwam en straks niet verder komen kán dan tot religiositeit.
Religiositeit nu is zonder religie gedoemd, erger te worden dan de pest; want déze
kan men tenminste nog op een afstand ruiken en zij waarschuwt althans onzen
aesthetischen zin cru genoeg. Géne misleidt dien zin.
Is het nu, tegen den achtergrond van deze feiten, niet typeerend, dat Honig's
inaugureele rede het thema van Godgeleerdheid en Wijsbegeerte aan de orde
stelde? O neen, geen woord vindt ge in die rede, tijdens welke Lindeboom op de
eerste rij der toehoorders zat, en vele anderen van beide fronten de ooren moeten
hebben gespitst, geen woord vindt ge in die rede over de gesprekken van den dag.
De stem slaat ook nergens over. Maar de pacificator, die in zijn dissertatie reeds
een these had opgenomen over het infralapsarisme, dat niet ontkomt aan het
hoofdbezwaar, gewoonlijk tegen het supralapsarisme ingebracht, de pacificator is
aan het woord. En hij voert zijn hoorders en aanstaande leerlingen dadelijk op
hooger plan, brengt ze in het gezelschap van de coryphaeën der theologie en
philosophie, leert hen breken met de onderstelling, dat er een natuurlijke en een
bovennatuurlijke openbaring Gods is, en dat door de eerste ook eenige geheel
zuivere kennis van God en goddelijke zaken zou zijn te krijgen. Hij eischt voor de
philosophie den toegang op tot de christelijke mysteriën, en eindigt met de qualificatie
van de theologie als ‘eenvoudig eene (zij 't ook de voornaamste) der wetenschappen,
35.
wier resultaten door de philosophie worden verwerkt’. Wij vragen niet, hoe vandaag
anderen deze constructie zouden zien, en behóeven dit ook niet te vragen, wijl
immers een nóg radikalere afwijzing van de regina-positie der theologie bij ons
gepaard gaat met aanvaarding van een niet zoo klein deel der bedenkingen, die
Lindeboom-Ten Hoor-Bos en anderen hebben ingebracht tegen bepaalde
theologoumena van den man, aan wien Honig onmiddellijk na deze woorden een
eeresaluut brengt: dr. A. Kuyper. Maar was 't niet groot, was 't geen genade van
God, dat Honig dezen eerepalm kon uitreiken, en dat dan na een reeks van zóó
ingrijpende debatten, zonder dat het bitterheid bracht in en om den kring van zijn
dagelijkschen arbeid? Waarlijk, zijn komst was ‘met vrede’.
Hoewel Honig het thema der christelijke wijsbegeerte ook later, nog in 1918, heeft
36.
aangesneden in een wetenschappelijke samenkomst der V.U., toch heeft zijn
dogmatische arbeid het leeuweaandeel van zijn tijd en krachten gevraagd.
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Honig, Godgeleerdheid en wijsbegeerte, pag. 40.
Zie: A.G. Honig, ‘De taak der wijsbegeerte. De ontwaakte behoefte aan eene bevredigende
wereld- en levensbeschouwing. Eene philosophie van het calvinisme’, in: Wetenschappelijke
samenkomst [van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag] op
10 juli 1918, Amsterdam, 1918, pag. 33-75.
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Geen wonder ook, waar nog in 1918 de philosophie van het Calvinisme zijns inziens
aan de gereformeerde dogmatiek alle Lehnsätze heeft te ontleenen in het naar
Honig's inzicht door deze philosophie te schrijven hoofdstuk over het christendom
volgens het gereformeerde belijden. Wie de verhouding zoo ziet, blijft naar eigen
besef rechtstreeks voor de wijsbegeerte werken, zoolang hij zijn dogmatische lessen
praepareert. Als leerling en opvolger van Honig is het mij een groote vreugde, mijn
groote dankbaarheid uit te spreken voor het dogmatisch onderwijs, dat zoo velen
met mij een mogelijkheid, en, onder den examinatiedrang, ook wel de zekerheid
heeft geschonken van een algemeene oriënteering op theologisch gebied, welke
37.
ons de poorten naar alle kanten open zette, maar dan niet zonder de νήπιοι eerst
veilig en wel binnen de poorten te hebben vastgehouden, gewend, te beginnen bij
het begin. In lucide taal, en met voorzichtige hanteering van mogelijk Schriftbewijs,
en onder strenge bewaring van het schema van een handboek, geeft de reeds
emeritus geworden dogmaticus de vrucht van zijn 31-jarigen arbeid aan het
nageslacht verder. En opnieuw treft ons de pacificatiewil, die zonder gerucht te
maken zich doorzet: dezelfde theoloog, die nog in 1918 zijn ontwerp eener
philosophie van het Calvinisme een vijfde hoofdstuk laat bevatten over het
christendom volgens het gereformeerde belijden, en daarin het thema der ‘gemeene
gratie’, alsmede dat van ‘het verbond der natuur’, inschakelt tusschen de dogmata
van zonde, val, erfschuld en erfsmet ter eener, en het verbond der genade alsmede
38.
persoon en werk van den Middelaar ter anderer zijde, zet toch in zijn Dogmatisch
Handboek de deur open voor een andere probleemstelling, die, onder het spreken
van een vóór den val voor alle eeuwen gesteld positief cultuurmandaat, en onder
aanwending van een als beschrijvingsterm met dien der ‘gemeene gratie’ steeds
coördineerbaar te houden term als ‘het gemeene oordeel’, wil beginnen een echo
te geven van dr. A. Kuyper's bede om verdere bearbeiding van het
problemencomplex, door hem met den populairen, nimmer exclusief te nemen naam
39.
‘gemeene gratie’ aangeduid en ruw omschreven. Voor den leerling en intimus van
40.
dr. A. Kuyper is dit toch wel meer dan een bloot beneficium humanitatis, dat den
leerling-opvolger zou hebben willen verkwikken en bemoedigen. Het is een einde
dat zich opzettelijk aansluit bij het begin. De kómst was met vrede. Het scheiden
ook. Wie den doode op zijn sterfbed heeft mogen aanschouwen, vergeet nimmer,
41.
dat ook het levenlooze aangezicht in zijn ontspannen trekken speculum animae,
42.
en dan wel van zúlk een anima, is geweest.
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Van hieruit is de werkzaamheid van Honig als dogmaticus, als kerkelijk confessor,
en als vader van zijn studenten licht te overzien.
Van de geschriften-reeks, waarin de dogmaticus aan den opbouw medehelpt,
noemen wij de uitvoerige studie over ‘Creatianisme of Traducianisme
43.
(Generatianisme)?’, waarin de redenaar zich als overtuigd creatianist doet zien,
en een afzonderlijke verhandeling over het nevenprobleem der erfschuld als
complement noodzakelijk acht. Van beteekenis voor het zooeven reeds genoemde
problemencomplex eener al of niet in wetenschappelijk bedoelde formule te
aanvaarden ‘gemeene gratie’, is hier de opmerking dat het creatianisme de opvatting
van een vóór den val gesteld en daarvan nimmer afhankelijk stelbaar cultuurmandaat
steunt. Voorts de breede verhandeling over ‘den persoon van den Middelaar in de
44.
nieuwere Duitsche Dogmatiek’, waarin niet alleen gepleit wordt voor onverzwakte
handhaving van het christologisch dogma, doch ook uitgesproken, dat de leer van
den Persoon van den Middelaar, gelijk zij door de kerk van Christus is vastgesteld,
voor verdere ontwikkeling niet vatbaar is. Tegen den achtergrond van deze woorden,
waarover destijds een recensent de schouders ophaalde, de arme theologen
beklagende, die aan die nadere ontwikkeling toch maar hadden gewerkt, staat dan
weer de pacificatiekracht en de breedheid van de uitspraak in het Handboek der
Dogmatiek, dat het wellicht overweging verdient, ter voorkoming van misverstand,
45.
den term ‘onpersoonlijke menschelijke natuur’ te vermijden. Een uitspraak van
46.
den rude donatus, welke niet alleen aan dr. A. Kuyper, doch ook aan goedwillige
beheerders van diens nalatenschap, al plaatsen ze ook hier en daar
sympathetisch-critische kantteekeningen, een plaats gunt onder de zon, en gaarne
voor hen een eindje opschikt.
Aan den anderen kant heeft de zachtmoedige Honig ze óók gekend, voor wie hij
nimmer een eindje opschikken wilde. Irene en ireniek heeft hij scherp onderscheiden.
Het adjectief irenisch en het substantief ireniek desgelijks. Hoe bewust heeft zijn
Dogmatisch Handboek plaats aan alle Barthiaansche theologoumena ontzegd.
Scherp heeft Honig gezien, dat de zoogenaamde ‘prachtige wending naar het object’
bij Barth c.s. niet meer dan een hersenschim is geweest. Gelijk hij ook anderzijds
de religiosistische en subjectivistische wending naar het subject, zooals ze bij de
toenmalige ‘ethischen’ in ons vaderland en daarbuiten een tijdlang het gebeente
der theologie vermolmd heeft, ten scherpste heeft bestreden, en dat in een taal, die
47.
den tijdgenoot onmiddellijk aansprak. Zijn studie ‘Ethisch of Gereformeerd’ was
een dui-

43.

44.
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delijke belijdenis tegenover Gunning's verhandeling over ‘het ethische karakter der
waarheid’; de openbaring Gods is bij Honig mededeeling èn van leer èn van leven.
In opzettelijke confrontatie met de ethische theologie hield Honig het Schriftdogma,
48.
en in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift ook de confessioneele christologie,
nadrukkelijk vast; en we zullen wel niet mistasten, als we het vermoeden uitspreken,
dat zijn publicaties op dit gebied - we denken ook aan zijn brochure over de
49.
50.
bovennatuurlijke inspiratie van den bijbel, over bijbelcritiek, en over proces en
51.
oorsprong der religie - de bedoeling hadden, een aandachtskring te winnen buiten
den specifiek gereformeerden om; het valt tenminste op, dat aan den uitgever Ruys
te Utrecht, en de Hollandia Drukkerij te Baarn de desbetreffende publicaties zijn
toevertrouwd. Aan denzelfden draad spint Honig verder in zijn studie ‘Schrift en
52.
Ervaring’, waarin de zoogenaamde ervarings- of bewustzijnstheologie in haar
ontstaan, haar verloop en haar onhoudbaarheid wordt beoordeeld en afgewezen.
Ook hier treft de geleerdheid van den schrijver, die van de stroomingen in het
buitenland steeds nauwkeurig verslag doet. En naar eigen kring den blik richtende,
snijdt Honig, nu even martiaal als zijn ambtgenoot Greijdanus, daarbij tevens alle
53.
subjectivistische ‘Deutung’ van het Testimonium Spiritus Sancti den pas af; voor
den kenner der verhoudingen een bewijs te meer, dat de man des vredes ook dwars
door de gelederen van naaste vrienden heen weet te dringen, wanneer de waarheid
dit vordert. In dezelfde lijn ligt vervolgens de studie ‘Om Gods Heilig Woord, een
54.
episode uit den jongsten strijd over het dogma der inspiratie’, waarin met Reinhold
55.
Seeberg de degen wordt gekruist. En waar de problemen van bewustzijn en
ervaring, van bovennatuurlijke dan wel natuurlijke inspiratie, van leer en leven, als
vanzelf reeds de aandacht richtten naar het probleem der afgrenzing en der
onderlinge verhouding van dogmatiek en ethiek, daar geeft Honig straks een
56.
afsluitend geschrift over ‘Dogmatiek en Ethiek’. De vaststelling der relatie tusschen
beide wetenschappen wordt hier terecht gezien als een zaak, die ten nauwste
samenhangt met onze Schriftbeschouwing.
Zoo is Honig's dogmatische arbeid veelzijdig geïnteresseerd geweest. Vergeten
we hierbij ook niet zijn perswerk, waarin onder meer het hedendaagsch revivalisme,
het Credo van Afscheiding èn dat van anti-Afscheiding, de opheffing der spanning
tusschen de theologie en het ‘geloof der gemeente’, de
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57.

58.

indeeling der zoogenaamde ‘wezensnamen Gods’, de school van Saumur,
59.
nogmaals het Testimonium Spiritus Sancti, Van der Leeuw's opvatting inzake
christendom en cultuur, de christelijke wetenschap, détailkwesties uit Barth's
60.
61.
theologie, alsmede die van Schleiermacher en Vinet, ‘het christendom, dat komt’,
62.
Ritschl en Herrmann aan de orde komen. De ettelijke bijdragen van zijn hand in
de Christelijke Encyclopaedie gaan we dan nog stilzwijgend voorbij. Een veelzijdige
kennis leggen ze aan den dag.
De dogmaticus is van den confessor in de kerk wel onderscheiden, maar nooit
gescheiden. Ook in die qualiteit is dan ook Honig voor het front getreden. Reeds
daardoor heeft hij - tenzij men hem met ons allen van de grofste onkunde aangaande
ons zelf en de geschiedenis van het denken betichten wil - aangetoond, hoe
volkomen C.B. Hylkema de plank missloeg, toen hij behalve Bavinck, Biesterveld,
63.
64.
Bouwman, M. Noordtzij, Geesink en Anema ook Honig onder Kuyper's bekoring
een principieele zwenking zag maken van ‘het oudcalvinistisch supranaturalisme’
tot het zoogenaamde ‘neocalvinistische naturalisme’, en dit dan zoowel in
65.
natuurbeschouwing als in geschiedbeschouwing, en in menschheidsbeschouwing.
De man, die de Canones van Dordt onophoudelijk op de tafel der tijdgenooten heeft
neergelegd, kan slechts door een misverstand als van Hylkema en tientallen anderen,
die thans veelzeggend zwijgen, worden beschuldigd van een ingaan tegen ‘de’
vaderen, wanneer hij in 1905 op de synode van Utrecht de wijziging van art. 36 der
confessie aanvaardt, zij het ook onder bekendmaking van zijn bezwaar, ‘aangezien
met schrapping dezer woorden een gewichtig beginsel uit onze Belijdenis is
weggenomen, dat wel tot dusver niet schriftuurlijk was geformuleerd, maar
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Zie: A.G. Honig, ‘Het christendom dat komt’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, XIX (1918),
pag. 195-212.
Zie: A.G. Honig, ‘Albert Ritschl en Wilhelm Hermann’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift,
XVI (1915), pag. 3-20; 53-65; 503-511.
Dr. J.W. Herrmann (1846-1922), protestants hoogleraar theologie te Marburg.
M. Noordtzij (1840-1915), hoogleraar Oude Testament aan de Theologische School te Kampen.
Zie: BLGNP, III, pag. 284-286.
Dr. W. Geesink (1854-1929), hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zie:
De Haas, II, pag. 108-111.
Zie: C.B. Hylkema, Oud- en nieuw calvinisme. Eene vergelijkende geschiedkundige studie,
Haarlem, 1911, pag 32, 33.
Dr. C.B. Hylkema (1870-1948), doopsgezind predikant te Haarlem. Zie: BLGNP, II, pag. 270,
271.
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toch in onze confessie dient gehandhaafd te blijven, zoolang althans deze zich
uitspreekt over de roeping van de overheid ten opzichte van de eerste tafel van de
66.
Wet des Heeren’. Wie als eenige onder velen aldus zijn bezwaar formuleert, legt
67.
68.
wel een merkwaardigen eerbied voor quale én quantum der belijdenis aan den
69.
70.
dag, en dementeert zijn jeugdwerk, waar het Nicolaas Schotsman na Comrie
eerde, ook niet één oogenblik. En hij staat midden in de belijdende kerk. Dáár is
het, dat Honig over het reorganisatie-ontwerp van ‘Kerkopbouw’ zijn aandacht laat
71.
gaan; de Afscheiding herdenkt, hij, kind der Doleantie, de kwesties van den uitbouw
72.
der belijdenis overweegt, de roeping der Theologische Hoogeschool aan de orde
73.
stelt, de beteekenis, die de veranderingen in de Islamietische wereld voor de
74.
zending heeft, zich indenkt, en tenslotte zijn afscheid neemt in een rede: ‘Van
75.
Comrie tot De Cock’. Die de studeerkamer van Abraham Kuyper misschien wel
als een sanctuarium heeft beschouwd en behandeld, buigt zich in deze rede over
tot den man van Ulrum, en legt als de derde dogmaticus van Kampen een krans op
76.
het graf van den vader van den eersten.
Zóó kon Honig niet anders dan tot vader worden voor de hem omringende
studentengeneratie. Als hij zijn studenten ontmoet, wordt zijn stem vanzelf vermanend
77.
en vertroostend. Heiliging des levens is zijn onderwerp voor den Almanak.
Schleiermacher's worsteling voor de nationale herleving van Pruisen, een voorbeeld
78.
voor de Dienaren des Woords, is zijn thema voor de opening der lessen; en in
dezen tijd spitsen we op het vernemen van zulk een thema als

66.
67.
68.
69.

70.
71.
72.
73.

74.
75.

76.
77.
78.

Zie: Acta 1905, art. 155, pag. 82.
De hoedanigheid.
De hoeveelheid.
Zie: A.G. Honig, ‘Nicolaas Schotsman’, in: Handboekje ten dienste der Gereformeerde Kerken
in Nederland voor het jaar 1894, Middelburg, 1893, pag. 269-280.
N. Schotsman (1754-1822), predikant te Leiden.
Dr. A. Comrie (1706-1774), predikant te Woubrugge. Zie: BLGNP, III, pag. 76-78.
Zie: De Bazuin, 27 juli - 10 augustus 1934.
Zie: De Bazuin, 6-27 maart, 10, 24 april, 8, 22 mei, 5, 26 juni, 10, 24 juli, 25 september, 16,
30 oktober - 13 november, 11 december 1931.
Zie: A.G. Honig, Voorrecht en roeping, toespraak gehouden bij de opening der lessen aan
de Theologische School, den 21 september 1906, Kampen, 1906. Zie ook: De Bazuin, 28
september en 5 oktober 1906.
Zie: A.G. Honig, ‘Eenige verschijnselen in de tegenwoordige islamietische wereld en hunne
beteekenis voor de missie’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, XV (1914), pag. 394-404.
A.G. Honig, Van Comrie tot De Cock of: het credo der Afscheiding, rede bij de overdracht
van het rectoraat en het neerleggen van het ambt aan de Theologische School te Kampen
op 17 januari 1934, Kampen, 1934.
De eerste dogmaticus van Kampen was Helenius de Cock (1824-1894). Zie: De Haas, I, pag.
80-83.
Zie: A.G. Honig, ‘Heiliging des levens’, Almanak van het studentencorps ‘Fides Quaerit
Intellectum’ voor het jaar 1908, Kampen, 1907, pag. 105-126.
Uitgesproken op 25 september 1914, verschenen te Utrecht, 1914.
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79.

vanzelf de ooren, aangezien wij nog steeds niet anders dan vi coacti afgescheiden
willen zijn in den staat en onder onze volksgenooten. En eindelijk: Honig's toespraak
80.
tot de studenten over ‘Voorrecht en Roeping’ heeft ons toch weer den krijgsman
ontdekt, die van onder den mantel van den vredemaker voor den dag kwam, gelijk
het immers behoort. Den krijgsman, die ook anderen den strijd leert. ‘Houdt strijd
met onze tegenstanders ons wakker en biddende, de rust roest soms’, zoo heet het
daar. ‘En daarom waarschuw ik u vooral voor dit gevaar. Zal het goed zijn, dan moet
ook in uw studentenleven Christus uw alles zijn......Dan moet gij nu reeds om de
uitnemendheid der kennis van Jezus Christus alle dingen schade achten, branden
van verlangen, om in Hem gevonden te worden, om Hem te kennen en de kracht
81.
zijner opstanding’.
*

Hem kennen.
En de kracht zijner opstanding.
Zijn we dáár eenmaal aangekomen, dan zien we in de veelvormigheid van
voorgangers en navolgers, van ambtsdragers en collega's, van wie den katheder
verlaat en wie hem mocht overnemen, één leven zich openbaren, één almachtig
Werker zich van onderscheiden instrumenten bedienen ter bereiking van zijn ééne
doel. Wij gelóóven daarom ook nu in de ongebroken gemeenschap der heiligen;
onze Hoogeschool treurt, doch dan onder degenen, die vaste garanties hebben.
Ons oog gaat nog nauwer op den grooten Koor-leider letten, en daarna gaat vanzelf
onze mond met dien van den ander samenstemmen, zoodat de samenzang niet
wordt verstoord. En de stem van wie hedenavond het voorrecht had, zijn geliefden
leermeester mede grafwaarts te leiden, wil nu verder zwijgen, om plaats te maken
voor het eigen woord van den overledene. Hoort hem spreken bij de neerlegging
van het hoogleeraarsambt:
‘Tegen de aanvaarding van het hoogleeraarsambt heb ik in 1903 zeer opgezien.
Om het ambt zelf; om de omstandigheden van dien tijd; om het feit, dat ik de opvolger
van den geleerden Bavinck zou zijn; en om de omstandigheid, dat mij 't onderwijs
in de Dogmatiek, de Ethiek, de Encyclopaedie, de Homiletiek, de Philosophie, de
Logica, de Psychologie en de Rhetorica werd opgedragen. Dan, nu het einde daar
is, is mijn hart vervuld met ootmoedigen dank aan de Heere, dat Hij 't mij vergund
heeft dertig jaren naar de mate mijner gaven aan de School der Kerken werkzaam
te mogen zijn. Ik ben er van overtuigd, dat ik dit gedaan heb in zwakheid en gebrek,
waarover de Erbarmer genadiglijk verzoening doen moge.....De Gereformeerde
Belijdenis en de Gereformeerde Theologie zijn mij steeds liever geworden en 't was
me een groot voorrecht aan generaties van studenten....onderwijs te geven en met
mijne

79.
80.
81.

Door geweld gedwongen.
A.G. Honig, Voorrecht en roeping, rede, uitgesproken bij de opening der lessen aan de
Theologische School te Kampen, op 21 september 1906, Kampen, 1906.
De Bazuin, 5 oktober 1906.
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geachte collega's saam ze in de liefde voor en in de trouw aan de Gereformeerde
82.
Confessie te sterken. Mijn arbeid had de liefde van mijn hart.’
Aldus spreekt onze doode ons toe, nog nadat hij gestorven is. En nu wij thans in
voor Nederland tot nu toe geheel ongekende verwikkelingen ons dagelijks geplaatst
83.
zien, wil ik uit Honig's academische afscheidsrede dit laatste, met profetische zorg
geschreven, veelzeggende woord ten besluite aanhalen:
‘De School, welke ik mocht dienen en liefhebben, was uit de Afscheiding; en beide
zijn ze voor Kerk en Volk zoo vruchtbaar gebleken.
Evenals voor de Afscheiding zoo was ook voor de Theologische School het Credo:
onverzwakte handhaving van de Canones van Dordt! Dat blijve hare eer, wat de
Almachtige ook over Nederland brengen moge!
Van deze plaats richt ik nog eens mijn oog naar het artistieke gebrandschilderde
symbool: De kerk op een rots, die omspoeld wordt door onstuimige baren - in onze
groote Aula.
En bij het scheiden in dezen donkeren tijd leg ik, dierbare Heiland, de hand des
geloofs op Uwe koninklijke belofte: “De poorten der hel zullen Mijne gemeente niet
84.
overweldigen”, Matth. 16:18, terwijl ik bid: “Ja kom, Heere Jezus”, Openb. 22:20.’
Tot zoover de scheidende Honig.
Dooden spreken wij niet aan.
Maar wij hebben één vereenigingspunt, waar de aanspraak van levenden en
dooden beide verstaan wordt, en ook beantwoord.
85.
Dat vereenigingspunt is de troon van den Christus Triumphator; de ὑπόστασις
van ons vertrouwen.
Welaan, mannen en vrouwen, die gereed staat voor de uitvaart van wijlen doctor
86.
Anthonie Gerrit Honig, vernieuwt met mij voor het aangezicht van Hem, die op
dien troon zit, de belofte van trouw aan de Canones van Dordt, die in den hemel
87.
zijn erkend als de grondslag van de canones der hierarchia coelestis; en legt de
hand des geloofs op de belofte van den Christus, aangaande de uiteindelijke
machteloosheid van de poorten van de hel. Ook het kind Gods Anthonie Gerrit Honig
is, in het partieel aanschouwen, toch nog met ons op het gelooven aangewezen;
wij houden, in ons verheerlijkt Hoofd, hem vast in dat geloof, verwachtende de
verlossing - en de vertroostingen Israëls.
Was vanavond ónze komst met vrede?
Ja zeker, want zoovelen naar deze regel, naar deze kánon wandelen, over dezen
zál vrede en barmhartigheid zijn, en over het Israël Gods.
88.
In deze lofzang vereenigen zich heden hier beneden allen, die de στίγματα van
Jezus in het lichaam dragen, en hierboven zij, die niet van de herinnering aan, doch
wèl van de pijn van deze στίγματα voor eeuwig zijn genezen.

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Honig, Van Comrie tot De Cock, pag. 35.
Schilder doelde op de Duitse bezetting van ons land.
Honig, Van Comrie tot De Cock, pag. 36.
Vaste grond.
Honig werd de volgende dag, 14 december 1940, op de begraafplaats te IJsselmuiden ter
aarde besteld.
Hemelse hiërarchie.
Littekens, zie Gal. 6:17.
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1.

82. De structuur van het kerkelijk verband

Wie dit onderwerp aanroert, komt meteen te staan voor de vraag wat de kerk zelf
is. Alleen wie het wezen der kerk zich goed indenkt, kan het verband van de
kerkleden onderling en van de kerkelijke groepen in de wereld recht stellen, en
weten wat de eis van Gods Woord is. Wanneer ik nu spreek over de kerk en het
kerkelijk verband, dan kunnen we alleen de vraag, die ik straks als inleidende vraag
stelde, namelijk naar het wezen der kerk, beantwoorden aan de hand van Gods
Woord. De kerk is niet een vinding van mensen, maar de gemeenschap van de
door God uitverkorenen, welke gemeenschap uitgedacht is door Zijn eeuwige raad,
door Zijn wijsheid, die, gelijk alle goddelijke genadeweldaad, voor het natuurlijk
verstand een ergernis is en die daarom haar eigen wezen alleen aan die mensen
verduidelijken kan, die in de wijsheid Gods, die de wereld dwaasheid noemt, toch
inderdaad hun eigen zaligheid gevonden hebben.
Hoe kom ik nu te weten, wat Gods wil aangaande de kerk en het kerkelijk verband
is? Kan ik het uit de schepping aflezen, uit de natuur, uit de historie? Kan ik het
wezen van de kerk uit het wezen van de mens afleiden? Of moet ik om het wezen
van de kerk te vinden hoog boven de gegeven wereld uitzweven ‘ins Blaue hinein’
en zeggen, dat en dat is ongeveer de kerk? Ik zou willen antwoorden: noch het één,
noch het ander. Ik kan niet de kerk beschrijven alleen met behulp van wat ik in de
schepping, in de natuur, in het menselijk leven vind. Want de kerk is geen zuiver
verlengstuk van wat in de mens is. Het is ook niet een verlengstuk van het religieuze
leven of de exponent daarvan. Ze kan het daarom niet zijn, omdat de mens, die in
de kerk optreedt, moet gelden als wedergeboren mens, het oude in hem is
voorbijgegaan, het is alles nieuw geworden. En daarom kan het bloot menselijke,
dat immers als menselijke gegevenheid van heden door de zonde bevlekt is, niet
alleen niet in staat zijn om het wezen der kerk te demonstreren, maar het is zelfs
daar tegen ingegaan. Om die reden kan ik niet uit enige leer omtrent de mens het
wezen der kerk bepalen en ook niet uit de leer der verbanden tussen de mensen
onderling, het verband der kerk bepalen.
Dat geldt nog in sterkere mate van wat ik zoëven noemde: de religieuze factor.
Er zijn er inderdaad, die zeggen: de religie is een algemeen verschijnsel onder de
mensen. Sommigen achten de angst van de hond voor zijn baas een uiting hiervan;
zó heeft de mens ontzag voor God. En zo zijn er velen geweest, die de kerk zagen
als een verlengstuk van het religieuze leven. Deze opvatting nu, moet ten enen
male worden gewraakt, want ofschoon het religieuze leven

1.

Stenografisch verslag, opgenomen door mevr. C. Brandsen, van een lezing, gehouden op
14 maart 1941 te Schiedam. Archief-C. Veenhof, HDC.
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inderdaad met de mens meegegeven is, zo is ook dit religieuze leven niet onttrokken
aan de scheiding van de zonde aan de éne kant en genade aan de andere kant.
Wanneer wij God niet liefhebben en door Hem niet zijn wedergeboren, zal het
religieuze leven zich keren naar links; het zal zich openbaren in bijgeloof, in
hoogmoed enzovoort en het zal zich verloochenen in valse schijn, die voor religie
aanziet, wat hoogstens is verlepte religiositeit. Schleiermacher belooft te spreken
over religie, maar wie zijn werk leest komt terecht bij een boek, dat niet spreekt over
religie, maar over wat hij houdt voor religiositeit. De religiositeit van de mens moet
door Gods Woord zijn gezuiverd en uit Christus voortkomen als vrucht van Zijn
genade. Ook om die reden reeds kan de kerk niet rusten op religiositeit, maar moet
de religie opkomen uit de genade, welke in de kerk uit vrije goedheid Gods
geschonken wordt.
Wij wijzen daarom af, wat ik het eerst noemde als mogelijk, namelijk dat het wezen
van de kerk op grond van wat in de mens, in de natuur is, bepaald zou kunnen
worden; maar nu wijs ik ook het tweede af, namelijk de verwaarlozing van wat in de
natuur gegeven is. Want, ofschoon ik in het eerste gedeelte heb gezegd, dat de
kerk niet te verklaren is uit het menselijk gegeven zonder meer - wat trouwens niet
bestaat - zo moet ik toch erkennen, dat niemand de inhoud van het werk Gods
aangaande de kerk recht verstaan kan, zonder in elk opzicht rekening te houden
met en zijn ogen open te doen voor het natuurlijke leven, dat in de wereld en in de
mensen is. Immers, indien de kerk opkomt in de herschepping en uit de herschepping
- hetgeen ik geloof - en zij dus waarlijk rust op de wedergeboorte, dan kan zij nooit
los staan van de schepping. Gods genade is nooit een heenzweven boven de natuur,
nooit een zich plaatsen tussen twee werelden en twee tijden of tussen twee
gezichtspunten van eeuwigheid. Gods genade is tenslotte ons terug voeren tot de
natuur. Dat eerst en dan ons vooruitbrengen en omhoog stuwen in de thans
gezuiverde natuur naar de volmaaktheid, die eerst in de eerste en nu in de tweede
Adam de natuur tot doel gesteld is.
En daarom kan dus nooit de kerkelijke structuur tegennatuurlijk zijn en alle
onnatuur is onkerkelijk, dwaasheid. Want, indien de kerk werkelijk is de nieuwe
mensheid, moet inderdaad die mensheid zijn zo echt menselijk en concreet natuurlijk,
als de eerste mens zou geweest en gebleven zijn, indien hij in het paradijs was
blijven staan. Ik raak hier dus de methode van het bezien der kerk. Die methode
mag niet zijn, dat men een gezichtspunt inneemt, dat pas mogelijk is na de val; ze
kan ook niet zo zijn, dat men een gezichtspunt inneemt, waarin ik mij plaats in de
tijd voor de val, maar zij moet zijn uitleg van het Woord Gods dat ons gegeven werd
na de val. Maar ook hetgeen na de val gebeurt en door God gezegd wordt, moet
worden bezien in verband met hetgeen was voor de val. Wanneer ik de kerk alleen
zie onder het aspect van de wereld na de val, zeg ik: we waren gevallen, de wereld
had de dood verdiend, gelukkig redt God nog een beetje, in de kerk kun je een
schuilplaats vinden. Laat ons blij zijn met dat dakje boven ons hoofd. Dan wordt de
kerk een afgescheiden hoekje, met maar een heel particulier menselijk doel en een
2.
doelstelling, die eigenlijk niets anders is dan een hutje van Adullam, waarin

2.

Zie: 1 Sam. 22. Op de vlucht voor Saul hield David zich verscholen in de spelonk van Adullam,
waar zich vele vervolgden bij hem voegden.

K. Schilder, Verzamelde werken 1940-1941

441
elke bedrukte ziel een toevlucht vindt. Maar wanneer ik de kerk zie gelijk zij na de
val gezien moet worden, namelijk als een herstel van wat God voor de val bedoeld
heeft, een herstel in Christus Jezus, dan kan ik nooit verwaarlozen in m'n
beschouwing wat God gezegd heeft na de val en getekend heeft omtrent hetgeen
er is na de val. Maar ik mag ook nooit vergeten, dat de kerk teruggrijpt voor de val
en gelijk we de verbondslijn in verband met het paradijs zien, zo ook met de kerk.
Die kan ik alleen kennen in haar wezen als ik in haar zie de herstelling door Christus
Jezus van de mensheid Gods, concreet en ook ideaal voor de toekomst.
En dus is die kerk, aldus gezien, wèl van boven, maar ze is niet boven. Een
afdeling van de kerk is wel tijdelijk boven; dat zijn de mensen, die in Christus
gestorven zijn en op de wederkomst wachten. Maar de kerk zelf is beneden, want
daar is de mensheid; de woonplaats van de nieuwe mensheid, die aan de oude
banden bewaren blijft. De kerk is beneden; ze komt straks op de nieuwe aarde en
haar afkomst van boven mag ons er nooit toe verleiden te zeggen, dat zij eigenlijk
boven de natuur heenzweeft. Ik mag haar niet opvatten op barthiaanse manier, als
een ruimte, waarin het ‘Woord’ gepredikt wordt, die een plaats is voor het getuigenis
des Woords, een ruimte, waar het ‘Woord’ gestalte aanneemt in Christus Jezus en
in de prediking. Maar ik moet de kerk zien als gemeenschap uit mensen-materiaal
gehouwen, een gemeenschap van hen, die met behoud der volle menselijkheid,
weer andermaal zich dienstbaar gesteld zien aan Gods verheerlijking door de genade
van Christus Jezus, die de schuld betaald heeft en uit kracht van de Heilige Geest,
die alles uit Christus neemt en de mensen de tweede Adam inlijft en heiligt en tot
glorie voert, en dat zeer concreet hier beneden.
Daarom versta ik ook, waarom kerk en rijk Gods zo samenhangen in de bijbel.
Want er is tussen de kerk en het rijk Gods wel onderscheiding, maar ze worden
nooit gescheiden. En ofschoon de bijbeltaal, die nooit wetenschappelijk is, maar
wèl de wetenschap dient, ofschoon ze voor beide dezelfde woorden gebruikt, kan
toch de wetenschap deze beide rangschikken en dan krijgt men deze gedachte, dat
de kerk en het rijk Gods met elkaar in verband staan, maar dat het rijk Gods een
breder begrip is dan de kerk. De kerk is de gemeenschap, waaruit de mensen
geboren en als mensen Gods versterkt worden. Geboren uit het Woord en de Heilige
Geest en versterkt, qua mensen Gods, door hetzelfde Woord en het gebruik der
sacramenten. Die arbeid van baren en versterken van mensen Gods, is arbeid van
de kerk. En dan gaan die mensen Gods, die in de kerk geboren en getogen zijn,
straks de volle wereld in en zij zullen het volle mensenleven ingaan en weren alles
wat vleselijk (in de zin van zondig) is, opdat niet maar de mensheid zelf in de nieuwe
mensheid verlost blijke, maar opdat ook de wereld weer als Zijn wereld erkend
worde en zo straks de nieuwe aarde tevoorschijn moge komen in de dag der dagen,
gereed om met de hemel samen te vloeien, zonder verflauwing der grenzen.
Me dunkt, dat we, na deze inleidende gedachten, nu meteen wel zeggen kunnen,
wat het kerkelijk verband eigenlijk moet zijn. Ik wil het kerkelijk verband bepalen op
drie gronden en naar drieërlei aanwijzing:
ten eerste: in verband met hetgeen ik in de kerk belijd uit de herschepping;
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ten tweede: in verband met hetgeen ik in de kerk terugvind van de oorspronkelijke
schepping;
ten derde: in verband met hetgeen wat ik in de kerk moet zien gebeuren in het
verbond.
*
Ten eerste wil ik dus het kerkelijk verband zien aangewezen uit hetgeen ik vind in
de herschepping. Ik ken deze niet zozeer uit mijzelf. Want wanneer ik in de kerk
geboren ben, ben ik wedergeboren terwijl ik er niets van wist. Dat trouwens de
wedergeboorte bestaat in de zin van nieuwe schepping en dat dwars door elkaar
heenlopen, hier in Schiedam op de Hoogstraat, mensen, die wedergeboren zijn en
die het niet zijn, kan geen mens bewijzen. Het verschil kan ik niet bewijzen, alleen
geloven. Maar goed, wij, die op basis der Schrift staan, wij zeggen toch, dat de
wedergeboorte er is. Dat betekent, dat God in de wereld der mensen heeft gesteld
een nieuw zaad van wedergeboorte, dat opwast door de werking van de Heilige
Geest in de binnenste delen van het hart met een roeping, die ten eerste uitwendig
was, het oor rakende, maar ook inwendig, voor zover ze het hart raakt (het
gemoedsleven). Dat kan ook bij de onwedergeborene, die in zijn gemoed aangeraakt
wordt. Een roeping, die echter voorts bij hen, die uit God zijn, bovendien krachtdadig
is. Uitwendig bij allen, inwendig, ook bij onwedergeborenen, die een tijdgeloof of
zoiets hebben, maar dan bij de wedergeborenen ook nog krachtdadig, zodat zij
moeten geloven en God voor alles wat Hij zegt volkomen erkennen en volgen.
Dat is de oude gereformeerde onderscheiding omtrent de roeping: uitwendig en
inwendig. Wanneer nu de kerk op deze wijze ontstaan is, dan moet iedereen die in
de kerk aldus geboren wordt, erkennen, dat hij niet met zijn eigen wil daarbij
tegenwoordig was. Hij heeft niet God weerstaan, want ben ik lijdelijk, dan weersta
ik ook niet. Hij heeft ook niet God meegeholpen. Wanneer ik lijdelijk ben, doe ik
geen assistentie. Hij is nieuw geschapen, en gelijk geen mens achter de schepping
teruggaan kan, om het leven te bestuderen los van de openbaring, zo ook bij de
wedergeboorte. Ik heb dus in de wedergeboorte, die God door de Heilige Geest
voltrekt, te zien een feit van transcendent geweld. Ik kan het niet zien, maar geweld
kan ook zijn op kousevoeten. Er zijn krachten in de natuur, die geen mens hoort,
maar die u meezuigen naar het verderf of omgekeerd, op onwederstandelijke manier.
Zo ook hier. Daarom moet ik in de wedergeboorte, die de banen van het Woord
pleegt te volgen, maar tenslotte ook door God zelf gestuwd wordt uit eigen verkiezing,
zien een transcendent geweld; een openbaar worden van de daad Gods, die ik nooit
weten kan van te voren, zodat ik kan zien, daar is het wel en daar niet.
Die macht is het ook die, in het aanknopen van banden voor de kerk, mij verplicht
tot het leggen van de verbinding van mijn kant. Dat wil zeggen, zodra God ergens
door Zijn Woord en de Heilige Geest een mens wederbaart, waar het ook is, in de
kerk of in de kroeg of bij de heidenen, in Chicago in de bandieten-buurt of bij de
Joden; waar het ook is, zodra God een mensenkind wederbaart, werkt God in die
mens dat nieuwe leven, dat mij verplicht het door God gelegde verband te
accepteren. En zodra het nieuwe leven er is en God het nieuwe leven geschapen
heeft, moet hij, die gelooft het nieuwe leven te hebben,
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daarmee contact houden. Want God heeft nooit individuen geschapen, maar Hij
heeft een gemeenschap gemaakt, waarbij ik dus aanstonds, zodra ik die nieuwe
mens ontdek, me aansluiten moet, als ik zie, dat God buiten me om een nieuwe
mens gemaakt heeft voor m'n ogen en ik dus verplicht ben, die mensheid te erkennen
in de samenvoeging van mensen, die samen Gods mensen zijn. Derhalve elke
wedergeboorte is het leggen van verband tussen de kerkleden onderling.
Wanneer de wedergeboorte niet te kennen is dan alleen naar het Woord Gods,
is daarbij de mens lijdelijk. Wanneer het voorts een geloofsstuk is, hoe kan ik dan
het verband zien? Is dat geen tasten? Is het geen slag in de lucht? Heb ik de
mogelijkheid, contact te zoeken met de wedergeboren mensen? Vooral wanneer
God niet alleen de banen van het Woord volgt, maar vrijmachtig te werk gaat? Het
kan natuurlijk niet als ge op grond van uw eigen inzicht een kerkformatie zoekt te
vormen. Het kan wèl zó, dat ge erkent, dat de wedergeboorte een terugvoeren is
door Gods Geest, naar de beschrijving des Woords, van die mensen naar het nieuwe
leven, dat in Christus is en die [zich tot] dat nieuwe leven bekend hebben in grote
trekken. Dat nieuwe leven is mij beschreven in Gods Woord, de bijbel. Ik weet, wat
er gebeurt, als een mens wedergeboren wordt. Dan begint hij te trekken naar
anderen, die uit dezelfde Geest herboren zijn, hij gaat belijdenis van de waarheid
doen. Zijn wandel wordt die van heiligmaking en zo komen dan die twee factoren
‘belijdenis’ en ‘wandel’ openbaar als effecten der wedergeboorte en aan die effecten
kan ik de wedergeboorte zelf herkennen. Die herkenning is nooit onfeilbaar; iemand
kan zijn leven lang huichelen. Maar wijl ik geen oordelaar van het hart ben, heb ik
van mijn kant, waar de belijdenis en de wandel stroken met de belijdenis, de
verbinding te leggen, die het geloof in Gods verbanden heeft gelegd. En mijn
verbanden leggen is gehoorzaam volgen van de duidelijke aanwijzing van Gods
vooraf gegane werk. Zoals ik, wanneer het regent, een paraplu opsteek en dus met
mijn daad reageer op Gods natuurwerk, zo ook hier. Ik moet reageren op het
transcendent geweld van straks en dus van mijn kant de verbinding leggen, als God
verbanden gemaakt heeft.
En in zoverre is het kerkverband het volgen van Gods aanwijzing. Er is in de eerst
plaats actie Gods, die daarna wordt actie van ons zelf. Dus eerst Gods daad, die
gaat voorop. Daarom zeiden onze vaderen ook, dat de kerk een congregatie is. Dat
betekent: een gemeenschap, een kring, die wordt bijeen vergaderd door een daad
van God. In het woord congregatie ligt het Griekse woord ‘kudde’. Zoals de schapen
bij elkaar komen, niet zozeer door eigen aandrift, maar door de herder, die ze uitkiest
en gelijk de herder de schapen brengt in één stal, zo is het ook hier. Als de kerk
een kudde is, is er eerst congregatie. De kudde wordt door de herder samengebracht,
soeverein. De schapen vragen niet, met hoeveel zijn we en hoe lijken mij de collega's.
Maar daarnaast hebben de vaderen ook het woord coetus gebruikt en dat betekent:
samenkomst die wij zelf van onze kant begeren en vormen, dat is de daad van
mensen. Als de schapen bij elkaar gebracht worden, dan blijkt de drang om te komen
en de herder gebruikt die. Zo ook hier. Als God ons herstelt door Christus' geest tot
een natuurlijke samengang met mensen, die van gelijke zin zijn, van één Vader zijn,
dan is daar de trek door herstel, de oude trek, die Adam eigen was, van vlees naar
vlees, natuurlijk, van ziel tot ziel. Dus heb ik
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daarin meteen de vrijmaking van ons. De kudde wordt samengebracht, maar ze
komt ook samen, want ze is verlost. We krijgen de natuurlijke heerlijkheid terug door
genade en meteen onder beperking van de grenzen, die de genade ziet. En daarom,
deze coetus, dat is dus het leggen der menselijke verbinding, volgt de akten Gods,
die de verbanden heeft geschapen, volgt Gods eigen soevereine daad van
wedergeboorte.
Zo kan ook daarom dit kerkverband tussen de leden onderling nooit hiërarchisch
ingekleed zijn, het kan niet zijn heerschappij van de mens, die door zijn natuurlijke
aanleg boven de ander staat. Het kan niet zijn ‘herstelling’ van menselijke hiërarchie,
doordat mensen met veel religieuze aspecten boven anderen gaan staan. De kerk
is de nieuwe mensheid, ‘gereformeerd’ door de wedergeboorte en tot wedergeboorte
om in het rijk Gods de ganse wereld te herstellen. Die nieuwe mensen, ze gaan het
boek van Gods herstel lezen, om zelf pagina's daarin te worden, die gelezen worden.
Daarom is de kerk, aldus gezien, nimmer gebouwd op religieuze mogelijkheden,
die dan het A-B-C zijn, maar ze wordt ambtelijk ingesteld en ingekleed door die
God, die zich bij mensen-congregatie, ook in het paradijs reeds, bedient van mensen.
En in dit kerkelijk ambt, dat wij aldus zagen optreden, komt in andere vorm, waarbij
het ambt van de kerk voorop staat, toch weer terug dat speciale ambt, inclusief het
overheidsambt, dat er reeds voor de zondvloed was. En omdat de mensen Gods
niet een staat vormen en de kerk alleen maar voorlopig in Israël in het volksverband
3.
kon liggen... Maar het nieuwe volk, dat uit alle volken genomen wordt, kan niet
worden ingedeeld langs hiërarchische weg en daar kan het ambt nooit een
commanderen van mensen zijn. Want wijl de grondslag tenslotte is het volgen van
Gods indicatie, daarom is in de kerk de meeste, hij, die het meeste dient en daarom
kan dus het ambt, dat speciale macht heeft, nooit van de hemel dalen met
uitschakeling van het intermediair der gemeente zelf, maar moet het ambt van alle
gelovigen vooraf gaan. De kerk is er eerder dan de inrichting; er is eerder alle
verband, dat God maakte, dan de actie der verbanden van mensen. Alle congregatie
is er eerder dan de coetus. En dus moet het ambt aller gelovigen voorop gaan en
uit zijn daad komt dan de keus van het speciale ambt, van predikant, ouderling en
diaken.
Dit was voorlopig het eerste punt, het nagaan van de factoren der herschepping,
voor zover betreft het in de herschepping vinden van het verband der kerkleden
onderling.
Natuurlijk hebben we ook te letten op de tweede factor: het leggen van de
verbanden, die er zijn tussen de kerken onderling. Wanneer de gelovigen
samenkomen, is dat samenkomen gebonden aan bepaalde factoren. Ik kan niet
samenkomen met gelovigen op IJsland, ik kan in Schiedam samenkomen met
Schiedammers, enzovoort. En daarom ben ik in het samenkomen gebonden aan
de mogelijkheden van tijd en plaats. Dat geeft vanzelf reeds de onderscheiding van
kerken naar geografische orde. Intussen, waar God de Here een mensheid
geschapen heeft en de mensheid, die nieuw is, nu gaat herscheppen in Christus
Jezus, mogen de gelovigen zich niet op één plaats blijven blind staren, maar moeten
ze zoeken het verband tussen die plaatsen, waar gelovigen zijn, onderling en ze
moeten dus een kerkverband aangaan, dat de aanwijzing volgt
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van straks en begint te erkennen het natuurlijk gegevene en begint bij de provincie,
en dan verder gaat bij de staat, het rijk of het volk en dat tegelijk jaagt naar het
verband, dat over heel de wereld zich uitstrekt. Eerder mag de kerk niet rusten.
Daarom is elk verband der kerken nog maar voorlopig, wanneer het niet de hele
wereld omspant. Men moet namelijk hiermede rekenen, dat God de kerk, als nieuwe
mensheid, aan het eind der dagen zien wil als eenheid voor zich en gelijk nu reeds
in Openbaring 8:3 de gebeden aller heiligen inderdaad in één schaal op het altaar
gelegd worden, zo moet ook de eenheid in de kerk levend zijn. En daarom mag het
kerkverband nimmer alleen blijven staan bij het regionale of nationale, moet het ook
nooit zijn supernationaal. Maar moet het zijn oecumenisch in die zin, dat zij, met
behoud van het kerkelijk karakter, met behoud van de rechte belijdenis en de tucht,
die kerken - die [elk voor] zich belijden te zijn de nieuwe mensheid, over heel de
wereld door God tot stand gebracht zijnde - ook openbaar ziet worden, als een
eenheid herschapen ziet in Christus Jezus.
*
En nu kom ik aan m'n tweede punt, dat ik namelijk volgen ga de lijn van het natuurlijk
leven, niet als kenbron van de kerk en het kerkverband, maar wèl als kader, waarin
de kerk optreedt en waarin dus haar werkelijkheid kan worden gevindiceerd in het
natuurlijke menselijke leven. Wat zijn dat voor leden, die God in de kerk brengt? Ik
zei straks: nieuwe mensen. Toen was het herschepping. Toen was het accent op
nieuwe gelegd, nù leg ik het op mensen.
Het zijn nieuwe mensen, die God in de kerk samenbrengt. Het zijn geen engelen.
Wanneer nu God in de kerk mensen tot elkaar brengt, dan komt de vraag: Hoe
worden die mensen in de kerk ingedeeld, hoe kunnen ze samen werken met alle
nieuwe mensen? Ik krijg dus de vraag: moet dan het verband zich schikken naar
de indeling van klassen, naties, rassen, van leeftijden, van seksen of wat dan ook,
of moet de kerk al die onderscheidingen, die de mensen onderling beleven en
kennen, negeren, de grenzen uitwissen en zeggen: ik ben eenvoudig kerk, die al
die verschillen misken en mijn eigen banden leg naar soevereine willekeur. Wanneer
we het straks goed gezien hebben, toen we zeiden, dat de kerk vergaderd wordt
uit alle naties en tongen, dan kan de kerk de onderscheiding van rassen, klassen,
enzovoort niet negeren. Trouwens, dat mag ook niet, want er zijn geen naties voor
4.
kerkvergadering. Als God uit alle naties trekt, moeten wij daarvoor bukken en alles
wat natuurlijk is, is in de kerk welkom en ook zeer dienstbaar aan Gods grote doel
van formatie der nieuwe mensheid zelf. De kerk is dus geroepen om de
onderscheidingen, die er in de wereld zijn, te gebruiken en te verhinderen, oorzaak
of redenen van scheiding te worden.
Ik raak hier het probleem aan van de natuur, die of door de zonde wordt ontwricht
5.
en dan oorzaak van scheiding wordt, of door genade wordt hersteld en dan... in
de goede zin de pluriformiteit der mensheid. De zonde maakt de onderscheiding
tussen mensen tot oorzaak van schisma. Man en vrouw zijn een
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hoge eenheid waar het verbond van Gods vrede is. Komt de zonde, dan verlaat de
man de vrouw en omgekeerd. Zo is het met alles. Rijk en arm ontmoeten elkaar,
komt de zonde, dan komt de klassenstrijd. God heeft ook de rassen gemaakt, komt
de zonde, dan worden de rassen tegenover elkaar geplaatst. Daarom, waar de
zonde komt wordt de natuurlijke onderscheiding oorzaak van scheiding gemaakt.
Nu komt de genade herstellen door Christus en meteen conformeren, wat de
zonde heeft vernield en teruggeven, wat de natuurlijke schepping Gods heeft
gewrocht. Dat wil dus zeggen, in de kerk, waar de wet Gods waarlijk heerst, is het
verband tussen de gelovigen primair en dat gaat over het verband van klassen,
seksen, leeftijden, rassen, volken heen. De kerk kent geen vreemdelingen-instituut,
waar iemand van een vreemd volk als buitenbeentje is, want, komt iemand van een
vreemde natie in onze burgerlijke gemeenschap wonen, dan is hij kerklid in volle
rechten; heeft hij een andere kleur, dan geldt hetzelfde, heeft hij een andere neus,
dan geldt nog hetzelfde. Alle verband, dat de kerk erkent, moet vragen: wat is uw
geloof? Waar is in Christus Jezus dat geloof openbaar geworden en zo ja, dan zullen
wij, wat de kerk aangaat, het kerkverband als door God geschapen eren en de
verbinding leggen, want dan heeft de kerk rijk en arm samengebracht, man en
vrouw, Jood en heiden. En zij heeft de middelmuren van afscheiding, die verdeling
brengen door de zonde, tussen ras en ras, klasse en klasse, voor haar eigen
kerkelijke samenleving duidelijk verbroken en dat is herstel geworden van de
oorspronkelijke menselijke eenheid.
Trouwens, daarin volgt ze slechts de aanwijzing, van hetgeen door genade was
gewrocht in herstel van het natuurlijke. Zij heeft immers daarin alleen maar te volgen
het Woord en de aanwijzing van Gods Geest. Al wat fysisch en natuurlijk is, bloot
natuurlijk, is in de kerk aan Woord en Geest onderworpen, moet Zijn leiding volgen
en kan dus pas achteraf erkennen, haar eigen wezen als herstel van de natuur door
genade. Daarom kunnen wij ook niet, voor hetgeen het verband tussen de kerken
onderling in punt één betreft, de hypothese aanvaarden, die men noemt de
pluriformiteit der kerk. Wat er onder verstaan wordt, zult ge wel weten. Men verstaat
er dit onder: dat elke kerk, die ik zie in een bepaald land of in een bepaalde stad,
wel een stukje waarheid leert; bij de één vindt men dit, bij de ander dat. Dat geen
enkele kerk de volle waarheid heeft, dat wij de verschillen moeten aanvaarden als
6.
een teken van onze armoede. En dan zegt men: och, alle verschillen kunt gij prettig
bekijken, wijl daarin uitkomt de pluriformiteit van de kerk Gods.
Deze theorie, die met welbehagen dus ook ons leert aankijken tegen de kerkelijke
onderscheiding en separatisme, lijkt mij volstrekt ongeoorloofd, en voor de kerk
gevaarlijk. Om te beginnen stremt ze het geboden verlangen naar kerkelijke eenheid.
Wanneer inderdaad de kerk verplicht is over heel de wereld saam te komen en
oecumenisch leven en werken moet, kan de kerk niet nalaten haar verband om heel
de wereld te slaan. En elke theorie, die zegt: ik respecteer de verscheidenheid,
breekt daarmee het verlangen naar zo haast mogelijk samenkomen van alle
gelovigen. Maar afgedacht daarvan is die theorie ook onhoudbaar ten aanzien van
de feiten. Wanneer men zegt: in die kerk is een
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stukje waarheid en in die andere ook, dus die twee hebben samen van de éne
diamant ieder een eigen facet, pluriformiteit, dan zeg ik: u vergist zich.
Want in de eerste plaats, wanneer het waar zou zijn, dat de luthersen een facet
van de waarheid laten schitteren en mijn kerk ook, zeg ik: u spreekt in naam over
de pluriformiteit van de kerk, maar in wezen over de pluriformiteit van
waarheidsuitstraling. Waarheidskwesties gaan ook buiten de kerk om. Wanneer ge
zegt: die kerk is mij welkom, want ze heeft van de waarheid een stukje, zeg ik: wees
dan consequent, zeg dan ook: Leiden, Utrecht, Groningen, Amsterdam, Nijmegen
zijn dan samen de pluriformiteit der universiteit. Dan moet ge ook naast elkaar
plaatsen alle zoekenden naar wetenschappelijk inzicht en het hek is dan meteen
van de dam voor altijd. Waarheidsverkondiging is niet alleen van de kerk, maar ook
van andere instituten.
Bovendien zeggen we: het is niet waar, dat de kerken van elkaar uiteengaan op
deze grond, dat de één een stukje van de waarheid heeft en dat andere stukje
misschien niet gezien heeft. Dat kan wel zo zijn. Het is mogelijk, dat de luthersen
dingen zien, die wij verwaarlozen, maar die factoren zijn nooit de reden van scheiden
en gescheiden blijven. Neen, de oorzaken zijn òf geografisch en die moeten we
overwinnen door geografisch contact te zoeken, of de oorzaak van scheiding was
verschil van mening over bepaalde punten en op die punten, waarin de één ‘ja’ en
de ander ‘neen’ spreekt, heeft men geen pluriformiteitsschema nodig. Want ‘ja’ en
‘neen’ zijn niet in één verband samen te voegen.
Iemand heeft eens gezegd, dat het met de kerkelijke leer gaat als met het hart
van een mens. Het trekt zich samen en ontspant zich en dat samentrekken en
ontspannen is de hartspier, die het leven in stand houdt. Zo, zegt die man, heeft de
ene kerk de samentrekking, bijvoorbeeld die erg op de tucht staat, en een andere
is weer wat losser, dus ontspanning. Samen één noodzakelijk werk: samentrekken
en ontspannen. Maar zo simpel staan de zaken niet. Het is erg gevaarlijk om beelden
van het natuurlijk leven te gebruiken voor het werk der kerk en voor het werk van
de wetenschap. Die twee zijn zeer onderscheiden gebleven tot nu toe. En afgedacht
daarvan is het niet zo, dat men bij de éne beweging het aspect zus ziet en zo aan
de andere kant, maar het is altijd een kwestie van ‘ja’ en ‘neen’, wanneer de
scheuring niet komt om geografische redenen. En dat ‘ja’ en ‘neen’ kan niet onder
één hoge verbinding worden samengebracht. Dan ware God een God der leugenen
en dan ware pluriformiteit genoemd, wat in de grond is menselijke zonde.
Laten we liever zeggen, dat menselijke zonde oorzaak werd van de leugen en
dat we nooit de menselijke zonde moeten aandienen met de mooie naam van Gods
eigen werk. Pluriformiteit is dus in die zin altijd een lelijke term, die een zaak wil
dekken, die lelijk is, lelijker is, dan de vlag. Het woord zelf is ook bedenkelijk, want
het woord komt terug op het schema van vorm en wezen, waarbij men zegt, in de
verschillende kerk-vorm ligt één wezen. Het is niet waar, dat men het wezen der
kerk mag zoeken achter de vorm. Want wat in de kerk de kerk tot kerk doet zijn, het
geloof, de wedergeboorte, is inderdaad door God gegeven om de verbanden over
heel de wereld te smeden, dat blijve nooit vergeten. En voorts bedenke men
daartegenover, dat wanneer ik ken verschillende openbaring van kerk-formaties,
men dan òf zeggen moet, dat ze vechten voor windmolens en dan moeten ze zich
daarvan bekeren, òf dat de verschillen
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werkelijk essentieel zijn en een punt in het geding is, dat inderdaad tot ‘zaligheid’,
in de zin van godsdienst, noodzakelijk is, dan mogen ze nooit worden verbonden
in hogere eenheid. Want wie dat doet, geeft alle strijd voor de waarheid prijs. Het
is mij een mysterie, dat men in onze kerk de pluriformiteit zo lang aanvaard heeft.
En wie het woord in die zin bedenkelijk acht, zal er voor moeten houden: het
kerkverband, dus het moeten beperken tot de wereldfederatie, die voorlopig gezien
wordt, òf: de kerk die hij uiteindelijk hoopt te zien. Natuurlijk zal het woord
‘pluriformiteit’ moeten worden vermeden en er kan hoogstens gezegd worden, dat
er een pluriformiteit is binnen de ware kerk.
Intussen, woorden zijn in de kerk nooit de laatste kwesties om ruzie over te maken
en ook dit woord kan men desnoods gebruiken in de zin, die wèl te verdragen is, in
die zin namelijk, dat men in al Gods natuurlijke werken verscheidenheid ziet. Er is
verscheidenheid van vorm, van scheppingswonderen, die onderling zeer verschillend
zijn, maar die samen, zover ze de schepping Gods manifesteren en ook zijn, een
hogere eenheid vormen. Neem een wortel, een bloem en een blad, ze vormen
samen een eenheid. En in zoverre dus ook de schepping van de mensheid variatie
vertoont van ras, bloed, sekse is dat alles natuurlijk in de kerk weer te vinden, vooral
in de kerk van het nieuwe verbond, die uit alle rassen wordt samengebracht. En
daarom is de kerk gerechtigd en meteen verkoren tot het voeren der pretentie, dat
deze pluriformiteit, die creatuurlijk is, ook en juist in de kerk terugkomt. Daarom zal
men verband tussen de verschillende plaatsen moeten leggen, zal men de hand
moeten reiken aan blank en bruin, aan alle volken, zover ze geloven en daarin
openbaren, dat Gods schepping één is en dat de kerk eigenlijk de plaats is, waarin,
hetgeen de zonde verwoest heeft, terugkomen kan in hoge eenheid, die God gemaakt
heeft door een actie van boven af, maar in haar werkingssfeer gewoon natuurlijk.
*
En dan kom ik vanzelf bij m'n laatste punt, bij de verbondsopenbaringshistorie. De
kerk heeft namelijk onderscheiden bedelingen. Er is een bedeling van de kerk in
het paradijs, een bedeling van de kerk na de val in onderscheiden fasen, namelijk
de periode vóór Noach, daarna die vóór Abraham, daarna die vóór Mozes, daarna
die vóór de ballingschap, die vóór Christus' geboorte, vóór Pinksteren en die van
Pinksteren tot de jongste dag. En elke van die verbondsopenbarings-bedelingen
geeft weer een eigen cachet aan de kerk en een eigen vorm aan het kerkverband,
zowel tussen de leden onderling als tussen de kerkgroepen, die in de wereld zijn.
Wat het eerste aangaat: ik sprak straks van de kerk in het paradijs. Dat is eigenlijk
onjuist. Eigenlijk is er geen kerk in het paradijs geweest. Het woord ‘kerk’ hangt
samen met kurios, Christus, dat betekent ‘Heer van ons leven’, en van Christus
komt, voor zover ons aangaat, pas sprake na de val. Voor de val leidt God de wegen
van de mensheid langs de banen van de eerste Adam en dus in zoverre is er geen
kerk in het paradijs maar een mensheid Gods. En voor zover de kerk is de door
Christus herstelde mensheid Gods, heb ik achteraf ook reeds een begin in het
paradijs. De mensheid Gods was er toen reeds en ook
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daar was... van de kerk ook present. De familie van Adam was kerkfamilie. Het
geloof was daar ook. Het geloof is er vandaag door Christus. Ik geloof vandaag in
een borg voor mijn zonden. Maar geloof in de zin van ‘amen zeggen’ was er ook in
het paradijs.
Welnu, dan moet ook in elke bedeling van de mensheid Gods, die na de val
kerkbedeling is, een nadere uitwerking zijn van de kerkverbanden al naar gelang
van de aard of de bedoeling van de bedeling. In het paradijs patriarchaal: Adam,
gezinshoofd, is ook kerkhoofd. Na de val is de antithetische lijn duidelijk te vinden.
Terwijl Kaïn organiseert is daarnaast een andere organisatie van Seth en in de
gedachtengang komt reeds splitsing in de mensheid en het bloed moet erkennen,
dat zonder het Woord het zich niet meer herkennen kan. Na de zondvloed weer
hetzelfde. Uit één ark kinderen, die geloven en die het niet doen. In Abrahams tijd
tijdelijke uitzonderingspositie van de kerk en tijdelijke binding van de kerk aan één
volk, waarbij de indeling van de kerk in natuurlijke banden slechts voorlopig is, een
interim. En wanneer het bloed zijn dienst heeft gedaan door Christus te baren uit
Maria, dan komt daarna de kerk in de laatste fase.
Ze krijgt een verband, dat internationaal is. En God doet op Pinksteren het grote
mirakel, dat Zijn vuurschijn, gesplitst in tongen, niet op priesterhoofden gaat zitten,
niet boven toga's prijkt, maar op vissers, die in Christus geloofd hebben en geen
ambt hebben, dat mensen erkennen, terwijl de grote stem, waarin ook Gods nabijheid
herkend wordt - de grote stem, die in een windvlaag komt -, niet de tempel ingaat,
waar het altaar bediend wordt, maar terecht komt in het huis, waar de gelovigen in
Christus samen zijn en waar die kring meteen tot zich trekt uit alle mogelijke volken,
rassen, enzovoort, die door één Heiland tot het geloof gekomen zijn. Daar is de kerk
aanstonds geworden een wereldkerk. Zij gaat zendingsreizen ondernemen, slaagt
er ook in en is ook in Schiedam gekomen en gaat nog verder, wanneer God het wil.
In die tijd van het verbond, in die laatste fase, zijn wij; en om die reden is het
kerkverband, gelijk wij het vandaag in onze kring hebben, getekend met de felste
kleuren, die aan te wijzen zijn. Want nu zijn de einden der eeuwen op ons gekomen.
Want nu zal de kerk moeten bewijzen, dat het menens was met deze dingen van A
en B. Deze laatste bedeling brengt mee grote spanning. Het kerkverband, dat de
leden onderling samenbindt, moet zich vindiceren als uit de Geest gewrocht, naar
het Woord slechts kenbaar en gehoorzaam handhaven haar karakter, omdat God
het wil. De nieuwe mensheid laat zich niet keuren met een keur, die aan het bloed
onderworpen is. Dat zou terugvallen zijn naar de oude bedeling. Wie waarlijk christen
wil zijn in deze tijd, die moet om 's Heren wil erkennen, dat in het kerkelijke leven
nimmer enige andere criteria voor kerkformatie mogen gelden, dan die, welke in
belijdenis en wandel positief zich aan de kerk aandienen. En wat aangaat de formatie
van de kerk hier en ginds, van land en land, ook daarin hebben wij de gang der
eeuwen te eerbiedigen en waar het verband Gods de gelovigen al meer samenvoert
en waar in het eind der dagen - dat ik nog niet zie komen - de antichrist alle mensen
achter zich zal vergaderen, daar moet de kerk, juist nu te meer, door ijver gedrongen
zijn, om haar eenheid te zoeken en de wereldeenheid te smeden,
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die elke dag ons dichter bij Christus leven doet. Dat geeft dus aan zending en
evangelisatie direct eschatologisch belang en betekenis, dat geeft ook aan de
pluriformiteit der kerk, in de straks aangegeven zin, een hoge waarde. In zoverre
dus in deze kerk, die wereldkerk worden gaat, de zaden, die God in de mensheid
gelegd heeft, zich ontwikkelen, des te beter zal ze haar taak zien.
En dan leert ze breken met de onderscheiding, alsof wij de onzichtbare kerk
kunnen uitspelen tegen de zichtbare. Men heeft wel eens getracht, de moeilijkheden
van het kerkverband weg te moffelen door te zeggen: je kunt alles opbergen in de
onzichtbare en je moet alle narigheden zien in de zichtbare kerk. Dan noemt men
twee grootheden en scherper nog twee kerken, als organisme en als instituut.
Daarvan geloof ik niets. Natuurlijk is er in de kerk wat men noemt met een heel lelijk
woord: organisch leven. Indien de kerk werkelijk is door ‘congregatie’ ‘coetus’ en
indien ze door een actie Gods ons vrijmaakt door genade, is er natuurlijk in de kerk
organisch leven, dat vrij uitkomt. Natuurlijk is de kerk dan, natuurlijk in de echte zin
des woords. Maar dat maakt nog geen kerk als organisme, want het begrip ‘kerk’
houdt reeds in zich een element van organisme. Want als de mensheid moet komen
en ook zal komen tot wereldinstituut, tot wereldgezag, centraal geleid en voorlopig
zich reeds inricht in volks- en natuurlijke instituten, moet de kerk precies evenzo
8.
handelen geografisch en door... , maar levend instituut, wereldinstituut, zijn. Instituut,
dat hoort dus bij het wezen der kerk, is een essentiële akte van gehoorzaamheid
der kerk en men kan nooit zeggen: de kerk als dit en de kerk als dat. Want hetgeen
organisme is, is daarom misschien menselijk, maar zeker niet kerkelijk. Men kan
ook wel zeggen: in de kerk is nog veel onzichtbaar. Natuurlijk, het geloof is
onzichtbaar, onhoorbaar. Maar dat niet-zichtbaar-zijn van het geloof maakt nog
geen kerk als onzichtbare kerk. Hetgeen in de kerk onzichtbaar is, wordt zichtbaar
in de belijdenis en in de wandel. Er zijn onzichtbare dingen in de kerk, maar dat
geeft me nooit het recht om de kerk onzichtbaar als grootheid te plaatsen naast de
zichtbare. Want het hoort bij het wezen van de kerk, dat ze zichtbaar maakt en ook
in kerkvergadering is grote kracht Gods en genade. Ik kan ook niet zeggen: die man
en die vrouw hebben elkaar lief, liefde is onzichtbaar, dus ik verklaar die beiden,
zonder burgerlijk huwelijk, verbonden in een onzichtbaar huwelijk. Dat noemen we
in Holland kameraadschap. Met de kerk is het ook zo. Want elke vereniging heeft
datgene, wat tenslotte essentieel is in haar programma, in het hart. Dat iemand
muzikaal is, kun je soms zien aan z'n kuif, maar er zijn toch ook mensen zonder
kuif, die toch muzikaal zijn. En daarom is het essentiële van een muzikale kring
tenslotte ook onzichtbaar. En dat is in de kerk evenzo. Splitst men de kerk in twee
kerken, dan kun je alle zonde opbergen in de zichtbare en de rest afschuiven op
de onzichtbare. Als de kerk zegt: mijn onzichtbaarheid moet hier zichtbaar worden,
dan zal de kerk gaan uitzuiveren wat niet bij haar hoort en de verbinding niet
gemakkelijk maken, maar de verbindingen één voor één leggen, naar het verband,
dat God vooraf geschapen heeft. De kerk zal goede leden krijgen, die hart voor de
zaak hebben en het kerkverband zal de gelovigen onderling in formaties
samenbrengen in één Geest, omdat ze Christus kennen, de strijd des Heren voeren
door liefde gedreven, en de kroon ontvangen van het
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nieuwe leven, waar aarde en hemel samenvloeien en God alles in allen zal zijn,
wanneer kerk en schepping één grens hebben, omdat de geboorte ophoudt; waar
alles is mensheid Gods, geschapen in Christus Jezus en tot alle goede werken
volmaakt en blijvend, eeuwig, toegerust.
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1.

83. Het getuigenis van de Heilige Geest

U is aangekondigd, dat ik zal spreken over het onderwerp: het getuigenis van de
Heilige Geest. Wanneer ge dicht bij de belijdenis leeft, weet ge ook reeds, dat
daarvan sprake is in onze eigen confessie. Onze belijdenis immers, die wij allen
kennen, spreekt daarvan in verband met de Heilige Schrift. Want op de vraag, hoe
wij de Heilige Schrift als geheel ontvangen en hoe het komt, dat wij die Heilige Schrift
in haar samenstelling als Gods Woord aanvaarden, zegt onze belijdenis het volgende:
‘Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en canoniek, om ons geloof daarnaar
te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder
enige twijfeling al wat daarin begrepen is; en dat niet zozeer, omdat ze de Kerk
aanneemt en voor zodanige houdt; maar inzonderheid, omdat ons de Heilige Geest
getuigenis geeft in onze harten, dat zij van God zijn; en dewijl zij ook het bewijs van
dien bij zichzelve hebben: gemerkt de blinden zelf tasten kunnen, dat de dingen,
2.
die daarin voorgezegd zijn, geschieden.’
Wij hebben dus in één onzer eigen kerkelijke formulieren rechtstreeks reeds horen
spreken van het getuigenis van de Heilige Geest, dat wil zeggen de derde persoon
in het goddelijk wezen, welk getuigenis zeer directe werking uitoefent op de mens,
die het ontvangt. Vrucht van deze werking is, dat wij erkennen, dat de Heilige Schrift,
of liever de 66 boeken, die samen als de Heilige Schrift in één bundel ons
gepresenteerd worden, bij elkaar genomen, Gods Woord zijn en dat geen ander
boek, dat in de wereld bekend is, door ons met dat gezag wordt aanvaard, dat de
Schrift voor ons heeft.
Dit onderwerp van vanavond heeft van ouds reeds de belangstelling van de kerk
en inzonderheid van de gereformeerde wetenschap. Aan de ene kant zijn er, die
over het getuigenis van de Heilige Geest zich alleen maar verblijden kunnen en dan
de discussie verre van zich houden. Want, zeggen ze, als de Heilige Geest getuigt,
ben ik zo dankbaar en het maakt me zozeer bewogen, omdat God dat geeft, dat ik
niet meer vragen ga naar de fundering van het een en ander, maar blijmoedig erken,
dat in de Schrift en alleen in de Schrift God met volstrekt gezag tot mij komt en
verlossend en richtend tot mij spreekt. Toch hebben anderen gezegd, dat het
getuigenis van de Heilige Geest diepe vragen opwerpt en met name deze vraag is
van belang, wat eigenlijk wel de laatste grond is voor onze zekerheid aangaande
deze waarheid, dat de Schrift inderdaad is geen mensenwerk, maar Gods Woord.
We hoorden zoëven, dat ook de kerk, die vandaag er is, zich hierover uitgesproken
heeft. De kerk is geen voorbijgaande grootheid, hangt niet af van
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de stichting der mensen, maar de kerk is Gods eigen huis, zij heet Gods bruid, heeft
ook haar eigen gezag, dat in de wereld optreedt en zich nooit overtroeven laat. En
het gezag der kerk heeft ook gezegd: de Schrift is Gods Woord. Want de kerk heeft
gezegd: al deze boeken alleen ontvangen wij als canoniek, dit is als regel, die ons
bindt in elk opzicht, in denken en willen, in ‘ja’ en ‘neen’ zeggen. Maar de kerk kan
nooit de grond zijn, waarop ik de Schrift geloof en als de kerk de autoriteit moest
zijn, waaraan de Schrift haar gezag ontlenen moest, zou niet de kerk staan onder
de Schrift, maar de Schrift onder de kerk. Dan zou een mensenwoord, dat wil zeggen
dat kerkelijke woord boven Gods Woord staan. En het roomse standpunt, dat
inderdaad dit is, dat de kerk de Schrift autoriteit verleend, zou dan eigenlijk zijn
ingeslopen in het denken der gereformeerden, die uit dat roomse denken zich bevrijd
hebben in de dagen van Luther en Calvijn. Daarom staat er ook zo duidelijk en
betekenisvol, dat inderdaad de kerk wel meehelpt en dat de stem der kerk geen
toeval voor mij is. Mijn kerk spreekt en als ze spreekt van de Schrift, dan is haar
stem voor mij van de grootste betekenis. Maar toch staat er: niet zozeer omdat de
kerk het zegt, geloof ik het. Want ofschoon de kerkstem meespreekt, er is toch een
andere kracht, waardoor ik inderdaad, zonder enige twijfeling van die bijbel zeg: dat
is nu Gods Woord. En die werking nu, waardoor die overtuiging in mij vast gewekt
wordt, heet: het getuigenis van de Heilige Geest.
En wanneer ge dat vasthoudt, zult ge meteen zien, welke moeilijkheden er zijn.
Men heeft gezegd: goed, laat het waar mogen zijn, dat de Heilige Geest, dat is God
zelf, in uw hart omtrent de bijbel getuigenis geeft. Maar dan staan we weer voor de
vraag, waarop zo even geantwoord werd tegen Rome. Als Rome zegt: de kerk
beweert het, dus is de bijbel Gods Woord, dan zegt gij, protestant: dat wil ik niet
geloven, want de Schrift gaat boven mensen, dus ook boven de kerk. Welnu, als
gij dan zegt, dat de Heilige Schrift spreekt in uw hart, dat er van binnen een woord
is, dat u overtuigt en de bijbel van binnen uit autoriteit verleent, is het dan toch weer
niet zo, dat de bijbel autoriteit moet krijgen van buiten af? Als de Geest in mij spreekt
over de bijbel, is dat spreken over de bijbel iets anders dan een uitspraak van de
bijbel zelf. En als ik pas de bijbel als Gods Woord aanvaarden kan, omdat hier van
binnen een lichtje brandt dat dit licht gaat bijlichten, is dat licht van de bijbel dan wel
zo sterk? Een lamp, die een andere lamp nodig heeft, om opgemerkt te worden,
schijnt die wel krachtig? Een bron, die ik moet ontdekken als een andere bron van
binnen in mij spreekt, is die wel helder? Als gij zegt, dat in uw hart een stem moet
klinken: de bijbel is Gods Woord, welnu, dan moet toch die bijbel haar autoriteit
krijgen van buiten af, terwijl gij toch eigenlijk zegt, dat de bijbel in zichzelf autoriteit
heeft en dus geen stem van buiten af behoeft om erkend te worden als Gods Woord?
Men heeft gezegd, dat de leer van het getuigenis van de Heilige Geest omtrent de
Schrift de Achilleshiel was van de protestanten. Dat het een kwetsbare plek was,
omdat daarmee de Schrift eigenlijk geplaatst werd onder de mensen. Die vraag is
zo interessant en raakt zozeer ons nauw contact met Gods eigen Woord en ons
contact in het hart met Gods Heilige Geest, dat een enkel woord over die zaak
vanmiddag gesproken worden wil.
Ik moet eerlijk bekennen, dat toen ik dit onderwerp opgaf, ik een vergadering
verwachtte van een andere samenstelling dan deze, een kleine kring, waarin vragen
gesteld zouden kunnen worden. Nu vanmiddag tot mijn blijd-
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schap deze vergadering hier gehouden wordt en een samenspreken met vragen
stellen onmogelijk is, ben ik wel gedwongen - en ik hoop dat u mij gelijk zult geven
- mijn onderwerp anders te behandelen dan m'n eerste bedoeling geweest is, toen
ik het koos. Ik zal vanmiddag blijven bij de eerste vragen en m'n eigen antwoord op
die vragen niet nader argumenteren op een manier, die de eigenlijke kwesties als
zodanig scherp in de wetenschap omschrijft. Maar ik hoop toch, dat dit onderwerp,
reeds omdat het de belijdenis raakt en ook zeer nabij raakt, dat, wat in de kinderen
Gods allen strikt persoonlijk gebeurt in het hart, u allen zal bezig houden en ook
deze middag niet ledig of onvruchtbaar laten zal.
Ik begin met de eerste vraag: is het nodig, dat omtrent de Heilige Schrift mij iets
gezegd wordt - althans, ik overtuigd wordt - door een kracht, die zelf niet in de Schrift
is. Men kan zeggen: och, de bijbel moet voor zichzelf spreken. Hij is toch duidelijk,
in die zin, dat de Schrift niet een moeilijk boek is. Want ofschoon er afgronden zijn,
die geen mens kan peilen en ofschoon het oog van hen, die van nabij de Schrift
bestuderen, elke dag nieuwe afgronden geopend ziet, niettemin kan de Schrift toch
zeer gemakkelijk gelezen worden door iedereen, zodat men zonder theologie en
zonder wetenschap en zonder diepgaand onderzoek, dus eigenlijk geleidelijk uit de
Schrift kan aflezen, de bedoeling, die ze heeft. Dat wil zeggen: de mensen te
prediken, dat God door Christus Jezus verzoening voor hen heeft. In die zin is de
bijbel doorzichtig en klaar. Het hoogste verstand gaat hij ver te boven, maar ieder
die hem leest kan daaruit zonder moeite aflezen, wat hij eigenlijk in hoofdzaak wil.
Welnu, kan ik vragen, als de bijbel klaar is en doorzichtig, waarom moet ik nog een
extra kracht in mij hebben, die mij overtuigt omtrent de bijbel en mij bindt aan de
Schrift? Laat ik het maar wagen met de bijbel alleen. Kan ik het wagen met de Schrift
alleen? Laat het boek spreken voor zich en als het dat kan, is het goed. En wanneer
men beweert, dat God een aparte daad moet doen door de Heilige Geest in mijn
hart, om mij te binden aan de Schrift, als aan Gods werkelijke Woord, dan kan de
bijbel nooit zo sterk zijn als hij wel lijkt. Dan moet er iets haperen aan de klaarheid.
Op die vraag antwoord ik vanmiddag: dat de leer, dat het noodzakelijk is, dat er
is een apart geesteswerk in mij, dat mij bindt aan de Schrift, niet in strijd is met de
doorzichtigheid der Schrift, maar juist daarmee ten nauwste samenhangt. Want zij,
die zó spreken, vergeten één ding: dat ik van nature de Schrift niet aanvaard! Zo
sterk is de mens van nature geneigd, om dat wat hier staat niet te aanvaarden, dat
hij juist, omdat de bijbel bijbel is, ook bij het eerste gezicht, zegt: ik wil hem niet, ik
zeg er ‘neen’ tegen. Indien de bijbel niet doorzichtig zou zijn, wanneer hij zou zijn
als een geschrift van een ‘leraar’ bij de boeddhisten, die, laat ik zeggen, tachtig jaar
leefde, leerlingen verzamelde en dan niet z'n kracht zoekt in onderwijs met woorden,
in boeken schrijven, maar in zwijgen, zoekt in het raden naar een nooit uitgesproken
mysterie en die, wanneer hij sterven gaat, ongeveer zes, acht, tien regels schrift
achterlaat, die in raadselachtige vorm de waarheid laten raden; wanneer de bijbel
zó was, zó mystiek, zó opzettelijk raadselachtig, ja, dan zou de wereld en de
natuurlijke mens de bijbel geloven. Want de mystiek verbindt, bekijkt de mensen
van rechts en links. Mystiek, in de zin van aparte kennisweg, die het begripsmatige
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schuwt, die nooit zegt waar het op staat, die geen belijdenis schrijft en geen
leerboeken geeft, maar die laat raden, wat tussen de regels in staat, die mystiek
kan juist verbinden rechts en links, neen en ja, en dat juist, omdat zij, door het mijden
van klare begrippen, heel gemakkelijk dingen verenigt in schijn-eenheid, die toch
eigenlijk, als het er op aankomt, niet bij elkaar behoren. En als de bijbel moeite
deed, om niet klaar, maar onklaar te zijn, om niet te zeggen, waar het op staat, maar
om te laten vermoeden, wat er achter ligt, dan zou de bijbel niet zo moeilijk geloofd
worden.
Maar wanneer de bijbel zegt: zo staat het en als Paulus zich uitslooft om in heel
lange zinnen, die soms niet eens af zijn, als Paulus zich afslooft om te zeggen: zo
is het wel; nu de bijbel grenzen trekt en ‘ja’ en ‘neen’ scherp plaatst tegenover elkaar,
nu zegt de mens, die van nature ‘neen’ zegt tegen God, ook ‘neen’ tegen de bijbel.
De zonde heeft zo diep in ons aller leven ingevreten, dat de mens alle licht haat en
alle licht, waar het ook is, in de bijbel of er buiten, van nature verwerpt. Dat staat
ook in onze belijdenis in de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3 en 4, de verwerping
der dwalingen. Daar staat, dat men niet moet geloven, dat de mens het licht van de
Schrift van nature erkent, want zijn hart is boos en tot God zegt hij van nature ‘neen’.
En een kracht Gods moet tot hem uitgaan, een kracht, die hij nooit overwinnen kan
en pas als die kracht, die onoverwinnelijk is, hem overmeestert, pas dan zegt de
mens eindelijk ‘ja’ tot God en ‘ja’ tot Zijn Woord. En zo sterk is de verdorvenheid
van de mens van nature, dat hij ook het natuurlijk licht verwerpt en daarom is elke
mens van nature van het licht een vijand. En het gaat met het licht van de Schrift
gelijk als met het licht van de natuur. De natuurlijke mens weerhoudt dat en gaat
het bezoedelen, juist omdat de bijbel Gods Woord is, dat van genade spreekt en
de mensen alle onschuld beneemt en als hij verloren gaat zegt: het is uw schuld;
en als hij behouden wordt zegt: het is Gods genade. Daarom zegt de mens van
nature ‘neen’. Want hij wil niet graag ontkleed worden, hij wil zijn sieraden niet kwijt,
hij wil niet graag behouden zijn door een kracht buiten hem, maar hij wil zelf iets
doen en als hij ooit het goud van de hemelstraten onder zijn voeten heeft, wil hij
zeggen: dat goud heb ik ook aangebracht en ik loop hier door eigen kracht en naar
eigen verdienste en recht. Daarom staat de bijbel voor dit conflict, dat hij een sprake
voert, waartegen elke mens van nature vijandig staat.
En hoe komt nu de vrucht tussen de Schrift, die ik eigenlijk haat, en mijzelf. Hoe
3.
kan ik gedwongen worden met dwang, die nooit... is, maar mij mens met
verantwoordelijkheid en vrije wil laat blijven. Hoe kan ik gedwongen worden tot de
bijbel en zeggen: ja, gij zijt toch het Woord van God! En u geloven betekent diepe
vrijheid en blijdschap! Ik denk aan een verhaal van Multatuli. Multatuli vertelt, dat
hij een keer op een bank zat in een park. In de nabijheid was een vrouw die hout
sprokkelde. Hij vond dat erg zielig en dacht: ik moet haar helpen en een geldstuk
geven, dan kon ze wat gemakkelijker aan brandstof komen. Hij wil de vrouw niet
beledigen door haar iets in de hand te stoppen en daarom doet hij dit: hij gooit
achteloos een stukje geld op de grond en denkt: straks passeert ze hier en vindt
het en ze heeft een mooie dag zonder iemand te moeten bedanken. Maar de vrouw
gaat een andere kant op en hij denkt: ze zal
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het niet vinden. En dan roept hij: vrouw, kijk eens, ligt daar geen geldstuk? En wat
zegt de vrouw: als je dat dacht, dan had je het zelf wel opgeraapt. Ze neemt het
4.
niet aan en blijft zo arm als ze was. Dit voorval is in het klein een soort van goede
schets van hetgeen de mens van nature met de bijbel doet. Als God zegt: hier is
Mijn Woord, waarin de vrijheid u gewezen wordt, de manier waarop gij het eeuwige
leven krijgt, neem het aan, het is uw behoudenis, dan zeggen wij van nature: ‘neen’,
ik wil het niet, en als dat waar was, zou Hij, die het mij zegt, niet extra moeite doen
het mij te geven. En gelijk die vrouw met haar betrekkelijke weerstand niet geloven
kon in dat ontbreken van egoïsme van die mijnheer in zijn duffelse jas, zo kunnen
wij van nature niet in God geloven, die uit loutere goedheid, zonder enige verdienste
onzerzijds, ons Christus schenkt, en het offer, dat Hem betaalt, door Zijn eigen Zoon
brengen laat. Wij zeggen van nature neen en het is soms zo kras, dat Paulus zegt:
de Joden zeggen: het is een schandaal, een ergernis. Ze vallen er over. En de
Grieken zeggen: een dwaasheid, ze schaterlachen er om. Dat betekent: heel de
toenmalige wereld, zover ze niet in de kerk was en daar gelovig was, de Joden met
hun eigen verdienste en de Grieken van het heidendom, ze zeggen allebei ‘neen’.
En er moet een kracht zijn, die ze overwint, opdat ze zullen zeggen: ‘ja, het is toch
waarachtig zo’. Daarom is het noodzakelijk zijn van Geesteswerk in m'n hart eigenlijk
reeds bewezen.
En als ik de vraag stel: hoe komt het, dat wij precies deze boeken geloven, 66
stuks, waarom niet 65, waarom niet 67, waarom niet alleen het Nieuwe Testament
en waarom niet het Oude wegwerpen? Welke waarborg bezit ik, dat de kerk, toen
ze deze boeken in één band deed, daarbij zuiver handelde? Ja, als men vraagt:
hoe kan ik garantie hebben, dat nu vandaag of morgen niet nog een brief van Paulus
ontdekt wordt, die ook Gods Woord is, boek nr. 67, dan antwoord ik op die vraag:
door hetzelfde geloof, dat de bijbel aanvaardt als Gods Woord. Indien God wil, dat
ik door die Schrift tot Hem komen zal, zal Hij ook maken, dat ik die Schrift zie, dat
m'n kerk die Schrift ziet en herkent en dat de kerk er voor leert beven.
God is niet klaar met de bijbel er neer te gooien. Want gelijk Multatuli twee dingen
doen moest, het geldstuk neergooien op de baan van die vrouw en trachten haar
te krijgen op die plek waar het lag, zo is het ook met God en mij. Als God inderdaad
spreekt in deze 66 boeken en als ik daarvan afhang in mijn eigen eeuwige vrijheid
met Hem, moet Hij ook zorgen, Hij, wiens werken één zijn, dat ik de Schrift vind,
dat mijn kerk ze vindt en dat precies wat Hij mij zeggen wil op deze manier tot mij
komt. En dan is dit het grote verschil: Multatuli kon de vrouw niet trekken, kon ook
niet breken haar weerstand toen ze zei: als je dat dacht, dan had je het zelf wel
opgeraapt. Een mens kan een mens niet veranderen in de grond van zijn hart. Maar
als God waarachtig God is, die mij maken en breken kan, kan die God de vrouw die
Hij hebben wil en wil zegenen, trekken naar de plaats waar zij heen moet. Niemand
5.
komt tot de Vader, tenzij de Zoon hem trekke. En Hij gaat hen trekken door de
Here Jezus Christus. En dat trekken is concreet bedoeld, want in de Griekse taal
is het

4.
5.

7

Zie: ‘Idee 492’, Ideeën van Multatuli, tweede bundel, Amsterdam, 1985 , pag. 214, 215.
Zie: Matth. 11:27 en Luk. 10:22.
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woord ‘trekken’ gelijk ‘slepen’. Als een sleepboot met een eigen motor een ander
schip trekt, dat geen motor heeft en geen eigen kracht om te varen, dan sleept die
éne boot dat andere schip voort, maar de stang kan afknappen. Maar als God mij
trekken wil met slepende kracht, dan breekt geen stang ooit af, want Zijn
voorzienigheid is alomtegenwoordig, buiten mij in de kerk, hier in mij in m'n hart.
Alomtegenwoordig en almachtig, en als God mij trekken gaat, wie trekt dan terug?
Als Hij willen gaat, wie overtuigt dan van het tegendeel? Als Hij geeft de overtuiging
in mijn eigen hart, wie breekt ze dan? Dan komt er moed en noodzaak om ‘ja’ te
zeggen en dat ‘ja’ te handhaven op de plaats waar God ons stelt, zoals ook gedaan
heeft de man die onze belijdenis opstelde, Guido de Brès, desnoods op de
brandstapel in Gods kracht.
Een getuigenis dat onwederstandelijk is - in de zin van onoverwinnelijk - en daarom
de noodzaak voor een aparte daad Gods is hier onmiddellijk aangetoond. Ik geef
toe, dat dit geen bewijs is voor de wetenschap die niet geloven wil. Indien de bijbel
echt Gods Woord is kan ik dat nooit bewijzen. Ik kan niet een ander overtuigen, dat
hij moet zeggen: ja, je hebt gelijk, het is Gods Woord. Dat vindt menigeen een
zwakke plek in m'n overredingskracht. Ik noem het een bewijs van kracht, niet van
mij, maar van Gods eigen Woord zelf. Wat goddelijk is, dat moet liggen boven mijn
rede, niet er tegen ingaan, maar wel er boven uitgaan. En als dus het echt waar is,
dat God inderdaad spréékt in de wereld, spreekt om Zijn eigen raad, spreekt om
Zijn eigen wil tot offerande in Christus, dan kan mijn rede Hem nooit onder de knie
krijgen. Ik kan wel houvast aan Hem hebben, maar mijn rede kan nooit zeggen, dat
onze logica in staat is te beoordelen of God iets zeggen kan. Het is in de laatste
grond een geloofskwestie en er is een mysterie in het wezen van de Schrift, een
mysterie ook in het wezen van het geloof, dat ‘ja’ zegt tot de bijbel. En omdat ik
noch ooit de bijbel, noch ook een aparte kracht bewijzen kan, deert het me niet.
Want indien ik eenmaal geloof, vind ik achteraf voor mijn geloof bevestiging van
mijn eigen geloofsinhoud, dat de Schrift geen mensenwoorden bevat, vallende
binnen de term der discussie, maar woorden Gods, uitgaande boven de rede. En
wanneer ik dat nu weet en zo de brug zie slaan tussen mij en de Heilige Schrift,
kunt gij meteen reeds verstaan, welk antwoord ik persoonlijk geef op de straks
gestelde vraag. Als ik nu zeg, dat in mijn hart de Geest mij bindt aan de Schrift als
aan Gods Woord, kan dat bij mij niet zijn een uitspraak over de Schrift, die daar ligt
als Gods Woord, naast de Schrift hier in mijn hart. Maar het moet zijn een kracht,
die zelf geen uitspraak behelst, een krachtig slepen en trekken, een kracht, die mij,
van nature ongelovig, trekt er bij en zegt: hier moet ge zijn en luisteren. Met andere
woorden: de vraag van straks of dit getuigenis een eigen inhoud heeft ja dan neen,
beantwoord ik met stellig ‘neen’. Niet een eigen inhoud heeft dat geestesgetuigenis,
maar een nieuwe kracht is het, een kracht, die zich openbaart aan de Schrift en mij
zó voor haar wint en zachtkens, maar toch krachtig, overweldigt.
Waarom wil ik niet aan dat geestesgetuigenis een eigen inhoud toekennen? In het
kort kan ik daarvan dit zeggen: omdat dan Gods Woord voor mijn besef over twee
plaatsen zou verdeeld zijn. Daar is Gods Woord, maar er komt nog een klein gebied
in mijn hart, waar mijn eigen stem klinkt over het Woord, bij. Die zijn nu samen Gods
Woord. Ik kan het ook zó zeggen: als de bijbel duizend
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paragrafen heeft, waarvan velen zeggen: dat is Gods Woord, en indien dan Gods
Geest in mijn ziel zal schrijven de duizend-en-eenste paragraaf, waarin staat: de
bijbel is Gods Woord, dan moest Gods Woord zich verdelen over twee plaatsen:
over de Schrift en mij. Maar dan was ik meteen alle maatstaf kwijt. En als de bijbel
niet buiten mij autoriteit kreeg, was hij eigenlijk zwak. Immers, hoe weet ik of wat in
mij opkomt, inderdaad Gods Woord is? De bijbel spreekt onvermengd, daar spreekt
God alleen in en de factor menselijke zonde is uitgeschakeld. De inspiratie van de
Schrift houdt in, dat de schrijvers van de bijbel, ofschoon doodgewone mensen,
door een heel bijzondere daad van God bekwaam zijn geworden om haar te
schrijven, zo te schrijven, dat hun eigen oude mens niet inwerkt op de Schrift. Hier
spreekt één stem, Gods stem en dat krakende, krassende bijgeluid van de mens,
die ongelovig is, van Satan, dat is er niet bij. En wanneer ik, mensenkind van
vandaag, in mijn eigen hart een stem beluister of meen te beluisteren, wat dan? Ik
moet toch, als de Geest in mij spreekt, dat kunnen registreren? Ik moet toch kunnen
zeggen: vandaag is in mijn hart gezegd zo en zus, een bepaalde uitspraak met een
eigen inhoud. Hoe weet ik dan, dat wat ik vandaag ondervind, waarlijk is Gods
Woord? In mij wonen toch op z'n best twee mensen; op z'n best, zeg ik, twee
mensen. Want wanneer ik waarlijk wedergeboren ben, is in mij de nieuwe mens,
maar ook de oude mens, die nog lang niet vernietigd is, die pas vernietigd wordt,
als ik de geest geef in Christus mijn Heiland. Daarom, wanneer de bijbel de bron is
van alle zuivere klaarheid, dan is mijn hart in het beste geval geen bron van alleen
maar klaar water. Ook in mijn hart is altijd de oude mens, de oude natuur, het spelen
der fantasie. Ik kan dus nooit zeggen, dat de Geest in de bijbel getuigt: duizend
paragrafen, en in mij getuigt, de duizend-en-eenste paragraaf. En dan zouden die
duizend paragrafen hier in de bijbel het eigenlijk moeten hebben van die
duizend-en-eenste paragraaf hier in mijn hart. Dan zouden die duizend paragrafen
autoriteit moeten hebben van die éne onklare paragraaf van binnen. Dan zou de
bron, die klaar is en onvermengd, moeten worden herkend door dat kleine addertje,
dat in mijn hart opwelt en waarin Satan ook mee naar boven komt om mij te infecteren
en mijn verstand te benevelen.
Ik sta dus voor deze noodzaak, dat mijn gedachten toetsing nodig hebben.
Wanneer ik geloof, dat ik kind des Heren ben, dat voor mij Christus stierf, dat Zijn
Geest mij die schat doet toeëigenen, dan kan ik toch nooit dat geloof anders dan
aan de Schrift ontlenen. Moet ik dan, wat ik aan de Schrift ontleen, autoriseren met
een macht buiten de Schrift om? Is dat goddelijk logisch? En wanneer ik het ernstig
meen en zie dat mijn eigen kranke fantasie meespreekt, zal ik altijd willen toetsen
wat hier in mijn hart opwelt aan een klagende maatstaf in beproeving van mijzelf;
een maatstaf, waaraan ik toetsen kan mijn eigen gedachten; een maatstaf, om
hetgeen ik ondervind, zuiver te omschrijven. Die maatstaf heb ik alleen in God zelf.
Als God spreekt in de Schrift, heel klaar, en als de Geest ook spreekt in mijn hart
van Zijn kant klaar, hoewel de tegenspraak ook een woordje meespreekt, dan moet
ik hiervan uitgaan, dat er niets in mijn hart erkend worden kan of mag, als komende
van God, tenzij het overeenkomt met Gods heilig Woord. Met andere woorden: ik
moet ook met het getuigenis van binnen toch weer naar de Schrift terug. Ik moet
met het gemengde, hier in mijn hart toch weer naar het onvermengde bijbelwoord
terug. Het helpt me niet te zeggen: de Geest doet het. Maar als het echt waar is
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moet ik het kunnen verifiëren uit: ‘daar staat geschreven’. Die maatstaf moet ik
aanleggen ook bij het beproeven van mijn hart of erin Gods geest spreekt, ja dan
neen.
Daarom geen zelfonderzoek en dan afgelopen. Wij willen ook zelfbeproeving en
daarmee nooit afgelopen. Alle onderzoek is nog geen beproeving, alle beproeving
is meteen onderzoek. Wanneer een keurmeester van de melk de melkbussen moet
afgaan om de boeren te controleren of de melk goed is, die zij geleverd hebben,
dan is zijn taak heus niet uit elke melkbus een kopje te drinken. Zijn taak is met een
instrument, dat hem volstrekt niet toestaat van de melk te proeven, na te gaan, of
6.
het S.G. goed is. Wie een kopje proeft, inderdaad, ook die mag onderzoeken. Maar
7.
onderzoek zonder meer is niet deskundig, niet met een maatstaf. Maar als de
maatstaf vast is en wetenschappelijk bruikbaar gehanteerd, is onderzoek in de vorm
van beproeving aanwezig. Daarom wil ik nooit zeggen: zelfonderzoek en dan
afgelopen, want wie zichzelf onderzoekt - en dat doet ieder mens van nature - kan
ook daarin rechts of links georiënteerd zijn. Ook dat moet staan onder de tucht van
het Woord des Heren en pas dan mag het heten: onderzoek. En als ik mijn hart
naga in zelfonderzoek of mijn sympathie voor de bijbel inderdaad een gehoorzaam
aanhoren is van Gods eigen stem, dan moet ik weer naar de bijbel terug en de
laatste grond is de Schrift zelf.
Als ik dat zie, vermijd ik alle zelfonderzoek zonder stuur en maatstaf. Alle inwendig
licht, dat de Schrift overmeesteren wil en zegt: van mij uit moet de bijbel autoriteit
krijgen en dan pas kan ik het zien, ofschoon gij het noemt de leer van de Achilleshiel
der protestanten, daartegen zeggen wij: ‘neen’, ‘neen’. Want als wij zeggen: de
Geest doet het hier, dan zeggen wij: hier is een kracht, die ik nooit van mij
wegdwingen kan, een kracht, die mij bindt aan de Schrift. Maar de Schrift alleen is
een maatstaf, dè maatstaf, ook voor dit beproeven van mijzelf en er is geen paragraaf
aan de bijbel toegevoegd. Niet aan de draad hangt hij van een eigen zinnetje,
gesproken van binnen. Hij staat en valt met zijn eigen Heer en de autoriteit die
handhaaft hij in zichzelf. En als God daarna mij aan de bijbel bindt, dat komt daar
vandaan, dat Hij - anders dan Multatuli - die arme vrouw en mij, verlaten mensenkind,
trekken kan naar de plaats waar de gave ligt. En ik moet die zien en moet zeggen
‘ja’ of ‘neen’. En gelijk Adam de boom passeren moest in het paradijs, die stond
midden in de hof, zo moet de mens die de bijbel ontmoet ja of neen zeggen. En de
laatste grond is tenslotte, als hij ‘ja’ zegt, de Schrift zelf, omdat die de kracht is van
God.
Zo snijden we af alle ervaringstheologie, alle doperse antithese van in- en
uitwendig, en zo worden we inderdaad onderwezen in de leer van de Schrift, die,
naar haar eigen getuigenis, is Gods Woord. God moge ons leren op de vragen van
vandaag het antwoord te geven, wat ik zoëven trachtte aan te duiden. Want geen
onmiddellijk kennen, wat in de mens opgekomen is, maar een aangewezen middel
is er. Het woord ‘onmiddellijk’ haat ik als de dood. Ik laat die term aan de mystiek
over voor haar eigen kennismanier, die, zonder bijbel en zonder kerk en zonder
nadenken en zonder enig middel, ineens in één ogenblik God ziet flitsen en lichten,
terwijl de bijbel totaal werkloos gaat

6.
7.

Soortelijk gewicht.
Deze zin loopt niet.
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worden. Ik belijd door het geloof, de mystiek met haar middelijke kennis, dat wij
namelijk met God geen contact kunnen hebben, tenzij dan door de middelen. Het
licht der genademiddelen is [een] centraal stuk van de gereformeerde kerk. Van
waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest, die het in ons hart werkt door de
verkondiging van het heilig Evangelie en het sterkt door het gebruik der
8.
sacramenten. Het genademiddel van het Woord, dat blijve genademiddel. En als
God, die het middel geeft, mij ook geeft bediening der Schrift en toepassing en
aanwending, dan zeggen wij, die van nature ‘neen’ zeiden tegen de Schrift, achteraf
‘ja’. Want het wordt achteraf bevestigd met vele tekenen, zodat wij door het geloof
ons toetsende en onderzoekende, bevestigd krijgen, wat wij reeds geloofden; zodat
wij de Schrift erkennen als Gods Woord. En dan zien we, dat God alles is, niet alleen
de gave, maar dat Hij ook trekt naar de plaats waar de gave ligt.
En zo zullen we eindigen mogen, met voor alles God alleen te danken, want uit
Hem de Schrift en door Hem de Schrift en tot Hem de Schrift; uit Hem de kracht,
die mij ‘ja’ doet zeggen, door Hem de kracht, die mij ‘ja’ laat zeggen en tot Hem de
kracht, die mij ‘ja’ doet zeggen. En in die grote eenheid van het werk Gods aanvaard
ik èn de Schrift èn het daarin aangegeven getuigenis van de Heilige Geest. En ik
loof Hem zeer, dat de bijbel duidelijk is, weerstand verwekkende, bij wie hem niet
hebben wil, en ‘ja’ krijgende, bij wie hem door Gods genade leert aanvaarden. Maar
ik loof Hem ook hierom, dat alles duidelijk in de Schrift staat: haar heiligheid en haar
autoriteit en, ziedaar m'n laatste woord, haar genoegzaamheid.

8.

Zie: Heidelbergse Catechismus, zondag 25, vraag en antwoord 65.
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84. Rede ter gelegenheid van den 70-sten verjaardag van prof. dr.
1.
S. Greijdanus
Mijnheer de voorzitter, geachte vergadering,
Toen tot mij de uitnoodiging kwam, om in een bijeenkomst van onze studenten met
genoodigden een woord te spreken over de beteekenis van onzen thans 70-jarigen
2.
doctor S. Greijdanus, heb ik gemeend deze uitnoodiging aanstonds te moeten en
te mogen aanvaarden. Te moeten, - want elk ambt moet zijn eere hebben. Mieux
3.
vaut l'honneur que les honneurs, zoo las ik eens op een wandbord in Dinant; en
aan onzen Greijdanus is dit woord wel zeer duidelijk bewaarheid; anderen zijn soms
voortijdig met honneurs (pluralis) beladen,

1.

2.
3.

Uit: J.V., D.v.H. en G.v.R., ‘Verslag van een redevoering van prof. dr. K. Schilder uitgesproken
ter gelegenheid van den 70-sten verjaardag van prof. dr. S. Greijdanus’, in: Verslagen van
twee redevoeringen uitgesproken door prof. dr. K. Schilder ter gelegenheid van het overlijden
van prof. dr. A.G. Honig en het bereiken van den zeventigjarigen leeftijd door prof. dr. S.
Greijdanus, Kampen, z.j., pag. 1-29. Op de omslag staat vermeld: ‘Verslag en uitgave volkomen
buiten verantwoordelijkheid van prof. Schilder.’
Schilder publiceerde deze op 7 mei 1941 uitgesproken rede in het door hem geredigeerde
Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland (onderhoudende artikel
31 K.O.), Goes, z.j. [1947], pag. 132-167. Hij introduceerde haar toen als volgt: ‘Prof. dr S.
Greijdanus heeft in onze Kerken een bijzondere plaats. Hij was al emeritus, maar heeft zich
terwille van de Kerken en haar nood op dringend verzoek opnieuw en volledig aan haar
gegeven, in zijn arbeid aan de Theologische Hoogeschool van de Gereformeerde Kerken in
Nederland te Kampen.
In het (sindsdien door de ontrouwe ex-collega's bezette) gebouw [van de Theologische
Hogeschool] aan de Oudestraat sprak ik ter gelegenheid van prof. Greijdanus' 70en verjaardag
een herdenkingsrede uit. Velen verzochten, dit woord af te drukken in ons Handboek. We
zouden al tot publicatie overgegaan zijn, indien de Duitschers het niet hadden verhinderd.
Daarom voldoen we gaarne aan het verzoek. We hebben ons even afgevraagd of deze rede,
die, uitgesproken in een academischen kring, nog al “vreemde woorden” bevat, wel in ons
Handboek plaats vinden kan. Maar we hebben door noten aan te brengen, het bezwaar pogen
weg te nemen. En voor de kennis der historie, ook van ons kerkelijk leven, heeft het onderwerp
der rede zijn belang. Het gaat wel degelijk onze lezers aan.’
Hier is de eerste versie van Schilders rede afgedrukt, die slechts in kleine onderdelen afwijkt
van de tweede. Waar nodig werd van Schilders noten bij de tweede versie gebruik gemaakt.
Prof. Greijdanus was op 1 mei 1941 zeventig jaar geworden.
Eer is meer waard dan eerbewijzen.
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maar hèm is ‘l'honneur’ gegeven. De honneur van den getrouwen ambtsdienst. En
4.
zegt niet de brief aan de Hebreën (13:7): ‘blijft aan Uw leiders, Grosheide vertaalt:
uw ambtsdragers, denken, gedenkt uw ambtsdragers, die het Woord Gods tot u
gesproken hebben, let op den afloop van hun wandel en volgt hun geloof na’? Al is
de uitkomst van den wandel van een 70-jarige, die nog in ongebroken kracht voor
u staat, nog niet te zien, niettemin zijn zeventig jaren van een menschenleven rijk
aan noteerbare ‘uitkomsten’ van wandeling. Wij moeten ze aanschouwen. Een
oogenblik later heet het in hetzelfde hoofdstuk: gehoorzaamt uw ambtsdragers en
gaat voor hen uit den weg (vs. 17); en nog even later: groet al uw ambtsdragers.
Welnu, al deze dingen willen wij vanavond gaan doen; het is een roeping voor de
ouderen hier, gelijk voor de jongeren, hun ambtsdragers gehoorzaam te zijn en voor
hen uit den weg te gaan. Een gemeenschap die dat niet kan, heeft toe te zien.
Ook het mogen spreken heeft mij vanavond geen oogenblik een dubium
geschenen. Ofschoon ik in betrekking tot enkele vragen nopens gewenschte pro-acta
dezer samenkomst mijn eigen mening heb, die ik te bevoegder plaatse heb bekend
5.
gemaakt, geloof ik, dat een uiting van liefde en aanhankelijkheid aan een
zeventigjarig ambtsdrager niet mag wachten, tot álle dingen gereed zijn.
6.
Dit voorop stellende, mijnheer de voorzitter, heb ik de uitnoodiging om hic et
nunc te spreken, gaarne aanvaard.
*
Weinig kopzorgen heb ik me daarbij gemaakt over de qualiteit, waarin of krachtens
welke ik te spreken heb. Als oud-leerling in den engeren institutairacademischen
zin van het woord kan ik vanavond het woord niet voeren. Want nimmer heb ik eenig
dictaat van onzen 70-jarigen hoogleeraar mogen opnemen. Ondergeteekende kan
dus niet als proefkonijn dienen voor eenig experimenteel onderzoek naar de
7.
betrekking tusschen massa en functie der lichaamsdeelen, in casu der handen;
een betrekking, die naar veler oordeel, nog duidelijker naar voren treedt, wanneer,
onder den invloed van bepaalde omstandigheden, in casu, college-omstandigheden,
van eenig orgaan, in casu de studentenhand, een meer dan gewone functie vereischt
8.
wordt. Mag men prof. dr. L. Bolk van

4.
5.

6.
7.
8.

Zie: F.W. Grosheide, De brief aan de Hebreën en de brief van Jakobus, Amsterdam, 1927,
pag. 376.
Na een debat over het decorum van het Kamper studentencorps ‘Fides Quaerit Intellectum’,
dat de senaat van het corps onverkort wenste te handhaven, was door de leden een nieuwe
senaat gekozen - onder meer bestaande uit enkele leden van de oude senaat. De oude
senaat was gedwongen kort na deze vergadering voortijdig af te treden. Schilder, erelid van
F.Q.I., had blijk gegeven van zijn ongenoegen over deze ongebruikelijke gang van zaken en
zich achter de oude senaat gesteld.
A. Troost (1916).
Schilder doelde hier op het verhaal, dat van prof. Greijdanus' colleges gaat, dat de studenten
zich zeer moesten inspannen om de veelheid der stof te verwerken in hun aantekeningen.
Dr. L. Bolk (1866-1930), hoogleraar anatomie aan de Universiteit van Amsterdam.
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9.

Amsterdam in zijn ‘Hersenen en Cultuur’, en daartoe vele generaties van Kamper
studenten, elk in het zijne natuurlijk, gelooven, dan komt aan prof. Greijdanus het
onbetwiste vaderschap over een theologengenus der langhandigen, merk Kampen,
toe.
Tot dit onderstelde genus nu kan de spreker van hedenavond zich in geen geval
rekenen.
Hoe dan is zijn optreden verklaard? Treedt hij op als drager van een leeropdracht
in dogmaticis?
Ongetwijfeld ware daar wel reden voor geweest; want - het is reeds in een kerkelijk
orgaan geconstateerd - de Kamper dogmaticus gaat vaak te gast bij den Kamper
nieuwtestamenticus, en keert van dit gastmaal altijd rijkelijk voldaan chez soi terug.
Men fluistert, dat zelfs eenige hobbies van eerstgenoemden titularis op een door
Greijdanus gelegden en gepolitoerden vloer zijn opgesteld; als daar zijn: het
stokpaardje der verwerping eener theologia naturalis, en nog meer van derzelver
inlijsting in een gemeene-gratieschema. Hoe gretig heeft hij de exegese van het
10.
νοούμενα καϱορᾶται uit Rom. 1:19, 20, en met name de conditioneelmaking van
11.
dat νοούμενα op zich en anderen laten inwerken? En hoe velen hebben hem niet
hooren vertellen, dat men Greijdanus' exegetische boeken niet kan opslaan, zonder
op te merken, dat hij letterlijk altijd de dogmatische kwesties heeft gezien en in
rekening doen komen bij zijn exegese?
Intusschen toch niet als hoogleeraar in de dogmatiek treed ik vanavond op. Zou
de aanwezigheid van een gemeenschappelijk belangstellingsveld tusschen den
jubilaris en één of meer zijner collega's de keuze van den spreker bepaald hebben,
dan ware onze canonicus minstens even sterk naar voren getreden als onze
dogmaticus. En de collega-exegeet, als langst dienstdoende der hoogleeraren, en
12.
als docent van parallelle studievakken, zou hen beiden onmiddellijk hebben
verdrongen.
Neen, iets anders bepaalde de keus van den spreker van dit oogenblik. Onze
studenten wilden hun hoogleeraar eeren, en zij zijn het, die daartoe o.m. het oudste
13.
lid van F.Q.I. hebben aangewezen; een zuivere ancienniteitskwestie dus, meer
niet. Als één der ouderen kon hij, naar zij meenden, wel zeggen, wat in het hart
dergenen leeft, die onzen jubilaris mochten gadeslaan in zijn wetenschappelijk en
kerkelijk optreden.
*

9.
10.
11.

12.
13.

L. Bolk, Hersenen en cultuur, Amsterdam, 1918.
Zie: S. Greijdanus, De brief van den apostel Paulus aan de gemeente te Rome, I, Amsterdam,
1933, pag. 108-113.
Schilder annoteerde in de versie van 1947 deze woorden als volgt: ‘De Grieksche woorden
worden in de Statenvertaling weergegeven met: “ze worden verstaan en doorzien”. De
Grieksche taal laat evenwel toe, het eerste van die twee Grieksche woorden conditioneel
(d.w.z. voorwaardelijk) op te vatten. Dan wordt de vertaling: indien ze worden verstaan
(overwogen), dan worden ze aanschouwd of doorzien.’ (pag. 134)
prof. dr. J. Ridderbos.
Het Kamper studentencorps ‘Fides Quaerit Intellectum’. Als voorzitter der reünisten was
Schilder lid van het studentencorps.
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Voor het overige wil de spreker van het oogenblik gaarne erkennen dat hij, juist als
dogmatisch geïnteresseerde, zich gelukkig prijst in de tot hem gekomen uitnoodiging.
Want ieder die ook maar de eerste pennevruchten van onzen jubilaris leest, krijgt
niet maar den indruk, doch de volkomen zékerheid, dat de opvolger van onzen
Lucas Lindeboom, onzen vroegeren nieuwtestamenticus, toch eigenlijk, o neen,
niet béter, maar wèl even góed een dogmatischen leerstoel had kunnen bezetten.
14.
De dissertatie over ‘Menschwording en Vernedering’, een historisch-critische
studie, bewijst dat Greijdanus meer dan gewone bekwaamheid aan den dag heeft
gelegd, niet alleen voor het geven van dogmatisch onderwijs, doch ook voor het
bezetten van een door hem wel begeerden, maar - ik spreek persoonlijk - helaas
nog altijd niet hier in Kampen aanwezigen leerstoel voor de dogmenhistorie, alsmede
voor dien anderen, eveneens door hem begeerden, maar nog niet gestichten, en
door een aanvankelijk ongenoemd gebleven curator betwisten leerstoel voor de
15.
patristiek.
‘Deze studie’, aldus de inleiding, ‘bedoelt eene bijdrage te leveren tot de verkrijging
van het rechte inzicht in hetgeen onder de vernedering of ontlediging van den Zone
Gods te verstaan zij....en zij tracht dit te doen, door zich bij haar historisch
onderzoek....deze bepaalde vraag ter beantwoording te stellen: of ook reeds in de
16.
unio personalis op zichzelve humiliatio in engeren zin of exinanitio gezien werd
17.
en gezien worden moet’.
Men ziet: de belangstelling is rechtstreeks dogmatisch en dogmenhistorisch. Het
een is van het ander niet te scheiden, noch in de academie, noch in het brein van
18.
dit haar toekomstig eerelid. De bij de promotie verdedigde stellingen wijzen
19.
eenzelfde richting uit. Een bewering van Harnack wordt bestreden; eveneens eene
van Origenes; een voorname fout der Antiocheensche christologie komt daarna aan
de orde; en de vierde these raakt de theologische encyclopaedie. Stelling 5 spreekt
over den pluralis van Gen. 1:26, doch laat zich aanstonds als Lehnsatz den
dogmaticus praesenteeren. Stelling 6 doet dit laatste weer linea recta. Gaat stelling
7 den historischen kant uit, ook zij krijgt in haar fundeering dogmatisch-ethische
beteekenis; komt er een exegetische kwestie nopens een nieuwtestamentische
plaats aan de orde in stelling 8, dan raakt ze weer rechtstreeks de dogmatische stof
van den doop; de stellingen 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 en 18 behandelen weer
rechtstreeks dogmatische kwesties.
En dit niet alleen.
Slechts enkele jaren na zijn promotie op 20 November 1903, n.l. op 4 Januari
1906, heeft onze jubilaris op een conferentie van predikanten in Noorden
Zuid-Holland een referaat gehouden over den ‘Toerekeningsgrond van het peccatum
20.
originans’. In dit referaat wordt onder meer een nadere uitwerking

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

S. Greijdanus, Menschwording en vernedering, diss., Wageningen, 1903.
Zie: K. Schilder, ‘Een wensch van prof. Greijdanus’, De Reformatie, 5 juli 1935. Schilder
doelde op curator dr. W.A. van Es.
Ontlediging.
Greijdanus, Menschwording en vernedering, pag. XIII.
In 1938 werd prof. Greijdanus benoemd tot ere-hoogleraar aan de universiteit te Debreczen,
die haar vierhonderdjarig bestaan herdacht.
Dr. A. von Harnack (1851-1930), Duits protestants theoloog en dogmenhistoricus, hoogleraar
te Berlijn.
Amsterdam, 1906.
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gegeven van stelling 12 uit de dissertatie, volgens welke stelling de Schrift, ofschoon
zij Adam en Christus parallelliseert, hen toch niet gelijk stelt ten aanzien van den
overgang van schuld en genade. Alsmede van stelling 9, waarin de erfschuld scherp
omschreven wordt als: ‘het schuldig staan van Adams (natuurlijke) nakomelingen
aan zijn allereerste gebodsovertreding in het Paradijs’. Van welke stelling de 10e
deze nadere adstructie biedt: ‘Dit schuldig staan is niet een voor schuldig gerekend
worden, ofschoon de aldus gerekenden niet zelven die zonde zouden gezondigd
hebben (vgl. Ez. 18:4, 20); maar het is een als schuldig aangezien en behandeld
worden op grond daarvan, dat Adam's (natuurlijke) nakomelingen zelven die zonde
gezondigd hebben, zij het ook, dat zij dit deden op andere wijze dan hij (vgl. Rom.
5:14)’. Waarna stelling 11 vervolgt: ‘Dit schuldig staan berust op de souvereine
beschikking Gods over den samenhang der menschen, krachtens welk verband
Adam, het gebod overtredend, tevens alle zijne (natuurlijke) nakomelingen diezelfde
zonde zondigen deed (Rom. 5:12-14)’. In zijn referaat nu gaat de auteur op al deze
kwesties, gelijk ook op die van het creatianisme, uitvoerig in; het stuk is als het ware
de proef op de som der stellingen van den promovendus; een proef op de som, óók
van haar bezonkenheid van oordeel en rijpheid van aanvankelijk nog verzwegen
argumentatie.
En dat zijn dan nog lang niet alle gewapende verkenningen, die onze jubilaris op
dogmatisch terrein op zijn naam heeft staan. Onder zijn overige praestaties op dit
gebied vraagt wel allereerst de aandacht zijn referaat, d.d. 16 Sept. 1903, over den
21.
erkenningsgrond van den canon. Weliswaar verklaart de referent zich hier met
een canonische kwestie bezig te houden, maar dat ze ook rechtstreeks dogmatisch
is, zal niemand betwisten. Gewezen wordt immers op het ‘ongenoegzame’ ‘van
gronden buiten de H. Schrift zelve’ als fundeering van de erkenning van den kánon.
‘De erkenningsgrond van den Kanon moet in den kanon zelven liggen, of anders is
zijn goddelijke autoriteit niet te handhaven’, - aldus de referent. ‘Blijkt’ ‘de Goddelijke
oorsprong der H. Schrift niet klaar uit haar zelve, maar moet het geloof in haar
Goddelijk auteurschap van elders zijn fundamenteele vastigheid ontleenen, dan
wordt daarmede de H. Schrift quoad nos geheel afhankelijk van die andere
zekerheidsbron....In bepaling van omvang en in uitlegging van de H. Schriftuur,
zoowel als in de aanwijzing van haren oorsprong, worden wij dan geheel afhankelijk
van die gewisheid verschaffende zegsmacht, welke dan in alles de H. Schrift komt
te overheerschen, zoodat dezer divinitas steeds geringer beteekenis voor ons krijgt’
(278). ‘Zelve moet de H. Schrift met haar Goddelijk waarmerk voor ons treden, of
het is tevergeefs, om elders naar bewijzen voor hare divinitas te zoeken, en op
andere gronden zich voor hare Goddelijkheid te willen verlaten. Door eigen schittering
doet de zon aan elk, die oogen heeft, zien, dat zij de zon is; niets kan dit zelfbewijs
der zon vervangen. Soortgelijk is het met de H. Schrift, die zelve hare autopistie
klaar moet laten uitblinken, om de ontwijfelbare wetenschap en verzekerdheid in
ons te werken van hare divinitas in oorsprong en wezen, of deze laatste is van
nergens elders met vaste overtuiging in de zielen aan te brengen’ (282).

21.

Zie: S. Greijdanus, ‘Erkenningsgrond van den kanon’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift,
XIV (1913), pag. 269-314.
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Wie op de hoogte is met wat destijds in de theologisch-kerkelijke wereld aan de
orde was, ziet onder de bedrijven van dit referaat al aanstonds uit naar den passus,
waarin de schrijver zich rekenschap gaat geven van het Testimonium Spiritus Sancti,
een thema, dat merkwaardigerwijze in heel zijn leven hem in hooge mate blijkt te
interesseeren. Dat hij dit punt zou voorbijgaan, is bij voorbaat, waar deze referent
optreedt, uitgesloten te achten. Tenslotte kómt dan ook de passus: ‘hoe majestueus
en schoon de divinitas der H. Schrift echter ook uit haar uitschitteren moge, zij alleen
is niet voldoende, om ons de H. Schrift als Gods Woord te doen erkennen. Immers
is het licht alleen niet genoegzaam om ons te doen zien, maar hebben wij daartoe
ook noodig een oog dat zien kan. Dreune ook de donderslag geweldig door de lucht,
een doove hoort het niet. Zoo moet daar innerlijke ontvankelijkheid bij ons wezen,
waardoor wij het uitstralen van de Goddelijkheid der H. Schrift kunnen opmerken,
en met bewustheid waarnemen. Dat is het Testimonium Spiritus Sancti, waar Calvijn
van sprak. Het is geene Goddelijke verklaring in de ziel, die tot ons zegt: die Schrift
en die boeken of stukken zijn Gods Woord. Maar de H. Geest bereidt den mensch
innerlijk toe, dat hij geschiktheid komt te bezitten om den Goddelijken glans der H.
Schrift waar te nemen en genegenheid, om metterdaad haar als Gods Woord
geloovig en gehoorzaam te eerbiedigen. Ofschoon onmisbaar noodig tot de erkenning
der H. Schrift als Gods Woord, is toch dit getuigenis des H. Geestes niet de grond,
waarop ons geloof in haar als het Woord van God rust, maar de kracht en werking,
waardoor wij bekwaam en bereid worden, om haar als zoodanig te zien, en die er
22.
ons metterdaad toe brengt, haar als Gods Woord te erkennen’.
Hoezeer dit standpunt en zijn toelichting van ingrijpende beteekenis zijn geweest
voor de dogmatische en zelfs philosophische evolutie van het gereformeerde denken,
23.
leert niet alleen de bespreking, die ‘De Heraut’ aan dit referaat gewijd heeft, en
waarop we straks terugkomen, doch ook de later in aansluiting aan het gezegde
door dr. Greijdanus gegeven bespreking van de dissertatie van dr. V. Hepp over
het Testimonium Spiritus Sancti generale internum; Greijdanus' uitvoerige bestrijding
zoowel van prof. dr. H.H. Kuyper in diens opvatting nopens het Testimonium Spiritus
24.
25.
26.
Sancti, als ook van dr. V. Hepp, gelijk daarna van dr. J.G. Ubbink, leert weer
hetzelfde.
Wat dezen laatsten theoloog betreft, deze had in Juni-Juli 1914 in Ger.

22.
23.
24.
25.
26.

Greijdanus, Erkenningsgrond, pag. 288.
Zie: De Heraut, 30 november 1913.
Zie: S. Greijdanus, ‘Karakter van het testimonium spiritus sancti volgens Calvijn’, Gereformeerd
Theologisch Tijdschrift, XIV (1913), pag. 419-554, m.n. 546-550.
Zie het aan Hepps proefschrift gewijde ‘Naschrift’ bij Greijdanus, Karakter van het testimonium,
pag. 551-554.
Zie: S. Greijdanus, ‘Een en ander inzake den grond voor het Schriftgeloof’, Gereformeerd
Theologisch Tijdschrift, XV (1914), pag. 169-185.
Dr. J.G. Ubbink (1875-1944), predikant in de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband, in
1940 overgegaan tot de Nederlandse Hervormde Kerk.
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27.

Theol. Tijdschrift geschreven over ‘Ons Schriftgeloof’, en getracht den kengrond
van ons Schriftgeloof empirisch-psychologisch (dit staat voorop!), voorts
kennis-theoretisch of -critisch, en eindelijk dogmatisch-metaphysisch te onderzoeken.
Resultaat van het eerste onderzoek was (men schreef 1914):
‘Het Schriftgeloof komt voor het bewustzijn van den geloovige met de
krachten en vermogens en werkzaamheden van een verstand en rede
van een gewoon normaal mensch op gewoon natuurlijke wijze tot stand;
zonder het hooren van een onmiddellijk getuigenis van den H. Geest,
noch door het ontvangen van een onverklaarbare, onmiddellijke zekerheid,
noch door het zien van een alles overstralende divinitas;
het Schriftgeloof is in zichzelf een leven bij de Schrift, een telkens
ontvangen van gedachten die den geloovige licht en troost en kracht
schenken, en is niet het gevoel van een onmiddellijke zekerheid: dit is
Gods Woord; het vindt zijn grond voor het bewustzijn van den geloovige
niet in de divinitas der Schrift, doch in zijn leven bij de Schrift, als bij iets
van groote waardij; of ook in de autoriteit van anderen;
en de Schrift zelf is dus niet, wat haar eigenlijk karakter aangaat, een
blinkende zon, die door elk geestelijk-ziende aanstonds en altoos en als
dat bepaalde geheel van den kanon gezien wordt, doch het eenige boek
28.
met de onfeilbare geestelijke waarheid.’
Resultaat van het tweede door dr. J.G. Ubbink ingestelde onderzoek was o.m.,
dat de ‘eigenlijke hoofdkengrond’ van ons geloof te vinden is op proefondervindelijk
terrein. Die eigenlijke hoofdkengrond is volgens den schrijver de geestelijke ervaring,
de geestelijke toets en proef. De geestelijke levenservaring, - deze heet inderdaad
eigenlijke kengrond, die ons kennen, dat de Schrift van God is, onderhoudt. De
ervaring der werkelijkheid is de grond voor ons geloof, dat de Schrift van God is.
Conclusie voorts nemende uit het derde door hem ingestelde onderzoek, wijst
de schrijver niet alleen af de meening van dr. V. Hepp betreffende het Testimonium
Spiritus Sancti generale internum, te dien aanzien in Juli 1914 dus blijkbaar zich
min of meer aansluitende bij de in April 1914 door Greijdanus gegeven critiek op
gezegd leerbegrip van dr. Hepp, doch verwijdert hij ook anderzijds eveneens zich
van Greijdanus, door te schrijven, dat het getuigenis des Geestes de metaphysische
grond is voor het Schriftgeloof; dit getuigenis ziet hij als ‘in wezen het reëele
29.
geestelijke leven Gods dat ons hersteld werd’. Op dit geestelijk fundament of
reëelen grond rust z.i. het Schriftgeloof als een reëel geestelijk leven, en door deze
reëele causa werkt het. ‘Grond’ en ‘causa’ zijn niet door mij, doch door den schrijver
zelf aldus nevens elkander geplaatst.
Enkele maanden later is Greijdanus weer op het appèl, in September.

27.
28.
29.

J.G. Ubbink, ‘Ons Schriftgeloof’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, XV (1914), pag. 53-72,
105-127.
Ubbink, Schriftgeloof, pag. 65, 66.
Ibidem, pag. 126.
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Blijkbaar heeft óók al in die vóór-professorale dagen de vacantietijd den jubilaris
van heden niet gediend tot periode voor een vrijwillige zelfonderwerping aan een
test op het punt der geschiktheid om te dienen als proefmateriaal in den arbeid van
30.
toetsing van Demokritus' opvattingen nopens den invloed der zonnewarmte op
den menschelijken geest, misschien moet ik zeggen: ziel. Ja, waarlijk, Greijdanus
is op het appèl. En hij betoogt, ‘dat empirischpsychologisch waarnemen van ons
bewustzijn en van het Schriftgeloof als zielswerkzaamheid, ons de kennis van den
grond voor het Schriftgeloof “niet kan doen vinden” (173). En, zoo betoogt hij voorts,
en omdat, ook volgens Calvijn, alle zielsvermogens bij het Schriftgeloof betrokken
zijn, ‘daarom wordt ook de grond voor zoodanig geloof, en waarop de mensch met
alle deze zielewerkzaamheden rust, niet genoegzaam gekarakteriseerd als kengrond,
maar moet hij erkenningsgrond heeten’ (175). De Schrift is wel degelijk een zon:
31.
‘Verbum Dei instar solis est’. ‘Men moet den grond des geloofs niet verwarren
noch vereenzelvigen met dat deel van het geloofsleven, hetwelk in de verborgen
diepten van ons bewustzijn en van ons zielsbestaan afdaalt’ (180). ‘Bij een huis is
de grond wat anders dan het fundament, evenals bij een plant de wortel wat anders
is dan de bodem, waarin zij staat. Hiermede is gezegd, dat wij onze zielservaring
niet te beschouwen hebben als den grond voor het geloof (180)...Wie die ervaring
aanziet voor den grond des geloofs en haar zoo noemt en voorstelt, vergist zich ten
eenenmale, en doet als degene, die bij een huis het fundament zou houden voor
den grond, waarop het huis rust, of bij eene plant den wortel zou beschrijven als te
wezen de bodem, waaruit de plant groeit’ (181). ‘De eigenlijke grond des geloofs is
niet de geestelijke ervaring als zielswerkzaamheid of zielsbevinding; en zij kan dat
niet zijn. Want in zichzelve, als geestelijke werkzaamheid, als zielsactiviteit, is zij
ledig, zonder inhoud’ (181). ‘De eigenlijke grond voor het geloof is datgene wat
32.
ervaren wordt’. De eigenlijke drager is de grond des geloofs, het wezenlijke voedsel
is de H. Schrift. En, ‘omdat de grond, waarop een huis rust, onderscheiden is van
dat huis, kan men ook degenen, door wie een huis op dien grond gebouwd wordt,
niet den grond voor dat huis noemen...Dit kan ons doen inzien, dat het niet aangaat,
om hen, door middel van wie God het Schriftgeloof in ons doet postvatten, den grond
voor het geloof te noemen’ (184).
Trouwens, ‘geen mensch vermag inderdaad het geloof in iemand aan te brengen’
(184). ‘Alleen de H. Geest kan doordringen in het innerlijke zielsbestaan des
menschen om hem waarlijk te doen gelooven en hem door dat geloof vast te doen
rusten op den grond des geloofs’ (185). Daarom is ook de H. Geest in deze
werkzaamheid zelf niet de grond voor het Schriftgeloof. ‘Die grond is de H. Schrift
zelve, d.w.z. de H. Geest, voorzoover Hij die H. Schrift gegeven heeft, en haar aldoor
33.
stralen doet van zijn goddelijk licht’.
Ik citeerde enkele der voornaamste passages uit dit beteekenisvolle artikel. Men
kan er uit leeren, dat, in consequente handhaving van éénzelfde grondgedachte,
die n.l. van het moeten buigen voor de H. Schrift, de exegeet van later
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Demokritus (460 v. Chr. - 361 v. Chr.), Grieks wijsgeer.
Greijdanus, De grond voor het Schriftgeloof, pag. 177.
Ibidem, pag. 181.
Ibidem, pag. 185.
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als dogmaticus, wijl als belijder, staat te getuigen in de kerk, niet alleen tegenover
‘De Heraut’ en den pas gepromoveerden dr. Hepp, doch ook tegenover den man,
die, meer dan menigeen later heeft willen of kunnen verifieeren, exponent was van
een opkomend subjectivisme, dat de Gereformeerde Kerken en de gereformeerde
theologie langzamerhand bezig was te verstikken. Dat ettelijke passages van deze
artikelen waard zijn, vandaag herdrukt te worden, om gereeden dienst te doen in
den nog steeds noodigen strijd tegen subjectivisme en mystische ondergraving van
den eenigen geloofsgrond, valt dankbaar en met bewondering op te merken. Even
dankbaar, als dat andere feit, dat in de contemporaine problematiek aangaande
den persoon en de vereeniging van de twee naturen van Christus, de dissertatie
van Greijdanus, alsmede zijn referaat over den toerekeningsgrond van het peccatum
originans, direkten pacificatiedienst kon verrichten, en ook metterdaad nog onlangs
heeft verricht. Al was het alleen maar hierom, dat nog niet zoo lang geleden één
onzer theologen ons wilde binden aan een persoonsbegrip van hem, waarnaar we
wel nieuwsgierig werden gehouden voor wat de nadere details betreft, doch dat en slechts hiertegen rees bezwaar - niettemin ons wilde binden aan de individueele
opvatting van bedoelden theoloog, dr. V. Hepp, volgens wien ‘het persoon-zijn van
den mensch geen betrekking heeft op het mensch-zijn als zoodanig, maar op de
34.
menschelijke bestaanswijze’; waartegen bij voorbaat reeds voorzichtig kon maken
de opvatting van Greijdanus, dat onder persoon niet verstaan zal kunnen worden
zekere bestaanswijze der natuur; persoon is hier te nemen als een bij onze natuur
bijkomend iets, uit welks noodzakelijk vereischte vereeniging met de natuur een
mensch resulteert. Het valt tenslotte even dankbaar op te merken, en dan juist weer
uit een oogpunt van pacificatie, als het derde feit te noteeren valt, dat tegenover
een verbondsbeschouwing, die elke andere, ook al was ze onder gereformeerden
reeds lang voorgestaan, als ongereformeerd afwees, kan worden gesteld de bij
herhaling geponeerde these van den promovendus en gepromoveerden Greijdanus
over Adam en Christus, die door de H. Schrift niet worden gelijk gesteld t.a.v. den
overgang van schuld en genade. Merkwaardig, merkwaardig, dat juist de man, van
wien nog onlangs, zij het door een polemisch partner, opgemerkt is, dat zijn polemiek
35.
zich niet steeds door te groote ‘welwillendheid’(!) gekenmerkt heeft, bijdragen tot
den vrede der kerken heeft geleverd. Wij zien daarin het ongezochte loon van alle
getuigenis geven aan de waarheid hem toekomen. Want, wat dit laatste betreft,
weet men iemand te noemen, die zóó tijdig en zóó afdoende het subjectivisme heeft
onderkend, destijds in 1914, als de toen nog geen katheder bezettende Greijdanus
heeft getoond te kunnen? Te kunnen en te willen? Te willen en te durven? Neen,
het was geen rara avis, die daar bij monde van dr. J.G. Ubbink kwam pleiten voor
een zoeken, ook in de theologie, die door hem mir nichts dir nichts bij de befaamde
‘geestelijke wetenschappen’ (Geisteswissenschaften), als pendant van
natuurwetenschappen genomen, werd ingelijfd, voor een zoeken naar...een betere
methode. Een methode, die volgens zelfaanprijzing ‘meer het contact met het leven
en de
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Hepp, Dreigende deformatie, III, pag. 58.
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36.

werkelijkheid’ zou moeten zoeken; en die ideëel-empirisch wilde heeten (384).
Een methode, die zoowel bij de dogmatische, als bij de exegetische en de ambtelijke
vakken wilde zijn toegepast, om, naar het heette, ‘op die wijze meer vanuit het leven
37.
en de werkelijkheid uit te gaan en er meer mee in contact te staan’. Dat het geen
rara avis was, heeft de geschiedenis der van de V.U. komende dissertaties wel
bewezen, en de historie van Assen met haar nasleep niet minder. Allicht kan het
gevaar van die methode, en deszelfs actualiteit, gedemonstreerd worden ook uit
geschriften van sommigen, die er overigens niet aan denken zouden, dr. Ubbink in
dezen bij te vallen, maar van wie toch b.v. de één schrijft, dat men bij aanvankelijke
genade den persoon van Christus benadert uit zijn werken, doch bij voortgaande
de werken uit den persoon; of de ander een betoog over het geestelijke leven niet
38.
eindigen kan, tenzij als de ακμη van het leven uit den Geest, en van deszelfs
beschrijving, wordt voorgedragen: een mystische ervaring, uitgedrukt of liever naar
39.
mystieken aard feitelijk slechts aangeduid, in een vers van Ruysbroec of een van
dit genus. Maar waar wij na zooveel jaren terugzien op den strijd van toen, en met
name bij onze jongere theologen een veelszins gezuiverd inzicht aan het woord
hooren komen, daar is het thans ons een eereplicht, dr. Greijdanus te eeren als den
meest geharnasten strijder uit die dagen tegen het opkomend subjectivisme, dat
den Gereformeerden Kerken tot een immense bedreiging was gaan worden. Ik heb
over dat ‘meest geharnast’ nagedacht, eer ik het neerschreef. Aan het toasten komt
men trouwens bij een man als Greijdanus niet licht toe.
En nu herinner ik me weer, dat ik vanavond hier spreek op verzoek van jonge
menschen. Niet als dogmaticus, ik heb het zelf ontkend.
Welnu, jonge menschen, in dien tijd was het de periode der opkomst van ‘de
jongeren’. Er is met die altijd aantrekkelijke figuur destijds heel onaantrekkelijk
40.
gesold. Ook dr. Ubbink had die jongeren op het oog, en wilde bij hen pro castris
staan. Het waren de jongeren, die bij blijvende hanteering van de methode der
ouderen, de niet ideëel-empirische, weet u, gevaar liepen te verkommeren, naar
het heette. We loopen - aldus klaagt dr. Ubbink - met onze methode, dat wil dus
zeggen de methode van Greijdanus en van de tot nu toe overheerschende
gereformeerden, gevaar. ‘Zij....is gevaarlijk voor onze jongeren, die zelfstandig gaan
nadenken; want indien wij niet meer hebben dan deze methode, zien noch gevoelen
onze tegenstanders, noch de zooeven genoemde jongeren onder ons, dat onze
levensbeschouwing op de werkelijkheid gebaseerd is, dat wij spreken uit hetgeen
ook wij ervaren hebben van het leven Gods waarover ons het licht uit Zijn Woord
41.
geopenbaard is’.
Hoe dankbaar ben ik, en hoezeer eer ik het als vrucht van reformatie in de

36.
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Zie: J.G. Ubbink, ‘De grond van het Schriftgeloof en een betere methode’, Gereformeerd
Theologisch Tijdschrift, XV (1914), pag. 325-340; geciteerd via S. Greijdanus, ‘'n Betere
methode?’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, XV (1914), pag. 377-393.
Ubbink, De grond van het Schriftgeloof, pag. 340.
Hoogtepunt.
Jan van Ruysbroec (1293-1381), Vlaams mysticus.
Als verdediger en beschermer.
Ubbink, De grond van het Schriftgeloof, pag. 334.
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laatste jaren, dat ik in dezen kring van jongeren zeggen kan, zonder er ook maar
één op zijn kleinen teen te trappen, dat onze Greijdanus dezen toenmaligen heraut
der jongeren op het punt van zijn ideëel-empirische methode in ronde woorden heeft
afgewezen. ‘Meer exclamatie dan argumentatie’, zoo lees ik (385). Wil dr. Ubbink
met de ervaring rekenen? Maar wat wilde Calvijn anders? En wat wilde Greijdanus
anders? Zou, zoo vraagt de nu ‘achterdochtig’ geworden Greijdanus, ‘zou onder
het lieflijk voorgeven van een “betere methode” aan te bevelen, niet soms iets geheel
42.
anders opgedrongen kunnen worden? Zoo iets is meer gebeurd’. Wij moeten volgens dr. Ubbink - de werkelijkheid ernstig bestudeeren en wij moeten dat
zelfstandig doen, d.w.z. dat wij niet moeten afgaan op wat anderen zeggen, niet ‘op
gezag’ moeten gelooven.....‘Ieder moet dat dus voor zichzelven doen, en vooral
aan eigen waarneming, oordeel, enz. groot geloof hechten, om niet “onzelfstandig”
43.
te wezen’. Maar Greijdanus komt met vragen: onze studenten kennen dat, geloof
ik, van hem. Jetzt geht's los. ‘Hebben allen een even rijk gemoedsleven? Zijn allen
even goed in staat de werkelijkheid waar te nemen, te ontleden, te beschrijven?
Stel, er zijn drie personen, A, B, C. A heeft een zeer rijk gemoedsleven, scherp
verstand, sterk geheugen, nauwkeurig opmerkings- en analyseervermogen,
door-en-door-eerlijk karakter. B heeft dit alles in mindere mate, C nog weer in mindere
mate. Nu stelt A een onderzoek naar de werkelijkheid in, bv. aangaande 's menschen
zieleleven. B doet dat ook, en C insgelijks. Maar nu komt C, en verrijkt zijn aldus
opgedane kennis met het resultaat van het uitnemend volbrachte werk van A; B
doet dat niet, om niet onzelfstandig te wezen. Wie zal dan beter de werkelijkheid
kennen: C of B? En zal B zich dan tegenover C kunnen beroemen, dat hij ernstig
de werkelijkheid heeft bestudeerd, maar dat C maar onzelfstandig, tweedehandsch
werk verricht? Mag alleen maar dat “de werkelijkheid” heeten, wat een ieder voor
en bij zich waarneemt, ervaart, opmerkt enz., zoodat wij in de richting van het
44.
solipsisme zouden moeten gaan?’
We houden, al kost het moeite, met citeeren op. Onze prof. Greijdanus kan, dat
weten we allen wel, met een enkelen technischen term een verkeerde methode
disqualificeeren; meestal krijgt men daarmede de direkte aandacht der jongeren
niet. Maar hij kan, blijkens het bovenstaande, het ook met enkele concrete, nuchtere
vragen doen, - en dàn luisteren de jongeren dadelijk. Zoo was het ook toen. Het
pleit is al dadelijk beslecht in beginsel. De toenmalige beweging der jongeren is hier
onderkend en bij de ernstige figuren dadelijk doodgeloopen. De wel incidenteele,
maar daarom ook in bepaald opzicht des te gevaarlijker tegenstand dergenen, die,
al weer incidenteel, de klassiek gereformeerde verdedigingslinie tegen het
subjectivisme hielpen uithollen, was aanvankelijk gebroken. ‘De strekking’, aldus
de schrijver, 515, ‘juist de strekking van mijn referaat en van mijn verweer tegen dr.
H.H. Kuyper, was juist, om de beteekenis der zaak zelve, i.c. der H. Schrift als Gods
Woord, voor ons geloof, waarvan ook kennis één der elementen is, aan te wijzen
en te handhaven’ (515-6). Welnu, de eerste, die dit werk van het tijdig onderkennen

42.
43.
44.

Greijdanus, Betere methode, pag. 387.
Ibidem, pag. 389.
Ibidem, pag. 389, 390.
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en aanwijzen van de opkomende subjectivistische stroomingen metterdaad heeft
aangepakt, daar waar het behoorde, n.l. in zijn wetenschappelijke fundeering, is de
man geweest, die vanavond hier voor ons zit. Optreden als promotor zal hij misschien - niet meer kunnen, al hopen niet zoo weinigen hier, dat hij nog wel eens
een promotie zal bijwonen. Maar dat hij heel wat dissertaties, die omstreeks de jaren
1914 passeeren konden, dóór heeft gehad en tegenover enkele kwade exemplaren
zeer goede zou hebben kunnen stellen, daarover zijn we het allen gloeiend eens.
En later, op eenigen afstand gekomen, zullen we het er over eens zijn, dat in een
tijd, toen de theologische grondgedachte van dr. A. Kuyper gevaar liep, miskend te
worden, ja prijsgegeven, ook door wie zijn naam als schild gebruikten, hij de eerste
geweest is, die voor de goede erfenis van Kuyper sr. in de bres is gaan staan, zooals
hij het later ook in kerkrechtelijk opzicht heeft gedaan. Om Kuyper te zien behouden,
moet men tegenwoordig veelszins bij hen zijn, die van loslating van Kuyper worden
aangeklaagd, en in meer dan één opzicht niet bij sommigen hunner, die bedoelde
aanklacht indienen.
Maar neen - ik ga toch niet toasten. Ik lees weer dat slot van Greijdanus'
beantwoording van Ubbinks discours sur la méthode. Aldus luidt het: ‘Wat wij, om
ook de werkelijkheid recht te kennen, broodnoodig hebben, zoowel bij de theologie,
als bij de overige geestelijke wetenschappen, is niet vermindering, doch
45.
vermeerdering van ernstige studie der H. Schrift.’
*

Vermeerdering van de ernstige studie der H. Schrift.
Het zou, door Gods genade over onzen jubilaris, èn over onze kerken, èn over deze
Hoogeschool, niet lang meer duren, of prof. Greijdanus zou van 's Heeren wege en
vanwege de kerken aan dit woord, deze consciëntiekreet, worden gehouden. Hij
publiceerde het Januari 1915. Reeds in het Herautnummer van 30 Sept. 1917 kon
de redacteur vermelden, dat ‘zèlfs’ ‘De Wachter’ van hartelijke ingenomenheid met
de benoeming van dr. S. Greijdanus tot opvolger van prof. L. Lindeboom had blijk
46.
gegeven. Dit ‘zelfs’ bleef en blijve vooralsnog hier verder onbesproken. Genoeg
zij, dat hiermede aan den schrijver van daareven, dr. Greijdanus, van synodewege
gevraagd werd, en zulks, naar ‘De Heraut’ vermeldt, ‘met een zoo groote
eenparigheid als nog niet was voorgekomen’: wilt gij uw leven geven aan deze
47.
vermeerdering van ernstige studie der H. Schrift?
Het antwoord was, sjlucht en rjucht: ja. Het geslacht Greijdanus, dat reeds

45.
46.
47.

Ibidem, pag. 393.
Zie: De Wachter, 7 september 1917.
Zie: Acta 1917, pag. 21.
In een schrijven van 28 augustus 1917 werd Greijdanus door het curatorium van de
Theologische School, na eenstemmig preadvies van de Kamper hoogleraren, bij enkelvoudige
kandidaatstelling aan de synode voorgedragen ter benoeming als hoogleraar. Een meervoudige
voordracht was ‘niet mogelijk geweest, of althans niet wenschelijk voorgekomen’; dit laatste
mede vanwege ‘een zeer loffelijk getuigenis van den voorgedragene gegeven omtrent zijn
persoon en geschiktheid voor zijn eventueel toekomstigen arbeid’ (bijlage VII, pag. 82)
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eerder hoogleeraren had voortgebracht, kon er nu een nieuwen bijtellen. Maar wat
dit ja-woord inhield, zal slechts hij kunnen beseffen, die, evenals ik, eenmaal getroffen
werd door de, in dezen mond zoo eenvoudig klinkende opmerking uit de voorrede
van Greijdanus' allereersten bij Schenk Brill te Doesburg verschenen kommentaar
op de Apocalypse, dat hij n.l. na de tot hem gekomen uitnoodiging tot het schrijven
48.
van dien kommentaar zich daartoe ‘van 's Heeren wege geroepen’ achtte.
Er zullen, zoo lang de laatste verdrukking nog toeft, in de kerk altijd menschen
blijven, bij wie dergelijke zegswijzen associaties wekken aan, nu ja, laat ons maar
weer zeggen: een christelijke toast; een toast, liever gezegd, als in christelijke kringen
nog niet geheel ongebruikelijk is. Ik geloof niet, dat iemand zooiets denkt van
Greijdanus. Want waartoe ik onzen jubilaris ook in staat acht, ik acht hem
onbekwaam voor twee functies: poseeren en - toasten.
Van 's Heeren wege geroepen.
Wij geven dit allen vanavond toe; juist dát is de diepere ondergrond van dezen
49.
avond, die niet ‘in se’ doch wel ‘secundum quid’, een eenige is in de geschiedenis
van onze Hoogeschool ‘als organisme’ om het nu eens even heel verkeerd te zeggen.
De kommentaar op de Openbaring, de eerste, editie Doesburg, door hoevele is hij
niet gevolgd? Populaire en allesbehalve populaire? Het behoort tot de opvallende
verschijnselen in Greijdanus' leven, dat zijn invloed wast, en dat het door hem
50.
gestrooide zaad opschiet, zóó, ‘dat hij zelf niet weet, hoe’. Maar dat hij de
gereformeerde exegese van de Apocalypse, ook via den kansel, en via de drie
51.
deelen van dr. J.C. de Moor beheerscht heeft, reeds door den Doesburgschen
kommentaar, staat vast. De invloed van dezen hoogleeraar was al professoraal,
voordat hem de academische zetel was aangeboden.
Dat dit aanbieden van synodewege zóó eenparig is geschied, als het geval
geweest is, één naam op de voordracht en met overgroote meerderheid bij
schriftelijke stemming afwijzing der gedachte van een aanvulling der voordracht,
dat mag toch eigenlijk wel een wonder heeten.
Een wonder, waarom?
We herinnerden reeds er aan, dat ‘De Heraut’ na de benoeming schreef, dat ‘zelfs’
‘De Wachter’ dankbaar was. Het zou kunnen zijn, dat de blijdschap, althans van
‘De Wachter’, ongedwongen en natuurlijk was, wijl ook dit blad had ontdekt, dat
geen diplomaat, en niet iemand, die het waarheidscriterium achter de
vriendschapsverbondenheid plaatste in het zoeken van kerkelijk en wetenschappelijk
contact, te Kampen zijn intrede deed, doch omgekeerd, iemand, die wist, dat bij de
52.
53.
wereld de συνουσια vaak de κοινωνια bepaalt

48.
49.
50.
51.
52.
53.

Zie: S. Greijdanus, ‘Voorrede’, Van ‘de dingen die haast geschieden moeten’. De openbaring
des Heeren aan Johannes, voor de gemeente uitgelegd, Doesburg, 1906.
Niet in zichzelf, doch wel in verband met iets anders.
Mark. 4:27.
J.C. de Moor, De hemel geopend, predikatiën over De openbaring van Johannes, drie delen,
Kampen, 1913.
Het bij elkaar zijn.
Het met elkander gemeenschap hebben.
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en begrenst, doch dat ze bij God er door bepaald en begrensd wórdt. En die daaruit
leefde, onvervaard, onpartijdig.
Het ‘zelfs’ dat ‘De Heraut’ in het verslag van de vreugde van ‘De Wachter’ plaatste,
schijnt ons feitelijk meer te passen in een verslag van de vreugdebetooning van ‘De
Heraut’ zelf. Want - en hier raken wij een thans niet eens meer pijnlijk, doch wel
steeds leerzamer moment uit Greijdanus' leven aan -, want: de principieele
accuratesse en betrouwbaarheid van onzen jubilaris was herhaaldelijk, en ook nog
kort vóór de benoeming, door ‘De Heraut’ tevoren wel min of meer ‘fraglicht’
verklaard.
Het was natuurlijk den nauwkeurigen kenner van de toestanden destijds niet
ontgaan, dat Greijdanus zelfstandig was. Zelfstandig, óók tegenover hen, die in die
periode gewild of goedgevonden, of althans aanvaard hadden, dat de theologische
oppositie tegen enkele beweerde anomalieën in Kuypers levenswerk,
niettegenstaande zij diens grondgedachten behouden wilde, en ook beschermen,
langzaam, dan wel met een tour de force, onderdrukt was. De kring, om Lindeboom
heengeschaard, en die zich inzake Kuypers Encyclopaedie en de huns inziens
daarin aanwezige subjectivistische trekken, alsmede inzake Kuypers huns inziens
op sommige punten piëtistisch gewende verbondsbeschouwing, tegen hem had
gekeerd, was vrijwel tot zwijgen gebracht. Om de vergissingen, die deze kring zelve
had begaan, was dit uiteraard niet te betreuren. Maar om de vergissingen, die hij
had willen bestrijden, en die nu de facto onbestreden bleven, was het levendig te
betreuren. De vragen bleven liggen, al waren ze gewichtig genoeg.
En zie, nu was daar die ééne man, genaamd S. Greijdanus. Rumoer maakte hij
54.
niet, en met bijbelplaatsen van ‘genade en eere’ speelde hij niet. Een kongsi zocht
hij niet, en propaganda maakte hij niet. Maar af en toe schoot hij naar voren, en
ieder zag dadelijk, dat dat geen ‘uit zijn slof’ schieten was; hij had zijn beslagen
laarzen niet uitgetrokken gehad, geen oogenblik. Hij schreef, voor deskundigen, en
maakte er nieuwe. Hij refereerde, voor predikanten, en won er discipelen. Hij werkte
ook aan een kerkbode, de Friesche, en maakte er leerlingen. En onder al die
geruchtlooze, maar steeds behoorlijk openbare, bedrijven door was tegen bepaalde
meeningen van Kuyper sr. stelling genomen. Zoo was inzake Kuypers opvattingen
van menschwording en vernedering tenslotte, voor wat het zakelijke betreft, de
55.
Kamper dogmaticus Helenius de Cock tegenover dr. A. Kuyper door den
gepromoveerde der V.U. in het gelijk gesteld; was in de provincie Friesland, die
onder haar zusteren inzake het verband van συνουσια en κοινωνια in universitair
en kerkelijk opzicht misschien niet het minste nog had aan te leeren, de
56.
pluriformiteitstheorie van dr. A. Kuyper bestreden, in gemelde kerkbode. Inzake
het verbond was Kuyper's parallelliseering van Adam en Christus als twee
verbondshoofden, d.w.z. een van de stutten van Kuyper's verbondsbeschouwing
tegenover die der oudere groep van opponenten, bestreden. En zoo was er meer.
En dit alles door één man.

54.
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Ps. 84:6 (berijmd).
Helenius de Cock (1824-1894), hoogleraar dogmatiek aan de Theologische School te Kampen.
Zie: De Haas, I, pag. 80-83.
Zie: Friesch Kerkblad, 29 juni 1917.
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Hetgeen ook anderen overkomen is, vóór en na, dat passeerde nu ook Greijdanus.
Zijn gereformeerd-zijn werd in verdenking gebracht; ja zelfs, hij, zèlfs hij, werd min
of meer beschuldigd van theologisch avonturierschap, om maar niet te zeggen: van
57.
oorspronkelijkheidsziekte. Hoewel hij de achtste doctor der V.U. was, en zijn
dissertatie, een oeuvre, dat ieder nú nog handen vol werk geeft, massief, en een
horribel ding voor luiaards, zulks dan vanwege zijn indeeling en expectoratielooze
zakelijkheid-zonder-uitroepteekens, werd toch deze achtste pennevrucht der V.U.
58.
met enkele korte regels afgehandeld in ‘De Heraut’. En terwijl de zesde en zevende
gepromoveerde der V.U. met Herautlauweren overladen naar hun haardsteden
terug konden keeren, terwijl later andere dissertaties, waaronder ook wel van
bedenkelijke tendenz, welkom zijn geheeten, terwijl die der heeren Geelkerken en
Ubbink zonder eenige zakelijke principieele kritiek een gelukwensch mochten
ontvangen, daar werd ten aanzien van den bij Bavinck gepromoveerden Greijdanus
in die enkele korte regels de vraag gesteld, of hij - nog wel in zijn inleiding! - het
probleem wel volkomen juist had gesteld. Wie op dogmatisch gebied thuis is, aldus
schrijft ‘De Heraut’, en de promotor Bavinck, die ditmaal niet voor Kuyper sr. gebukt
heeft of doen bukken, mag zich dit toch ook wel wat aantrekken, wie op dogmatisch
gebied thuis is, zal wel merken, dat de tegenstelling, die dr. Greijdanus maakt, niet
scherp genoeg is gedefinieerd, dientengevolge tegenspraak in zijn conclusies (!)
onvermijdelijk was, en hier en daar zelfs uitdrukkingen voorkomen, die een geschoold
theoloog zou vermeden hebben, omdat zij tot misverstand aanleiding kunnen
geven.....‘Wilde loten’, zoo noemt de Herautredacteur een en ander; en aangezien
59.
hij ook nog geen zeven jaren ouder is dan de jonge doctor, spreekt hij vaderlijk
de verwachting uit, dat deze ‘wilde loten’ vanzelf wel zullen worden afgesneden en
het echte vruchthout zal overblijven, dat alleen duurzame winsten voor de theologie
kan afwerpen.
Een merkwaardig specimen van bewustzijnsvernauwing tegenover een
gepromoveerde en een promotor, die tegen een theologoumenon van dr. A. Kuyper
op rustige, zakelijke wijze, zonder eenige antithetische tendenz, positief waren
ingegaan, de één met gepermitteerde, de ander met permitteerende daad. Een
merkwaardige koelheid van de zijde der V.U. tegenover een harer eerste dissertaties,
die vandaag op aucties ver boven den oorspronkelijken prijs weggaat - ik spreek
uit monetaire ervaring - en die nog steeds Fundgrube is ook voor de tegenwoordige
theologische verschillen inzake de vereeniging van de twee naturen van Christus.
Maar het zou hierbij niet blijven. Toen Greijdanus zijn referaat had geleverd over
den toerekeningsgrond van het peccatum originans, kwam ‘De Heraut’, tien dagen
ná het uitspreken ervan, en nog vóór zijn publicatie, waarschuwen tegen het
60.
opwerpen van....splinterige vraagstukken; en zulks, hoewel de besproken kwestie
zelf rechtstreeks de erfzonde raakte, dit dogma naar den

57.
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Met het begrip ‘oorspronkelijkheidsziekte’ omschreef Hepp in zijn brochurereeks Dreigende
deformatie zijn kritiek op de in de jaren dertig geuite bezwaren tegen enkele van dr. A. Kuypers
theologische opvattingen.
Zie: De Heraut, 6 december 1903.
De redacteur was H.H. Kuyper.
Zie: De Heraut, 14 januari 1906.
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eisch der gereformeerde dogmatiek zijn logische plaats zich zag verzekeren binnen
het kader van die dogmatiek, en reeds eeuwen geleden in de synode van
61.
Charenton breed was besproken met het resultaat van confessioneele uitspraken,
62.
breed vermeld bij Rivetus, op wien ‘De Heraut’ zich meermalen beriep.
Niettegenstaande dit alles, dat toch den Heraut-redacteur, ook qua kerkhistoricus,
had kunnen interesseeren, vond deze redacteur dit een zich verdiepen in scholastieke
kwesties, en redeneerde hij zeer indringend over het onverstandig voordragen van
fonkelnieuwe gedachten door den ‘ontdekker’ derzelve: oorspronkelijkheidsziekte?
Ja zelfs, door hem werd in geding gebracht - hoe is het mogelijk? - het ‘teeder leven
63.
voor God’, dat van het ‘noodeloos aanstoot geven’ weerhoudt..... Ja, mijne heeren
studenten, uw thans 70-jarige magister is toen geplaatst naast ‘menig jong predikant’,
over wien ‘De Heraut’ zich ook destijds reeds beklaagde. Blijkbaar waren de ‘wilde
loten’ nog niet afgesneden. Maar meteen was de vraag naar het werkelijke,
vooruitziende leiderschap gesteld.....en dat niet door Greijdanus, die alleen maar
leiding gegeven heeft, zonder ooit naar de hegemonie te grijpen, en die het
64.
leiderschap geen ‘harpagmos’ ooit heeft geacht. Het moderamen der conferentie
die dr. Greijdanus had geïnviteerd, kreeg deswege een zachte vermaning van den
nog geen zeven jaren ouderen Heraut-redacteur. En straks - we kiezen nog steeds
de eigen woorden van dien redacteur - kwam er een ‘pijnlijk incident’; immers de
referent, eenmaal aangevallen op een helaas nog niet afgezworen manier, vroeg,
met een nimmer af te zweren tenacitas, om een duidelijke uitspraak over de vraag,
of zijn referaat terecht dan wel ten onrechte van Remonstrantisme beschuldigd was
65.
geworden. Het incident dier beschuldiging van Remonstrantisme heeft de pers
66.
bezig gehouden; ‘De Bazuin’ sprak erover in drie nummers, ‘De Standaard’ bleef
67.
niet achterwege. Maar zie, toen de referent zijn verhandeling publiceerde, en zulks
zonder wijzigingen aan te brengen, behoudens dan de vertalingen van Latijnsche
en Grieksche termen, toen slonk de oppositie, en zweeg. Het ‘teeder leven voor
God’ heeft zich niet in een ruiterlijk herstel van eer geopenbaard; dat bleef voor de
straks benoemende synode gereserveerd.
En nog is het einde niet te zien. Toen de kwestie van den erkenningsgrond van
den kánon, en het getuigenis des H. Geestes gerezen was, - een kwestie, waarin
wij, gelijk ook in de andere, die we noemden, nog steeds dankbare
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De synode van de gereformeerde kerk in Frankrijk te Charenton (1644-1645) veroordeelde
de leer, dat Adams zonde niet wordt toegerekend aan zijn nakomelingen.
A. Rivetus, Decretum synodi nationalis ecclesiarum in Gallia reformatorum, Leiden, 1645.
Andreas Rivetus (1572-1651), gereformeerd hoogleraar Oude Testament te Leiden. Zie:
BLGNP, II, pag. 375-378.
Zie: De Heraut, 14 januari 1906.
Een ding om naar zich toe te halen.
Zie: ‘Ingezonden’, De Standaard, 11 januari 1906.
Zie: De Bazuin, 12, 19 en 26 januari 1906.
Zie het ingezonden stuk van ds. R.J.W. Rudolph in De Standaard, 17 januari 1906 en de
verklaring ter verdediging van Greijdanus van ds. W. Breukelaar, ds. A. van Dijken, dr. S.O.
Los en ds. W.B. Renkema en dr. P.J. Wijminga, De Standaard, 19 januari 1906.
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leerlingen van Greijdanus willen zijn - opende ‘De Heraut’ wederom het vuur, dit
maal om tegen het referaat van Greijdanus op de predikantenconferentie te
68.
waarschuwen. 't Was in 1913; de figuur van Greijdanus bleek al meer professorabel,
en er waren al schapen, die vóór enkele herders uitliepen in de keuze van dezen
voederbak, om daaruit gespijzigd te worden. We geven een bloemlezing uit het
Herautartikel in kwestie. De titel van het referaat schijnt minder gelukkig gevonden
69.
(het bezwaar is hetzelfde als dat van dr. J.G. Ubbink later). Ook de nadere
toelichting maakt de zaak niet veel duidelijker. Een nadere begripsbepaling ontbreekt;
en dat heet een fout, die zich wreekt. De te stellen vragen zijn niet scherp genoeg
uit elkaar gehouden. Na deze formeele bezwaren komen de materieele; en hier
wordt meteen de cardo quaestionis geraakt, gelijk we tevens hier het leiderschap
van ‘De Heraut’, vooral tegen den achtergrond van latere kwesties, betwisten en
het aan Greijdanus met zijn scherp profetischen en altijd nuchteren blik zonder
aarzelen toekennen. Dit is de materieele klacht: ‘Naar het ons voorkomt, is de
70.
subjectieve grond in zijn betoog niet genoeg tot zijn recht gekomen’. De door
Greijdanus gegeven, en door ons gedeelde afwijzing der these, als zou het
Testimonium Spiritus Sancti erkenningsgrond voor het gezag der Schrift zijn, wordt
‘zeker niet geheel in overeenstemming met onze belijdenis’ geacht te zijn. Een
uitspraak der Fransche belijdenis wordt geacht ‘lijnrecht in strijd’ te zijn met wat
Greijdanus had betoogd. In welk verband het nog steeds gangbare woord ‘afwijkende
gevoelens’ wordt gebezigd; en hoewel Greijdanus zich ook op Bavinck had beroepen,
wordt dit genegeerd, doch een met Bavinck's gevoelen parallel loopende verwijzing
71.
naar á Marck ongenoegzaam geacht, wijl á Marck leefde in een tijd van decadentie,
toen het warme en bezielde geloofsleven uit de kerk geweken was, en dit ook op
de theologie zijn invloed gelden deed; hetgeen we zullen onthouden met het oog
op de, later ook door Greijdanus, aangesneden gemeene-gratie-kwestie. De
Heraut-redacteur verklaart tenslotte liever met de belijdenis onzer kerk dan met het
gevoelen van dr. Greijdanus mee te gaan.
Genoeg, naar men ziet, om die spontane schapen van daareven te laten
opschrikken.
Wij zullen niet in den breede verhalen, hoe in het volgend Herautnummer de
aangevallene zich heeft verweerd, en de hoog noodige nadere onderscheidingen
heeft doen spreken. ‘De eigenlijke kwestie’ - aldus wordt gereciproceerd ‘schijnt U
72.
ook hier ontgaan te zijn’. In zijn antwoord komt ‘De Heraut’ ertoe, de hulp van
Scholten te aanvaarden, en daarmede de subjectivistische gevaren, door Greijdanus
73.
zooveel mogelijk bezworen, alweer te begunstigen. Mirabile dictu wordt Scholten,
de man der kapitale vergissingen juist op het onderhavige

68.
69.

70.
71.
72.
73.

Zie: De Heraut, 30 november 1913.
Ubbink gaf er de voorkeur aan te spreken van kengrond boven erkenningsgrond, ‘omdat het
hier erom gaat datgene aan te geven, dat grond is voor mijn weten of kennen, dat de Heilige
Schrift niet een gewoon boek is, doch van God’. Ubbink, Ons Schriftgeloof, pag. 54.
De Heraut, 30 november 1913.
Johannes à Marck (1656-1731), gereformeerd predikant en hoogleraar theologie te Leiden.
Zie: BLGNP, III, pag. 259-261.
De Heraut, 7 december 1913.
Zie: De Heraut, 7 december 1913.
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punt, door ‘De Heraut’ voorgesteld als uitnemend kenner onzer oude gereformeerde
theologen. Doedes moet eveneens te hulp komen. En als bijdrage voor de kennis
van ‘het teeder leven’ van een opponent, maar dan een mislukte, komt de
verzekering, dat Greijdanus' paraphrase van een bepaald belijdenisschrift ‘handig’
is. In het volgend Herautnummer verzet dr. Greijdanus zich met nadruk tegen de
‘minstens drie à vier malen’ geponeerde beschuldiging van afwijking van onze
74.
gereformeerde belijdenis; een zaak, aldus Greijdanus, ‘die bij ons gereformeerde
volk meer wantrouwen wekt dan drankmisbruik of dieverij e.d.’. Daarom vraagt de
aangeklaagde royale intrekking der beschuldiging. ‘Anders behoort U...mij in den
geordenden weg en ter plaatse waar zulks betaamt, aan te klagen’. ‘De Heraut’
heeft het toen niet verder gebracht, dan tot een andere formuleering der door het
blad ingebrachte beschuldiging, en de daarna volgende verzekering, dat geen haar
75.
van haar hoofd aan deze aldus geformuleerde beschuldiging had gedacht. Wat
wèl gezegd was, daarvan werd geen redres gegeven. Het zij zoo; na zoo veel jaren
begrijpen wij en verstaan wij wel.
Welnu - eveneens na zooveel jaren achten wij het een indicatieven en vindicatieven
zegen van God, dat de man, die zóó was besproken in aangelegenheden, waarin
een jongere generatie steeds bewuster naar hem luistert, zulks dan vanwege zijn
argumenten, gekozen werd tot opvolger van Lucas Lindeboom. En, dat hij zóó
gekozen werd - een tweede stond niet naast hem. Jubilaris van vanavond, gij moogt
het wel weten, dat een groeiend getal van leerlingen, ook van dezulken, die nooit
uw colleges hebben gevolgd, deze lijn der goddelijke voorzienigheid met innigen
dank opmerkt. De geschiedenis doet wel geen recht, maar in de geschiedenis doet
76.
God het. Haast schijnt Hij soms niet te hebben, maar toch komt hij σπονδαιως.
Want, wat dit laatste aangaat, het is toch eigenlijk niet iets vreemds, wanneer een
arbeid, die reusachtige intellectueele inspanning vraagt, slechts langzaam het wint
of door de nevels heenbreekt. Het trooste U, dat langzaam gewonnen leerlingen
de duurzaamste zijn - en de dankbaarste.
*
77.

Intusschen moet ik hier ineens denken aan het tweede boek van Caesar's De
bello Gallico. Deze auteur wijdt in een werk van niet zoo heel veel ‘boeken’ een heel
apart tweede ‘boek’ aan het minutieuze verhaal van een ergens door hem gebouwde
78.
brug. De rest der ‘boeken’ is vol van veldslagen en andere militaire prestaties.
Waarom die onevenredigheid? vroeg ons destijds een onzer gymnasiale leeraren.
Het antwoord gaf hij maar zelf: wel, die Caesar dacht zoo: dat ik flink vechten kan,
dat weten jullie wel zoo langzamerhand. Maar dat ik óók nog bruggen bouwen kan,
en er over schrijven kan tot in allerlei technische

74.
75.
76.
77.
78.

Zie: De Heraut, 14 december 1913.
Zie: De Heraut, 14 december 1913.
Met haast.
Gaius Julius Caesar (100 v. Chr. - 44 v. Chr.), Romeins veldheer en staatsman.
C. Julius Caesar, De bello Gallico, liber IV, 17; Schilder verwees abusievelijk naar boek twee.
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bizonderheden toe, dat mogen jullie wel eens extra goed vernemen. Kan men nu
niet zeggen, dat de spreker van vanavond ongeveer evenzoo zijn rede opgezet
heeft: hij spreekt over een exegeet, maar gaat op dogmatische kwesties zoo heel
breed in?
Wanneer men maar niet de schuld aan onzen jubilaris geeft, dan staan de zaken
in dit verhaal inderdaad wel eenigszins zoo. Maar toch niet heelemaal zoo. Dat
Greijdanus een knap exegeet is, dat weten we allemaal wel; en, dat hij een knap
dogmaticus is, dat wisten we eigenlijk óók allemaal wel. Alleen maar, - vanavond
heb ik het wel eens graag willen ophalen. Wat bij Caesar de liber alter was, dat werd
zelfs bij mij de liber primus.
Maar heb ik niet goed gezien?
Anders gevraagd: is het toeval geweest, dat Greijdanus' levensgang hem via
dogmenhistorische studie en dogmatische bezinning heeft geleid tot de leeropdracht
der nieuwtestamentische exegese?
Immers neen?
De vrucht van dien ontwikkelingsgang is voor de exegetische en dogmatische
studiën in onze kerken van groote beteekenis geweest.
Er is, langzaam maar onweerstaanbaar, een drang opgekomen tot herziening
van sommige communes opiniones, eer ze tot generale axiomata zouden vergroeien.
Greijdanus zelf heeft aan dien opkomenden drang als één der eersten stuwing
gegeven. Maar zou die drang zich kunnen blijven verantwoorden, dan moest steeds
ernstige Schriftstudie ermee hand in hand gaan. Omgekeerd moest in dienzelfden
tijd de exegese, dat voornaamste deel der Schriftstudie, ook harerzijds zich
verjongen, en dan vrijmoedig haar resultaten aanbieden. Het luistert altijd nauw in
den samenhang tusschen exegese en dogmatiek, vooral in perioden, waarin, terecht
dan wel ten onrechte, weer een restant van gefixeerde, dan wel nog maar
gesuggereerde traditie op de helling komt.
Welnu, Greijdanus' exegese heeft op onderscheiden plaatsen getoond, een
nieuwen kant uit te willen, en als 't er op aankomt te wijken alleen voor de Schrift,
en niet voor de traditie. Rechtstreeks heeft ze ook dogmatische constructeuren op
weg geholpen, en in alle gevallen hun allen handen vol werk gegeven. Wie zal
79.
inzake de kwestie van de menschwording en vernedering, van κένωσις en
80.
ταπείνωσις ooit nog durven voorbijgaan aan Greijdanus' diep ingrijpende en
81.
geduldige exegese van Phil. 2? Wie naar Kuyper op dit punt zou terugwillen, moet
Greijdanus eerst opzij zetten; hetgeen hem te doen gegeven zij. Wie zal inzake het
Testimonium Spiritus Sancti nog durven citeeren, dat het de Geest is, die getuigt
82.
dat de Geest de waarheid is, zonder eerst af te rekenen met Greijdanus' opvatting,
volgens welke er staat, dat de Geest het is, die getuigt, omdat de Geest de waarheid
83.
is? Hoe sterk Greijdanus

79.
80.
81.
82.
83.

Ontlediging (‘vernietiging’).
Vernedering.
Zie: S. Greijdanus, De brief van den apostel Paulus aan de gemeente te Philippi, reeks
Bottenburg, Amsterdam, 1937, pag. 179-196.
Zie: 1 Joh. 5:6.
Zie: S. Greijdanus, De brieven van de apostelen Petrus en Johannes en de brief van Judas,
reeks Bottenburg, Amsterdam, 1929, pag. 517.
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als dogmaticus zich interesseert voor exegetische kwesties, en als exegeet voor
dogmatische, leert zijn inmiddels alweer door een lateren ingehaalden, nog maar
84.
onlangs verschenen kommentaar op de eerste helft van Lucas. Als de in het
vleesch gekomen, maar nog niet geboren Zone Gods begroet wordt door den
eveneens nog ongeboren Dooper, die als βρέφος ἐσκίρτησεν in de κοιλία van zijn
85.
moeder, dan herinnert de exegeet aan de bekende kwestie, die hem vanouds in
zijn strijd tegen alle subjectivisme moet interesseeren, de vraag n.l. of de
wedergeboorte gewekt wordt met, dan wel zonder het Woord? Men heeft, zoo merkt
hij op, gezegd: althans bij kleine kinderen zonder dat Woord, en dan gewezen op
86.
Jeremia (1:5) en op Johannes den Dooper, die ἐκ κοιλίας μητρός met den H. Geest
87.
vervuld is geweest. Niet deze exegeet, doch anderen wierpen dus de kwestie op.
Correctief voor wat de onderstelde gemakkelijkheid van het Schriftbewijs betreft,
merkt nu de exegeet nuchter op, dat hier geen sprake is van eene Geesteswerking
ter wederbaring. Directief evenwel in het voeren van datzelfde Schriftbewijs wijst hij
aan, dat de werking van den H. Geest zich paart met het hooren van Elisabeth en
het spreken van Maria, dat zij zich vereenigt met het spreken van Maria, niet sine,
88.
niet per, doch cum. Cum verbo Mariae. Om tenslotte te vragen: Kan het zoo ook
89.
niet toegaan bij de wedergeboorte van nog niet geboren kinderen?
Hoeveel gedachteloos van vader op zoon doorgegeven dusgenaamde
interpretaties van Schriftplaatsen zijn al bezweken voor Greijdanus' exegese? ‘Uw
roeping en verkiezing vast maken’, verdwenen is de slagzin, annex zijn dogmatische
hulpdienst. De gemeene-gratie-zang inzake de eere en de heerlijkheid der koningen,
ingedragen in het nieuwe Jeruzalem, de vrucht der gemeene gratie eenmaal
ingedragen in het huis der particuliere, verstomd is deze zang voor Greijdanus'
exegese. De gemeene-gratie-pijler, gestut, we geven het toe, en misschien nog
meer gestucadoord, door vele eeuwen, en bestaande in de pertinente verzekering,
dat ook de heidenen ‘de wet’ in het hart geschreven hadden, en dat de algemeene
openbaring bij hen dus werkte van binnen naar buiten, verbrokkeld is die pijler voor
Greijdanus' exegese. De doopersche verheffing van den inwendigen mensch, wijl
inwendig, boven den uitwendigen, en de daaruit verklaarbare, nog onlangs vernomen
beperking van den inwendigen mensch tot den wedergeborenen, onhoudbaar is ze
gebleken in confrontatie met Greijdanus' exegese. Het gebruik van Rom. 4:25 als
bewijsplaats voor een opwekking van Christus om onze reeds geschiede
rechtvaardigmaking, bestreden is het door Greijdanus' meening, dat deze opwekking
90.
feit geworden is om onze te geschieden rechtvaardigmaking. ‘De rechtvaardiging
der geloovigen kon in logischen zin niet aan die van den Heere Christus als hunnen
Borg

84.
85.
86.
87.
88.
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90.

Greijdanus, Lucas, I.
Als (nog ongeboren) kind opsprong in den schoot zijner moeder (Luk. 1:41).
Van de moederschoot af aan.
Zie: Greijdanus, Lucas, I, pag. 58.
Niet zonder, niet door, doch met. Met het woord van Maria.
Zie: Greijdanus, Lucas, I, pag. 59. Zie ook pag. 253.
Schilder annoteerde deze zin in de versie van 1947 als volgt: ‘Dat was heilzame critiek op
“1905”, het legstuk, dat men nog altijd bindend noemt, ook in zijn détails......’ (pag. 159).
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91.

vooraf gaan, maar moest er op volgen, dat is geschieden om zijnentwil’, - met
dezen éénen volzin worden heel wat theologische debatten opzij gezet, en toch
geen der participanten uitgelachen. Zou prof. dr. S. Greijdanus wel eens in zijn leven
iemand hebben uitgelachen?
Om des tijds wille zie ik af van het noemen van meerdere voorbeelden. Dat de
gegevene beteekenisvolle kwesties betreffen, en daartoe actueele, schijnt mij buiten
kijf.
Indien nu de spreker van hedenavond biechten mag, dan wil hij gaarne belijden,
binnen het kader van onze niet-populaire en gepubliceerde theologische litteratuur
geen enkel grooter gereformeerd werkstuk van den laatsten tijd zóó dankbaar te
gebruiken, en om zijn nauwkeurigheid en betrouwbaarheid zóó te waardeeren, als
de kommentaren van Greijdanus uit de reeks van Bottenburg. Dat ze deels bovendien
gepopulariseerd zijn in de bekende Korte Verklaring, geeft den daarin gevonden
zegen door, aan het volk, waarbuiten wij geen adem kunnen of mogen halen. Wij,
92.
93.
die opgegroeid zijn bij Meyer en later bij Zahn, hebben hier eindelijk een gevoel,
94.
thuis te zijn. De pacifist prof. Heering, heeft eens een jubileum van het
Remonstrantsche seminarie, laat ons zeggen: opgesierd met het trekken van een
parallel tusschen Leiden en Kampen. In beide steden zijn de Remonstranten het
langst vervolgd, zie daar de overeenkomst. In Leiden woonde daartoe de wijsheid,
in Kampen, naar men zegt (Heering had toen Kok's boekje over de Kamper uien
95.
96.
nog niet kunnen lezen), in Kampen woont, naar men zegt, de dwaasheid. Maar
97.
niet in de laatste plaats Greijdanus' werk (ook Windisch prees het aan) bewijst,
dat de hoogleeraar Heering beter had gedaan, zijn op zichzelf wel verdedigbaar
grapje te vrijwaren tegen misverstand of - verdenking.
Dezelfde Heering heeft eens sectariërs en confessioneelen naast elkaar gezet:
98.
beiden dogmatisch-geloovigen. Kerk- en dogmenhistorisch is die coördinatie
aanvechtbaar genoeg. Greijdanus heeft dan ook van Kampen uit naar Leiden eens
deze Retourkutsch doen rijden: hoe bevooroordeelend en verduisterend werkt toch
99.
het dogma van de onbevooroordeelde wetenschap! Eén van de weinige plaatsen
uit de omvangrijke litteratuur van Greijdanus, waar ge een

91.
92.
93.
94.
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96.

97.
98.
99.

Greijdanus, Romeinen, pag. 252.
Dr. H.A.W. Meyer (1800-1873), Duits protestants exegeet.
Dr. Th. Zahn (1838-1933), Duits protestants exegeet, hoogleraar te Erlangen.
Dr. G.J. Heering (1879-1955), hoogleraar theologie aan het Remonstrants Seminarium te
Leiden. Zie: BLGNP, III, pag. 167-170.
J.H. Kok, De ‘Kamper uien’...import, benevens een overzicht der geschiedenis van Kampen's
bloei en verval, in vroeger eeuwen, Kampen, 1936.
G.J. Heering, ‘Beteekenis van het remonstrantsch seminarium, herdenkingsrede bij het
driehonderdjarig bestaan, uitgesproken op maandag 29 oktober 1934 in het Groot-Auditorium
der Leidsche universiteit’, in: Het seminarium der remonstranten driehonderd jaar 1634-1934,
Amsterdam, 1934, pag. 10.
Dr. H. Windisch (1881-1935), Duits exegeet, hoogleraar Nieuwe Testament aan de
Rijksuniversiteit te Leiden.
Zie: G.J. Heering, De zondeval van het christendom, een studie over christendom, staat en
oorlog, Arnhem, 1928, pag. 10.
Zie: S. Greijdanus, ‘Enkele opmerkingen over het nieuwe boek van prof. dr. G.J. Heering’,
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, XXIX (1928), pag. 150.
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uitroepteeken leest; hij is er, geloof ik, nog zuiniger mee, dan Gunning Bavinck
constateerde te zijn.
Welnu, - het is de eere van Greijdanus' exegetischen arbeid, dat hij zich nimmer
geschaamd heeft voor het ook hem bindende geloofsvooroordeel. Al zijn
wetenschappelijke akribie, heel zijn machtige werkkracht, zijn studeerkamer-retraite,
100.
zijn jarenlang functioneeren als de klok van den Vloeddijk, ook thans, nu de
101.
Nieuwe Toren zwijgt, - hij heeft het alles in dienst gesteld van het gereformeerde
geloofsvooroordeel, het vóórwetenschappelijke. Hij, die zich met Zahn en Windisch
102.
103.
meten kan, en die de Baljon's, de Meyer's, de Van Hengel's en tutti quanti verre
achter zich laat. Maar een ander dan dit vooroordeel heeft dezelfde Greijdanus nooit
gekend: hij staat frank en vrij onder zijn broeders, heeft nog nimmer één hunner
naar de oogen gezien, nog nooit voor één hunner de oogen hoeven neer te slaan,
en is zijn eigen gang gegaan. Misschien dacht hij wel eens eenzaam te zijn. Maar
hij is het nooit geweest; alleen lag er soms wat tijdsspatie tusschen zijn actie en
anderer reactie. Geen wonder ook, waar de actie zoo ingrijpend was, en zoo weinig
moeite deed om dit bekend te maken.
De geschiedenis, ik ben er zeker van, zal dit gelukkig nog niet afgesloten
104.
levenswerk zijn plaats niet kunnen, en ook niet willen weigeren. Χωρήσατε ἡμᾶς
- ook aan Greijdanus wordt deze ambtsimperatief naar Gods belofte geldend
gemaakt, al zal ook hij, gelijk allen die hun tijd zijn vóór geweest, Gods tijd en wijze
hebben leeren afwachten. Zoowel in het bevruchten, als in het steriliseeren heeft
Greijdanus zich een getrouwen knecht betoond. In het versterken, het planten en
natmaken, en niet minder in het snoeien. In het reformeeren op langen termijn, en
als het moest, ook in het coupeeren en pareeren met een kort, snel gebaar.
Men onderschatte de grootte der gevaren niet, die hij, alleen, dan wel met anderen,
heeft helpen bezweren, hij, die 't ervoor over gehad heeft, liever personas gratas te
formeeren, dan er zelf één te zijn. Nog maar nauwelijks tien jaar is het geleden, dat
onze Gereformeerde Kerken gevaar liepen, een onrijpe leerbeslissing te nemen,
welke het theologisch denken zou hebben geduwd in een al te nauw slop. Ik denk
105.
aan wat reeds werd aangekondigd als ‘de Arnhemsche artikelen’. In die artikelen
- we volgen Greijdanus' eigen exposé - werd faktisch de voorstelling gegeven:

100.
101.
102.
103.
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105.

Greijdanus woonde op Vloeddijk 112 te Kampen.
Het carillon van de Nieuwe Toren aan de Oudestraat te Kampen was omstreeks 1941 in
verband met restauratiewerkzaamheden herhaaldelijk buiten gebruik.
Dr. J.M.S. Baljon (1861-1908), hoogleraar Nieuwe Testament aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht.
Dr. W.A. van Hengel (1779-1871), hoogleraar Nieuwe Testament aan de Rijksuniversiteit te
Leiden.
Geeft ons plaats.
Schilder doelde op de aan de synode van Arnhem (1930) voorgestelde proeve van uitbreiding
van de gereformeerde belijdenis. Zie: ‘Rapport inzake den uitbouw der belijdenis’, in: Rapporten
behoorende bij de acta der generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland,
gehouden te Arnhem van 19 augustus tot 19 september 1930, Kampen, z.j., pag. 30-33.
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‘1e. dat God aan Adam en Eva, dus aan den mensch vóór den zondeval, zich
slechts openbaarde in het hart, door de natuur, in de historie;
2e. dat na den zondeval kwam verrijking van openbaring, niet slechts naar inhoud,
doch ook naar wijze, doordat bij de genoemde algemeene openbaring kwam
de bijzondere;
3e. dat de onderscheiding van Gods openbaring vóór en ná 's menschen val dus
ook betreft de wijzen en wel in dien zin, dat na den zondeval een rijkere wijze
van openbaring aan den mensch geschonken werd, welke niet maar enkel wat
den inhoud betreft, maar ook wat de manier aangaat, die vóór den val overtreft;
4e. en dat dus de openbaring aan den mensch na den val die vóór zijne overtreding
van het verbod in Gen. 2:17 niet slechts naar inhoud overtreft’.

Tot zoover gezegde ‘Arnhemsche artikelen’.
Waren ze ooit aangenomen, dan zou daarmede de theologische encyclopaedie
in haar bespreken van de openbaring Gods, en van den liber naturae, en den liber
conscientiae, en van de conscientia als liber dan wel als lectrix, van het vrije gesprek
beroofd zijn geweest. Dan zou de leer van het z.g. werkverbond ernstig beschadigd
zijn geweest. Dan zou een nieuwe schakel ingevoegd zijn in den toch al te langen
keten van redeneeringen, die aan de Woordopenbaring een met haar beteekenis
geenszins overeenkomende plaats hadden toegekend. Dan zou de vraag van ὅτι
106.
en δίοτι in Gods spreken, en van de rechtlijnigheid van Gods spreken vóór en ná
den val een ontijdig en onjuist antwoord hebben ontvangen.
Maar zie, weer is Greijdanus de man, die ronduit verklaart, dat deze voorstelling,
op zijn zachtst gesproken, geheel onjuiste, onschriftuurlijke denkbeelden wekken
kan. Hij handhaaft de rechtlijnigheid der z.g. bizondere openbaring, coupeert een
aan de kerken bijna opgedrongen theologoumenon aangaande de verhouding van
bizondere openbaring en H. Schrift, en sauveert zijn eigen, door ons aanvaarde
beschouwing aangaande het Testimonium Spiritus Sancti, welke, en dan zonder
voorafgaande wetenschappelijke weerlegging der door haar zelf ingebrachte
bedenkingen tegen subjectivistischen inslag te ontvangen, bijna zou zijn verdrongen
uit de kerkelijke aandacht en uit het wetenschappelijk gesprek, zulks dan via synodale
uitspraak. Weer is het Greijdanus, die, ditmaal in coöperatie met den anderen
exegeet van Kampen, prof. Ridderbos, zijn voet dwars zet, wanneer reeds deputaten
in officieel schrijven de synode hebben geadviseerd ten gunste van gezegde
107.
artikelen. En opnieuw breekt hij een opdringend subjectivisme, dat in principe
den weg wilde openen voor een opvatting van photismos of illuminatie, als de
gereformeerden nimmer hebben willen aanvaarden, en van een lumen internum,
dat zich kon losmaken van de H. Schrift. Wij bezigen hier Greijdanus' eigen
terminologie. Weer heeft hij het pleit gewonnen.
Ik geloof niet, dat prof. Greijdanus ooit een pleit niet gewonnen heeft, zoodra maar
de door God geboden gelegenheid tot openbare toetsing van argumenten werd
gebruikt ten einde toe. En of bij andere constellatie wel van

106.
107.

Dat en omdat.
Zie: Rapport uitbouw, pag. 34.
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een winnen van een pleit, door wien der participanten ook, gesproken kan worden?
De christelijke consciëntie, en de uitspraak der geschiedenis, antwoorden, meen
ik, ontkennend.
*
Ik geloof, mijnheer de voorzitter, dat de geest der hier vergaderden naar een vaste
ordening der natuur den mijnen gaat dringen naar het einde. Ik zal die stille stem
niet ongehoorzaam zijn. Maar ik moet er aan toevoegen, dat mijn poging tot het
geven van een schets van Greijdanus' beteekenis daarmee veroordeeld is tot
onvolledigheid. Ik heb eigenlijk nog geen woord gezegd over tal van andere punten,
die niet kunnen worden veronachtzaamd bij een generale revisie der acta et gesta
Greijdani nostri. Ik zou hem moeten teekenen in zijn onvermoeiden strijd voor het
recht onzer Hoogeschool, waaraan hij, leerling der V.U., altijd fundamenteel trouw
geweest is, haar belangen ziende op een nimmer sectarische wijze. Ik zou moeten
wijzen op zijn strijd voor de erkenning van het ius promovendi van haar corpus
docentium; op zijn ijver voor verdieping en verbreeding van haar onderwijs, ook
door uitbreiding van het getal van haar leerstoelen, een uitbreiding die elders
verkregen werd onder coöperatie ten deele, van wie ze ons, hier in Kampen,
betwisten. Ik zou moeten wijzen op zijn volhardend pogen, om onze kerken te
houden in het spoor van het door Rutgers gewezen kerkrecht, opdat geen hiërarchie
over de gewetens zou gaan heerschen, en opdat de kinderen der Doleantie, gelijk
ook die der Afscheiding, niet hun eigen eerepraedicaat als Gods gepreste knechten
zouden prijsgeven. Op zijn zoowel antithetisch als thetisch in ‘De Reformatie’
gegeven zóó diepgaande kerkrechtelijke studies, dat een voor kerkrechtelijke
oriënteering ingesteld deputaatschap zonder den Kamper nieuwtestamenticus niet
tot stand heeft kunnen komen. Ik zou kunnen wijzen op zijn uitvoerigen arbeid aan
‘De Reformatie’. Ik zou kunnen wijzen op zijn levende gehoorzaamheid aan den
regel, die eens bij een jubileum van dr. A. Kuyper naar voren is gehaald:
Dare to be a Daniel,
108.
dare to stand alone.

Ik zou moeten wijzen op den grooten eerbied, dien Greijdanus altijd aan den dag
legt in het spreken over onzen gezegenden Heiland. Misschien is hij daarin wel het
meest verbonden aan prof. Lindeboom, die altijd toornde tegen de afkorting van
den naam van den Heiland. Het is niet de man van het vak alleen, doch het is ook
109.
de door de beroepsgevaren van dat vak niet beschadigde δουλος van zijn Heer,
die uitvoerig schrijft over een bladzijde uit het zielelijden van onzen Heiland, of over
de redenen van den duur van 's Heilands ambtsbediening op aarde, of over onzes
Heiland's doop door Johannes, of over de verklaring van 's Heeren
Messias-bewustzijn, of over de onmisbaarheid van

108.
109.

Dr. A. Kuyper heeft op 14 mei 1875 in de Tweede Kamer een vers van de Amerikaanse
opwekkingsprediker I.D. Sankey geciteerd, waarvan Schilder hier de beginregels gaf.
Dienstknecht, slaaf.
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God en zijne hulp. Ik zou moeten wijzen op de bewogenheid, die door alles heentrilt,
als dezelfde stellingen, die tegen dr. H.H. Kuyper, dr. V. Hepp, dr. J.G. Ubbink zijn
110.
verdedigd, nu ook naar buiten worden gehandhaafd tegen Carl Stange, alsmede
111.
112.
113.
tegen dr. L. Ihmels en prof. Cramer; het beste bewijs ex eventu, dat bij dezen
polemicus de weg niet loopt ván de polemiek tót Christus en de Schrift, doch ván
Christus en de Schrift tót de polemiek. Ik zou moeten wijzen op het deelnemen aan
de debatten aangaande de Asser leerbeslissing, en over het met anderen mede
uitdragen van de gereformeerde erfenis naar het buitenland, ook in een vreemde
taal; op de ettelijke bijdragen tot de studie der canoniek, alsmede de patristiek en
114.
de eerste geschiedenis van het christendom (b.v. over Marcion, Paulinist in zijn
genadeleer). En eindelijk zou ik uw aandacht kunnen vragen voor het beteekenisvolle
feit, dat deze hoogleeraar, die wel nimmer de allures van sommige jongeren heeft
kunnen waardeeren, als zij na 1918 over vóór en ná-oorlogsche problematiek en
probleemverschuiving elkaar loopen te enerveeren, toch zeer uitvoerig, thetisch en
met die typeerende legging van den vinger bij ettelijke schriftplaatsen, schrijft over
115.
‘Het wereldbestuur van den Christus en de wereldoorlog’. Een woord, ook voor
dezen tijd. Een woord dat de moeiten ook van dezen tijd in een heel wijd raam gaat
plaatsen. Een raam, dat nu nog maar één verbreeding lijden kan, en ook verkregen
heeft, als het elders heet, dat de apostel Paulus, sprekende over ‘de eerste
116.
beginselen der wereld’ met zijn gedachten leefde in het Paradijs, en bij wat daar
in den aanvang der menschelijke geschiedenis en van het wereldverloop heeft
plaats gegrepen, zoodat zijn uitdrukking van ‘de eerste beginselen der wereld’ moet
verklaard worden in overeenstemming met de woorden, in den hof van Eden
117.
gesproken; ik bezigde weer Greijdanus' eigen terminologie.
Maar ik moet hier wel afbreken. Eert het een jubilaris niet, als een spreker met
de omvangrijke stof van diens levensarbeid niet klaar komen kan in één keer?
*
Mijnheer de voorzitter, ik ga dus eindigen. Ik neem de vrijheid, in overtreding te
komen tegen den regel van geordende vergaderingen, welke ons verbiedt, een

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Zie: S. Greijdanus, ‘Volledig en juist?’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, XVI (1915), pag.
221-232.
Dr. L. Ihmels (1858-1933), Duits protestants theoloog, hoogleraar te Erlangen.
Dr. J.A. Cramer (1864-1952), hoogleraar kerk- en dogmengeschiedenis aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht. Zie: BLGNP, II, pag. 146-148.
Achteraf.
Marcion (eind eerste eeuw - ca. 160), stichtte in 144 na zijn excommunicatie een tegenkerk,
die zijn gnostische denkbeelden uitdroeg.
S. Greijdanus, ‘Het wereldbestuur van den Christus en de wereldoorlog’, Gereformeerd
Theologisch Tijdschrift, XVII (1917), pag. 251-262, 291-302, 327-341.
Zie onder meer: Col. 2:8.
Zie: S. Greijdanus, ‘De eerste beginselen der wereld’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift,
XXI (1920), pag. 113-131, 173-177, m.n. 177.
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ander dan den voorzitter aan te spreken. Ik eindig in den vocativus van den van
ouds professoralen naam Greijdanus.
Professor Greijdanus, wij hebben vanavond veel van U gezegd. Wij weten, dat
Gij er tegen kunt, want Uw leerlingen hebben U hooren bidden. Ze weten, dat Gij
Uwen Maker de eere geeft. Wij hebben voor uw levensarbeid grooten eerbied en
bewondering. Wij hebben voor Uw persoon hooge achting. Er is nog meer: wij
hebben U lief, wij houden van U, en Gij hebt daar nog nooit naar gesolliciteerd. Zijt
118.
Gij wel ooit sollicitant, en wel ooit niet sollicitus geweest? Wij hebben met z'n allen
geen bevoegdheid, regelen te breken, ook niet den regel, die den 70-jarigen
hoogleeraar noopt den actieven dienst, gelijk dat pleonastisch heet, te verlaten. Zou
om de bizondere omstandigheden Uw leermandaat verlenging krijgen, welaan, er
zal hier niemand zijn, die Uw geschiktheid ziet verminderd, of die voor repetitie van
ouden teerkost vanwege onmacht in het bereiden van nieuwen beducht is.
Enkele weken geleden stond ik in het Rotterdamsche Museum Boymans vóór
119.
het schilderij van Willink: de ruïne van Pompeï. Enkele mannenfiguren zijn er op
aangebracht; één ervan lijkt zoo op het eerste gezicht op U, zooals ge naar Uw
colleges gaat, Gij man van de klok, Gij remplaçant van onzen thans werkeloozen
stadsklokkenist. Maar, als de Heere God U nog langer ‘wandelingen onder ons
geeft’, en dat hopen we van heeler harte, dan zult Gij van de ruïnes verre blijven.
Uw blik zal staren in Gods open hemel, en in het Nieuwe Testament, dat Ge, naar
wij meenen te weten, altijd bij U draagt. En de stad Gods zult Gij zien, de heerlijkheid
en de eer der koningen ziet gij vandaag daarin ook dragen. Gij behoort, wat Uw taal
betreft, onbetwistbaar bij de ouderen; maar wat Uw gedachten aangaat, beschaamt
Gij in denkvaardigheid en -elasticiteit menigeen onder de jongeren. Poëzie is, geloof
ik, Uw fort niet, muziek evenmin; maar een fuga en een sonnet zouden toch aan
het rythme van Uw levenswerk, Uw stijlvollen arbeid, Uw ijzeren zelftucht, Uw
niet-apocalyptisch, maar wel Apocalypse-getrouw luisteren naar de voetstappen
van Uw Heer in de dramata der heils- en vervloekingsgeschiedenis, wel degelijk
een motief kunnen ontleenen. En inspiratie ook. Gij, dichter noch dramatist, hebt in
Uw leven het veelvuldigst geschreven over de Apocalypse van Johannes, gedicht,
en méér dan drama.
Wij gelooven, dat Gij, als het móet, de pijn van het rusten moeten, zult kunnen
dragen, omdat de vreugd van 't rusten in den drukken arbeid er altijd geweest is, er
dus ook blijven zal, want die vreugde van de rust, die in Christus Jezus is, verklaart
Uw levenswerk; dus kan zij daarmee niet sterven, noch beknot worden. Hij geve U,
met de levensgezellin, die U altijd verstaan heeft, nog veel te zien van de vrucht op
Uw arbeid.
En naardien van het Museum Boymans naar de Remonstrantsche kerk in
Rotterdam maar enkele schreden zijn, vergunne U mij mijn laatste Ausschweifung,
- dán houd ik wèrkelijk op. Als boven den ingang van die Remonstrantsche kerk te
lezen staat: eenheid in het noodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde, dan
willen zij, die U vanavond meenen te verstaan, en U met liefde omringen, God samen
danken, dat Hij ook door Uw levensdienst het derde lid

118.
119.

Bezorgd, zorgend.
Carel Willink (1900-1983), Nederlands schilder. Zie: BWN, III, pag. 661-663.
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dier spreuk in U zoozeer heeft laten domineeren, en dan centraal, d.w.z. eerst
tegenover den Heere en daarna tegenover de broeders, dat Gij in Uw handreiking
van exegeet aan dogmaticus en vandaar aan confessor één doorloopende kritische
randglosse zijt geweest op de beide terecht gekritiseerde, eerste leden van deze
120.
tolerantenspreuk. Tolerant zijt Gij geweest, maar nimmer een tolerant. Ge hebt
121.
Uw eerelint niettemin verkregen, en zéker niet te vroeg. Gij legt het alles af en
moogt het zoo weer aannemen. En het klinkt, nu ook van boven af, over onze
hoofden heen, ook als we U gaan groeten, mieux vaut l'honneur que les honneurs.
Daarom wil ik eindigen met een citaat uit Uw eigen werken, een citaat, waarbij
alle souvenirs aan ‘les honneurs’, alsmede aan hun tegendeel, vanzelf verbleeken.
Ik denk, collega Greijdanus, aan Uw woorden:
‘Wel leven de geloovigen nog op aarde, en bestaan en arbeiden zij in
samenwerking met aarde, lucht, firmament, stof, plant, dier, element. Zelfs niet
alleen nu, aan deze zijde van het graf, maar ook na den jongsten dag, hoezeer dan
in gewijzigden vorm; want aarde en hemel worden niet vernietigd, wel gereinigd en
vernieuwd; maar de grondslag waarop voortaan voor de geloovigen alles rust, n.l.
Gods verhouding tot hen, en hunne verhouding tot God, hun zijn, leven, handelen,
ervaren, hunne betrekking tot de gansche wereld, en die van deze als geheel en
van hare onderscheiden onderdeelen tot hen, die grondslag en der geloovigen en
aller schepselen verband en werking beheerschende regel, is totaal veranderd: die
122.
is nu Christus alleen en Gods genade in Hem’.

120.

121.
122.

Zie: Schilders bespreking van prof. dr. A. Eekhofs boek De zinspreuk In necessariis unitas,
in non necessariis libertas, in utrisque caritas, Eenheid in het noodige, vrijheid in het niet
noodige, in beide de liefde, oorsprong, beteekenis, verbreiding, Leiden, 1931, in De Reformatie,
8 en 15 januari 1932.
In augustus 1939 werd Greijdanus benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw.
Greijdanus, De eerste beginselen der wereld, pag. 176, 177.
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1.

85. Fichte tot de Duitsche natie

Voor de tweede maal wordt aan onze hoogeschool de cursus voor wat zijn gewonen
arbeidsomvang betreft, gesloten in oorlogstijd. Nog zijn de wolken, die verleden jaar
ons het uitzicht waren gaan belemmeren, niet weggevaagd; wel is er sinds dien
meer dan één zwarte plek bovendien in dat wolkendek te zien gekomen. Ons officieel
2.
orgaan ‘De Bazuin’ behoort nog steeds tot de verboden bladen; zijn kop met het
3.
‘hanc tuemur, hac nitimur’ is met een geweerkolf gebroken, en meer dan één lid
van ons corpus docentium heeft de nabijheid van vreemde instanties op onzen
bodem op een, aan het probleem der existentialiteit meer dan aan dat der
Gegenständlichkeit herinnerende waarnemingswijze ondervonden, al heeft dan ook
tot onze troost aanstonds zoodanige nicht-uninteressierte Betrachtungsweise heel
4.
onzen kring mogen kenmerken.

1.

2.

3.
4.

Uit: De Reformatie, 13 juli 1945. Toespraak van Schilder als rector, gehouden op 17 juni 1941
bij de sluiting van het cursusjaar aan de Theologische Hogeschool te Kampen. Ter toelichting
op de verlate publikatie van zijn toespraak schreef Schilder: ‘Niet om op “Kampen”, dat sinds
zijn karakter prijsgaf, terug te komen, doch om op den oorlogstijd terug te zien, geef ik hier
den tekst van de toespraak tot sluiting van den cursus 1940/41 van het voormalige Kampen.’
Opmerkelijk is dat prof. dr. C. Gerretson in de winter van 1941-1942 te Utrecht eveneens
colleges gaf over Fichte's Reden an die Deutsche Nation. Hij tekende Fichte, evenals Schilder
dat had gedaan, als iemand ‘die, zoals wijzelf, zich met zijn idealen moest staande houden
in de stormen van zijn tijd’. Zie: G. Puchinger, ‘Koloniaal en constitutioneel historicus’, in:
Gerretson, Verzamelde werken, VII, pag. 158.
De verschijning van De Bazuin werd op 12 oktober 1940 door de Duitse bezetter voor
onbepaalde tijd verboden, vanwege de daarin door prof. Dijk bestede aandacht aan de
verjaardag van prinses Irene (De Bazuin, 2 augustus 1940) en de gevangenschap van Schilder
(De Bazuin, 30 augustus 1940). De Duitsers lieten Dijk toen nog ongemoeid.
Dit houden wij in het oog, hier spannen wij ons voor in.
Behalve door het verbod van De Reformatie op 22 augustus 1940 en dat van De Bazuin en
door Schilders gevangenschap, was het docentencorps van de Theologische Hogeschool
nog niet direct getroffen door de bezettende macht, hoewel de hoogleraren K. Dijk en G.M.
den Hartogh actief waren in het schoolverzet. Op 30 juni 1941, twee weken na Schilders
toespraak bij de sluiting der lessen werd Dijk in verband met dit verzet gevangen genomen
en gevoegd bij de ‘Indische gijzelaars’ in Buchenwald. Hij werd op 29 oktober 1942 vrijgelaten.
J. Ridderbos ontkwam op diezelfde 30e juni dankzij uitstedigheid aan een arrestatie in verband
met de liquidatie van de Antirevolutionaire Partij; hij dook daarna onder, al verscheen hij
geregeld op synodevergaderingen: op 9 december 1941 en volgende dagen en op 26 mei
1942 op de synode van Sneek-Utrecht en voorts vanaf 6 oktober 1942 op de synode van
Utrecht. In maart 1943 dook hij op en keerde terug naar Kampen, waar aan de Theologische
Hogeschool de colleges sinds februari van dat jaar waren gestaakt. Schilder was sinds 13
juli 1942 ondergedoken om een arrestatie te ontlopen.
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Want, mochten ook meer dan één van onze gemeenschapsmiddelen wijken, de
gemeenschap bleef. Ons ontbreekt - dank zij die geweerkolf - wel het orgaan om
publiek te informeeren bij den Heraut-redacteur, of hij soms ook aan òns orgaan en
zijn redacteur gedacht heeft, toen hij onlangs schreef, dat ‘menig kerkelijk blad,
waarvan de redacteuren de voorzichtigheid, die thans eisch is, niet betrachtten, de
5.
gevolgen daarvan ondervonden heeft’; maar, alweer tot onzen troost, ons ontbreekt
niet de gelegenheid, vast te stellen, dat de reden van 't verbod van bladen blijkbaar
aan dezen nog schrijvenden Heraut-redacteur, tenzij hij zich in een bloote gissing
mocht vergeten hebben, beter bekend is dan aan de getroffenen zelven, die nog
steeds geen reden voor het verbod hebben hooren noemen.
Men ziet dus: vóór de zon drijven nòg de wolken.
Maar de geschiedenis heeft zulke situaties meer gekend.
't Zal U dan ook niet verwonderen, dat ik, op zoek naar een motief voor het
gebruikelijk toespraakje tot sluiting van de lessen, heb gedacht, ditmaal, aan dien
favoriet aller propaedeuten: Johann Gottlob Fichte, Hoogleeraar-redenaar in bezet
6.
gebied. Ook hij heeft met de censuur kennis gemaakt; en dan met een dubbele.
Eerst met die van de keur-saksische regeering, die het Jenenser Philosophisch
Journaal in beslag liet nemen, omdat Fichte daar God met de zedelijke wereld-orde
7.
had geïdentificeerd; een blasphemie, die een terecht vertoornd, doch overigens
ten onrechte anoniem gebleven pamflettist aanleiding gaf tot het schrijven van
8.
brieven van een bezorgden vader aan zijn zoon. Daarná met de censuur, die ook
9.
Fichte's Reden an die deutsche Nation hadden te passeeren, eer zij aan den druk
konden worden overgegeven; de censuur over Reden, dus, aan de Berlijnsche
Universiteit gehouden, toen Berlijn door fransche troepen was bezet; de censuur,
waarvan hij reeds in de Voorrede gewag maakt, en die, zelve onderdeel der fransche
bezettingsapparatuur, onder dagteekening van 13 April 1808 ons een met duitschen
naam onderteekend stuk heeft achtergelaten, opgenomen tusschen Fichte's 13e
en 14e Rede; we vernemen daaruit, dat de professor Fichte papieren had zien
10.
verdwijnen onder de handen der censuur.

5.
6.
7.

Zie: De Heraut, 11 mei 1941.
Fichte was hoogleraar te Jena (1794-1799) en daarna te Berlijn. Sinds 1806 was een groot
deel van het Duitse Rijk bezet door Frankrijk.
De censuur betrof een artikel van Fichte ‘Uber den Grund unseres Glaubens an eine göttliche
Weltregierung’, Philosophisches Journal, Jena, 1798, deel 1. Zie: T.K. Oesterreich, Die
12

8.
9.
10.

Deutsche Philosophie des XIX. Jahrhunderts und der Gegenwart, Berlijn, 1923 , pag. 17,
18. Schilder maakte voor zijn beschrijving van Fichte's leven in belangrijke mate gebruik van
dit werk.
Schreiben eines Vaters an seinen Sohn über das Fichtesch. und Forbergsch. Atheismus,
z.p., z.j.
J.G. Fichte, Reden an die Deutsche Nation, Berlijn, 1808.
Zie: J.G. Fichte, ‘Reden an die Deutsche Nation’, in: J.G. Fichte, Werke, Auswahl in sechs
Bänden, bezorgd door Fritz Medicus, V, Leipzig, z.j. [1910], pag. 591, 592; zie voor de censuur
ook: pag. 369, 373.
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Oesterreich wijst erop, dat Fichte deze Reden an die deutsche Nation heeft gehouden
11.
‘unter hoher persönlicher Gefahr’, - in het door franschen bezette Berlijn. Nu, aan
gevaren heeft hij wel zeer vaak bloot gestaan; de romantische ‘sfeer’, die ditzelfde
12.
13.
Berlijn hem in het gezelschap van Friedrich Schlegel, van Dorothea Veit, van
14.
Schleiermacher en van Tieck heeft kunnen bereiden, was toch allesbehalve
typeerend voor Fichte's dagboekstoffen; hij heeft zelfs zijn vrouw gedurende de
bezetting van Berlijn moeten achterlaten in de stad, en heeft een ziekte, die zij had
opgeloopen als verpleegster in een lazaret, van haar overgeërfd, en dit met exitus
15.
letalis. Let maar op zijn tijd: in 1806 moest Fichte voor de opdringende franschen
de wijk nemen naar Königsberg; en reeds toen heeft hij gearbeid aan de
bovengenoemde Reden, die straks, en dan nu te midden van de troepen der
bezettende macht te Berlijn gehouden zijn in den winter van 1807 op 1808.
Overbekende jaartallenwijsheid uit de z.g. ‘algemeene’ geschiedenis zegt ons voorts
meer dan genoeg. Napoleon, die niet in Engeland durfde landen, zocht, volgens
16.
J.W. Pik, afleiding in een oorlog op het vasteland, ‘om uit de impasse te geraken’.
Hij schond daartoe duitsch grondgebied, het Badensche. Straks gaapte er een kloof
tusschen de duitsche staten; Beieren, Württemberg en Baden stonden al spoedig
17.
tegenover het onzekere Pruisen; en het daarna volgende Rijnverbond dreef de
wig nog dieper in het lichaam der duitsche rijkseenheid; Midden-Duitschland ging
een tegenwicht vormen tegen de Noord- en Zuid-Duitsche macht. Vele
‘reichsunmittelbare’ vorsten werden gemediatiseerd; de kaart van Duitschland
onderging een ‘vereenvoudiging’; hetgeen doorgaans niet zoo ‘eenvoudig’ pleegt
te geschieden. De leden van het Rijn-verbond scheidden straks zich af van het
18.
Duitsche Rijk; Keizer Frans II legde spoedig daarop de duitsche keizerskroon af,
en de droom van het Heilige Roomsche Rijk der Duitsche Natie was uitgedroomd:
't ontwaken was pijnlijk genoeg. En toen Pruisen zich eindelijk in 1806 tegen
Napoleon in oorlog begaf, in een coalitieoorlog, was het al te laat; harde slagen
vielen op Pruisen's rug; twee pruisische legers gingen onder bij Jena en Auerstädt.
De koninklijke familie vluchtte; Berlijn zag de fransche vlag wapperen; en het verwijt,
dat de voormalige duitsche staten, nu in het Rijnverbond vereenigd, met
gebruikmaking nog wel van de fransche taal het Duitsche Rijk hadden tegengevoerd,
19.
het verwijt n.l. van ‘insuffisance complète’, scheen de voor veler besef eenig
mogelijke rechtvaardiging te hebben

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zie: Oesterreich, Deutsche Philosophie, pag. 18, 19.
F. von Schlegel (1772-1829), Duits wijsgeer.
Veit wordt vermeld in Oesterreich, Deutsche Philosophie, pag. 18.
C.F. Tieck (1776-1851), Duits beeldhouwer, hoogleraar aan de academie voor beeldhouwkunst
te Berlijn.
Dodelijke afloop.
7

Zie: J.W. Pik, Overzicht der algemeene geschiedenis, tweede deel, Zwolle, 1925 , pag. 95.
Schilder steunde voor zijn beschrijving van Fichte's tijd in belangrijke mate op dit Overzicht.
Het Rijnverbond of de Rijnbond was een in 1806 gesloten verbintenis van zestien Duitse
staten gericht tegen Pruisen en Oostenrijk, waarvan Napoleon de beschermheer werd.
Frans II (1768-1835), Duits keizer, abdiceerde in 1806.
Volledige onbekwaamheid. Zie: Pik, Overzicht, pag. 97.
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verkregen: de rechtvaardiging ‘uit de feiten’. Het trotsche Hannover was tot lokaas
tussen franschen en engelschen gedegradeerd; Pruisen moest daarbij toezien. En
het vermetele gebaar der pruisische officieren, die hun sabels op den stoep der
fransche ambassade hadden gewet, was duur genoeg te staan gekomen: 't was
bespòt met den hoonlach der geschiedenis; dit is, ge verstaat me wel, maar
beeldspraak; en dàt maakt de zaak nog erger. Te Berlijn was de facto een
20.
continentaal-stelsel uitgeroepen; maar die het deed, was de franschman Bonaparte.
In dien wirwar stond nu de filosoof het terrein te verkennen, en meer dan dat. Ook
hij wou zijn sabel wetten; en hoe verbeten hij het deed, leeren zijn Reden zelf. Hoe
zou 't ook anders kunnen bij den filosoof, die van jongs af gepakt was door het in
Kant's denken overheerschende vrijheidsprobleem; den filosoof, die in zijn ook bij
ons vaak misduide woord: was für eine Philosophie man wähle, hängt davon ab,
21.
was man für ein Mensch ist, tenslotte niets anders heeft willen uitspreken, dan dit:
dat niet de filosofie òns kiest, doch wij háár, althans indien wij als filosoof, en dan
als vrijheidsfilosoof voor eigen critische rechtbank ons legitimeeren kunnen; niets
anders dan dit: dat bij zoodanige ‘spontane’ keuze de mogelijkheid zich ziet
verwerkelijken, den wilsakt vrij te maken van den benauwenden, beklemmenden
22.
Kausalnexus; dat geen determinisme, doch vrijheid de eenige filosofische Predigt
zal mogen zijn. Voor wie zóó dacht, was het wel heel benauwd leven in bezet gebied,
als duitscher, en als leerling van Kant, die zijn ‘Zum ewigen Frieden’, dat
metafysische ontwerp van 1796, had laten uitloopen op een filosofische
perspectiefteekening van een eeuwigen vrede, die een eind zou maken aan de tot
nu toe usantieele vredessluitingen, welke immers niet meer waren dan
wapenstilstandsbepalingen; een eeuwigen vrede, die niet maar het motief zou zijn
voor het onderschrift van het uithangbord van dat ergens verscholen nederlandsche
kroegje, waarop een kerkhof was geschilderd, doch die in plaats van ‘eine leere
Idee’ zou worden tot ‘eine Aufgabe, die nach und nach aufgelöst, ihrem
23.
Ziele...beständig näher kommt’. Ja, benauwd was het leven wel voor Fichte, die
eens uitsprak, dat zijn opvatting van het beroep van geleerde involveerde, ook
priester der waarheid te zijn, ‘ich bin in ihren Solde, ich habe mich verbindlich
24.
gemacht, alles für sie zu tun und zu wagen und zu leiden’. Ja, ja, we weten er
alles van: ook de heidenen doen wel eens ‘krachtens natuur’ ‘dingen die der wet
zijn’, al doen ze ook nooit de wet, en al staat déze ook nimmer in hun hart
25.
geschreven.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Na de door Napoleon Bonaparte gewonnen slag bij Austerlitz ontbond hij het Heilige Roomse
Rijk en kondigde op 21 november 1806 het tegen Engeland gerichte continentale stelsel af.
J.G. Fichte, ‘Einleitungsvorlesungen in die Wissenschaftslehre’ (1813), in: I.H. Fichte (ed.),
J.G. Fichte's nachgelassene Werke, I, Bonn, 1834, pag. 434.
Oorzakelijk verband.
I. Kant, Zum ewigen Friede, ein philosophischer Entwurf, Stuttgart, 1976, pag. 76.
J.G. Fichtes Sämtliche Werke, VI, Berlijn, 1846, pag. 333, 334. Geciteerd in Oesterreich,
Deutsche Philosophie, pag. 20.
Zie: Rom. 2:14, 15.
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*
Op den inhoud der Reden kan ik, ge verstaat dat, nu niet ingaan. Dat de
vrijheidsfilosoof deze zijn wetenschappelijke qualificatie aan het filosofisch idealisme
26.
ontleend wil zien, is U allen duidelijk. Dat hij als burger in een protestantschen staat
jaloersche blikken werpt naar het pauselijke Rome, waar in Machiavelli's tijd een
27.
‘grosse Schreibe- und Pressfreiheit’ was, verwondert U evenmin, als dat hij,
28.
voorstander van een absoluten staat, nalaat, juist Machiavelli eens nader aan den
tand te voelen, juist op dit stuk van persvrijheid. Er zijn er meer geweest, die van
bestaande persvrijheid zelf gebruik maakten, teneinde de apparatuur eener
grootscheepsche actie tot haar terzijdestelling des te doeltreffender te kunnen
scheppen en bedienen.
Het zijn dan ook slechts enkele formeele bepaaldheden van de overeenkomst ter
eener, en van het diepgaand onderscheid tusschen Fichte's en ons spreken op
academische plaats in bezet gebied ter anderen zijde, die mij de stof aan de hand
doen voor een korte toespraak ter afsluiting van dezen cursus.
Er is namelijk overeenkomst. Fichte moge in qualiteit van vrijheidsfilosoof
29.
poseeren, wat wij als douloi van onzen Kurios Jezus Christus in ambtelijke
gebondenheid als roeping erkennen, we komen dan toch van dit onderscheiden
standpunt uit tot de grondleggende uitspraak: was seine Selbständigkeit verloren
hat, hat zugleich verloren das Vermögen einzugreifen in den Zeitfluss, und den
Inhalt desselben frei zu bestimmen; es wird ihm, wenn es in diesem Zustande
verharret, seine Zeit, und es selber mit dieser seiner Zeit, abgewickelt durch die
30.
fremde Gewalt, die über sein Schicksal gebietet. Dit vooreerst. En dan voorts:
Fichte moge uit een autonome filosofische evolutionistische constructie van de
Grundzüge des Zeitalters opereeren, en wij daarentegen uit een schriftuurlijk
31.
gewonnen inzicht inzake den vasten gang van den ‘jôm Jahwe’, - niettemin voelen
we mèt hem ons in een kolkenden maalstroom geworpen, die ons hooren en zien
doet vergaan, ja, die het ons onmogelijk maakt, de klok nog langer bij te houden.
Drie jaar vóórdat hij zijn Reden uitsprak, had Fichte zijn Vorlesung gegeven over
32.
de ‘Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters’ (IV). Daar had hij betoogd, dat zijn
tijd stond in den 3en Hauptabschnitt van de gesamte Weltzeit. Maar na die luttele
drie jaar had hij ontdekt, o neen, niet dat zijn calculatie ietwat gevaarlijk was geweest,
dóch, dat ‘irgendwo dieser Abschnitt volkommen abgelaufen und beschlossen’
33.
was. Aanmerkt, wat de invasie van een bezettende macht vermag bij een filosoof,
die drie jaar geleden den absoluten staat had verdedigd, en die hem, dien absoluten
staat, had geconstrueerd als een ‘künstliche Anstalt’ om alle individueele

26.
27.
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33.

Pruisen.
Fichte, Reden, pag. 372.
N. Machiavelli (1469-1527), Florentijns staatsman en geschiedschrijver.
Slaven.
Zie: Fichte, Reden, pag. 376.
Dag van de Heer.
J.G. Fichte, ‘Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters’, in: Werke, IV, Leipzig, z.j., pag.
392-648.
Fichte, Reden, pag. 375.
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krachten op het leven der Gattung te richten, en om ze daarin te versmelten, en om
de Form der absolute Idee überhaupt ààn de individuen te realiseeren en te
demonstreeren; en als de bestemming van het menschelijke geslacht, dat immers
langzaam maar zeker tot vrijheid zich had te verheffen. Zooals Assur voor Jesaja's
besef de geesel van Azië was geworden, de geesel, die, hoewel zelf straks met
Jahwe's hand stuk te slaan, toch eerst de hubris óók van Abrahams zaad te breken
had, zoo was Napoleon, met zijn fransche bezetting door God aangewezen, om
vóór den slag aan de Beresina de hubris van het idealisme der epigonen van Luther,
der romantische-gebildete onder de verachters van Luthers
natuur-en-genade-separeerende ‘religie’, der Schleiermacher's en Fichte's, te breken;
en dit zóó acuut, dat zij in drie jaar tijds een nieuw Zeitalter liever inluiden, dan hun
eigen eschatologische ontwerpen van structuren der cultuurgeschiedenis te herzien.
Ik vrees inderdaad, dat ook op dit punt tusschen Fichte en ons, thans ook in bezet
gebied zoo goed en kwaad als het gaat adem halende, overeenkomst bestaat.
34.
Intusschen, wie zoo vreest, heeft toe te zien; d.w.z. in metonoia zich te bekeeren.
Hij heeft te bedenken, dat, moge om onzer zonden wil tusschen de Fichte's en ons
menige parallelle bewegingslijn zich afteekenen voor ons oog, niettemin wegens
de onberouwelijke verkiezing Gods tot zaligheid de fundamenteele verschillen
gebleven en kènbaar gebleven zijn. En het is onder een korte verwijzing naar eenige
dezer verschillen, dat ik bij het einde van dezen leergang u, commilitonen, als rector
35.
dezer hoogeschool mijn ook in bezettingstijd volgehouden ‘gaat henen in vrede’
motiveeren mag en durf.
Hun eerste verschil raakt rechtstreeks onzen academischen arbeid. Fichte klaagt,
dat na de bezetting van zijn stad en zijn land, het ‘Vermögen einzugreifen in den
Zeitfluss’ geen ‘eigene Zeit’ meer overhield; het moest immers voorhands zijn jaren
36.
tellen naar de ‘Begebenheiten fremder Völkerschaften und Reiche’? Máár zoo
troost hij zich, en zoo vermànt hij zich als filosoof, zoo ook handhaaft hij zich als
vrijheidsfilosoof, maar; er is één mogelijkheid aan de vrijheid gelaten: zij ‘erschaffe’
zich een nieuwe wereld, en beginne alzoo schöpferisch en spontaan, een ‘neuen’
37.
en ‘eigenen Abschnitt in der Zeit’; ge ziet: het calculeeren begint van voren af aan.
Die nieuwe wereld moet, zegt Fichte, de man van den absoluten staat, de bezettende
macht verschàlken; en dat zóó grondig, dat ze ertoe verleid worde, bedacht op eigen
voordeel, geen hinderpaal haar in den weg te stellen. Zulk een nieuwe, alzoo
38.
beschaffene Welt, is dan meteen Erzeugungsmittel eines neuen Selbst. Als
zoodanig zal ze meteen Erziehungsmittel zijn; van het thema der ‘Erzeugung’ komt
Fichte vanzelf tot dat der ‘Erziehung’, ook van de academische jeugd, die voor zijn
besef wel de eerst aangewezene is in dezen spontanen Erzeugungsakt. Wil de
duitsche jeugd maar overtuigd zijn van haar eigen schöpferische vermògen als de
duitsche Jugend in de deutsche Nation, dan zal zij groote
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Verandering van denken.
I Sam. 1:17.
Fichte, Reden, pag. 376.
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Ibidem.
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39.

dingen zien gebeuren, en steeds grootere dan deze. - 't Verwondert ons niet, dat
de man, die langs de lijn van het Kantiaansche, aanvankelijk kentheoretische
leerbegrip van Erzeugung der Welt, bij hem in metaphysischen zin daarna
geradikaliseerd, zich nu ook steeds consequenter bewogen heeft, dat deze man
vàn de Erzeugung komt tot de ‘Erziehung’, en dat beide ‘spontane’ akten van den
‘vrijen’ mensch bij hem zijn. Wat zal men ook ànders verwachten bij een denker,
die in de ontplooiïng der wereld tevens de manifestatie van de zedelijke wereldorde,
en dus van God ziet? Den denker, die tegen het ook voor hem toen nog onvermoede
einde van den voorgaanden Abschnitt der Zeit had durven schrijven: dat slechts
een paar generaties van vrede en rust voor de natie behoefden te passeeren, om
het zóóver ‘te zien komen, dat langzamerhand de Mode, zur Ungerechtigkeit auch
40.
nur innerlich versucht zu werden, geheel en al te loor zou zijn gegaan (IV, 563)?
Mijne Heeren, wij waren allang gewend, elkaar als examen- en tentamenstof over
41.
te geven, dat de Opzoomertjes en tutti quanti, die zulke wijsheid hebben nagepraat
van academische rostra àf tot in de Staten Generaal toe, de plank missloegen,
vooral toen zij meenden, dat men dergelijke droomen droomen kon, ook zonder
den wijn van 't pantheïsme te hebben gedronken; 't was de tijd, dat [zij]
Schleiermacher's theologische rechterhand lieve ethische domineetjes zagen zalven,
zonder ook maar te letten op zijn filosofische linkerhand, die hun de verwachte
katechismuskindertjes wurgde, eer ze goed en wel gebakerd waren. Toch zijn ook
wij in dit bezettings-jaar overstèlpt, ja overstróómd; en de academie-gasten van
42.
bepaald formaat hebben, in den z.g. Nederlandschen Kultuurkring [zich] verbonden
mèt de lieden, die soms op den leeftijd der baardelooze knapen reeds zich te fier
waanden voor de kleine klapdeurtjes van 's lands vergaderzaal, zoodra ànderen,
vreemden, deze hadden ontruimd, gewedijverd in de planmässige propaganda van
de leer, dat wie daar zegt, dat ‘volk’ het ‘hoogste goed’ is, geen synthetisch, doch
een analytisch oordeel uitspreekt, althans, indien ondersteld is wat te onderstellen
blijft: de allerchristelijkste logica der nieuwe ordening. Inderdaad, we zijn overstróómd;
en het collegedictatelijk of oratorisch-routineuze rubriceerende dier booze
naneefjes-Opzoomertjes is ons onder de bedrijven door schier vergáán. Geen
wonder ook, waar in de pers alle tegensprekende mond gesnoerd, en een enkele
kerkelijke mond ter zijde alleen maar voor een meewarig: ‘broeder, wat dòe je ook
zo onvoorzichtig te wezen’, opengegaan was. Maar God beware u, commilitonen
ervoor, dat ge het onderscheid tusschen oorlog en revolutie zoudt vergeten; en

39.
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Zie: Fichte, Reden, pag. 385-388.
Zie: Fichte, Grundzüge, pag. 563.
C.W. Opzoomer (1821-1892), wijgeer, jurist en letterkundige, hoogleraar wijsbegeerte te
Utrecht. Hij verdedigde de vrijheid van de wijsbegeerte ten opzichte van het openbaringsgeloof,
publiceerde onder meer over de grenzen van de staat en leverde invloedrijke commentaren
op het Burgerlijk Wetboek.
Schilder doelde wellicht op de door Seyss-Inquart bevorderde nationaal-socialistische
Nederlandsche Kultuurraad, die op 28 september 1940 was ingesteld. Deze Raad richtte zich
tot wetenschappelijke en culturele kringen met een oproep zich aan te sluiten bij de nieuwe
orde. Reorganisatie van het onderwijs had voor de Raad hoge prioriteit. Dat deze reorganisatie
de liquidatie van het bijzonder onderwijs zou betekenen behoeft geen betoog.
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dat ge daarom meenen zoudt, vanwege eenig landoorlogsreglement van God
vergunning, om niet te zeggen: verplichting zoudt hebben ontvangen, den
revolutiegeest dan maar te laten begaan. Zegt het voor Zijn aangezicht, zegt het na
een jaar lang collegeloopen in bezet Kampen, dat gij tegenover Fichte uit uw bezet
gebied staat te belijden uw geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper
van hemel en van aarde; en zegt het, dat gij geen afgoderij met ‘het volk’ als hoogste
goed bedrijven wilt, en dat de wet niet in de dingen zit, zooals de groeikracht in den
foetus en in het kind; en dat ge de volstrekte antithese van Abraham Kuyper nog
altijd gelooft, al noemt desnoods een naamgenoot van hem in De Heraut u daarom
ook onvoorzichtig in een onbegrijpelijke verwarring van oorlogs- en van
revolutietoestand. Wanneer gij na een jaar collegeloopen in bezettingstijd die
belijdenis niet zoudt vernieuwen en versterken, theïst tegen pantheïst, wat hebt gij
dan eigenlijk hier gedaan? ‘Erzeugen’ en ‘erziehen’, dat zijn bij ons verba, waarvan,
voor wat het eerste betreft, alleen God het activum vervoegt, en wij alleen het
passivum; en voor wat het tweede betreft, wij alleen dan de mediale en passieve
vervoeging kennen, indien God als souverein weer 't activum voor Zich gereserveerd
heeft. Dat zijn zoo de axiomata der gereformeerde confessie, als ze de verba of
begrippen roepen, wederbaren, nieuwe mensch, geschapen in Christus Jezus,
heiliging, opwassen, bekeeren hanteert of als zij van de unio mystica, maar dan
langs den weg van Woord, en ambt, met Jezus als den Christus gewaagt. Gaat
naar uw huis terug, en weigert met Fichte te gelooven, dat de wereld van den
absoluten pacifieken staat automatisch Erzeugungsmittel is van ‘ein neues Selbst’;
en houdt u nòg eens opzettelijk voor oogen, dat wie het ‘er is geschreven’ en het
43.
andere ‘er is geschied’ rècht onderscheidt, zijn eigen aandeel in den opbouw van
de situatie van het kómende tijdsgewricht slechts dan leveren, en van deze leverantie
boven alle farizeeërs gerechtvaardigd als voor God rechtvaardige naar zijn huis kan
gaan, wanneer hij niet aan een verborgen wereld-immanenten ‘god’, noch aan een
verborgen god-immanenten wil, doch aan het geopenbaarde Woord van den in
Christus openbaren God zich conformeert van dag tot dag. Dan hebt ge ook geen
enkele behoefte, u om te schakelen vanwege den bezettingstoestand, die den echt
filosofischen, en dus niet afgetrokkenen, niet verstrooiden Fichte zoozeer verward
heeft; en ge gaat dan niet eens een nieuw tijdperk inluiden, want tusschen de kadans
der journalistiek van den paradepas èn het rhythme van de Apocalypse hebt ge dan
wel terdege leeren onderscheiden.
Een tweede verschilpunt tusschen Fichte en ons hier wijs ik aan, en nu houden
wij zelf den paradepas in: wij zullen bij het einde van dezen cursus ons moeten
onderzoeken, of wij onze harten hebben gekeerd tot den confessioneel ons bekend
geworden God. Wij zijn in òns bezet gebied en in deze academische zaal zoo zéker
niet van elkaar, als Fichte het dacht te zijn van zich en zijn geachte toehoorders.
Toen Fichte zijn Reden ging houden, stak hij vertrouwend van wal: hij wilde de
duitsche natie die betere wereld, dat Erzeugungsmittel van daareven schetsen, haar
Dasein, en de ware Eigentümer ervan aanwijzen, en de Mittel ihrer Erzeugung
aangeven. Maar als hij dan, om ook maar zelfs zijn rede een weg te kunnen banen,
verklaart, für Deutsche schlechtweg, von Deutschen
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44.

schlechtweg te zullen spreken, en daartoe alle scheiding makende antithesen, als
evenzoovele gevolgen van de ongelukken van vele eeuwen terzijde te zullen stellen,
dan schrikt hij voor dit reusachtig ondernemen niet terug. Immers: zijn geachte
toehoorders zijn toch het puik der natie, de geestelijke élite, waar de geest van god,
ik schrijf tweemaal een kleine g, in woont. Zij, de romantisch Gebildete, hebben toch
deswege ‘begrip’ voor die nieuwe wereld en haar nieuwe ordening? ‘Sie, Ehrwürdige
Versammlung, sind zwar meinem leiblichen Auge die ersten und unmittelbaren
Stellvertreter, welche die geliebten Nationalzüge mir vergegenwärtigen und der
45.
sichtbare Brennpunkt, in welchem die Flamme meiner Rede sich entzündet’. En
zoo zullen zij het zijn, die den Grundzug der Deutschheit, d.w.z. den grondtrek,
waaraan ge de zich ontplooiende godheid het snelst herkent, vertoonen. Deze
Grundzug der Deutschheit is het, ‘wodurch wir den Untergang unsrer Nation im
46.
Zusammenfliessen derselben mit dem Aúslande abwehren’. Ja, ja de fine fleur is
47.
weer aanwezig, lieb Vaterland, kann'st ruhig sein, professoren van het pantheïsme
zijn sterker garantie dan generaals, en Draufgänger. Maar wij hier in Kampen zijn
zoo menschelijk zeker niet van elkaar. Wie zich niet bekeert, die gaat ons zéker
verloochenen. Onze zekerheid van u als burgers reikt niet verder dan ons kerkelijk
oordeel der liefde aangaande u. Dat is niet de glorie der kerk, doch de majesteit der
gemeenschap die God in haar als nieuwe menschheid Zijn naam gesticht heeft. Wij
gelooven niet, dat wie onze Bildung deelachtig wezen wil, dáármee meteen garantie
heeft en schenkt van 't participeeren aan die nieuwe ordening, welke daar is in
Christus Jezus onzen Heere. Wij gelooven, dat de Judassen niet buiten maar in
den apostolischen kring tot zelfopenbaring veranlasst worden; en we zouden dat
apostolisch praerogatief van zulke Veranlassung te geven, niet gaarne missen; wij
staan of vallen daarmee onzen Heere. Wee den zoetsappigen bleekneuzenkring,
die geen stieren kwaad maakt, of die meent, al heel wat gepraesteerd te hebben,
als hij tot den stier zegt: wat denkt ge wel, ik laat me niet door u provoceeren; ik zal
al mijn roode lappen planmässig wegbergen, totdat gij, stier, tot menschenrede
gekomen zijt. Indien wij hier in deze Kerkelijke Hoogeschool het Woord trouw bediend
hebben, zal openbaar worden, in wie de Geest van God, en in wie de geest van
Fichte's afgod is. Wij hebben van U allen, mijne heeren, een geloofsgetuigenis
gehoord; en ge hoopt op een classis, die het u weer afvergen zal. Er zijn er meer
geweest, die zoo gesproken en gehoopt hebben. Ze zijn ten deele uit onze gelederen,
ten deele van onze spreekkoren weggegaan, want ze waren van ons, of van onze
stoottroepen niet. Verwondert u niet over de verandering van beeldspraak, die van
spreekkoren op stoottroepen vervalt. In elken fichtiaanschen, dan wel
antifichtiaanschen staat zijn de stoottroepen meteen, en júist, spréékkoren. Want
het is een kwestie van ‘geloof’, over en weer. Hebt gij het misschien wel eens
vergeten amice, ook in uw corpsleven? Hebt ge altijd kunnen bidden, ook
sàmenbidden, en uw samenbidden altijd willen praepareeren?
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Zie: Fichte, Reden, pag. 377.
Ibidem.
Ibidem.
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En eindelijk, want ik moet me naar het einde haasten, Fichte heeft - hoe kon 't ook
anders - zijn nieuwe wereld willen helpen bouwen met een neue Erziehung. De
nieuwe jeugd moest van den bezetter van binnen uit den staat bevrijden. De nieuwe
opvoeding is hèt Erhaltungsmittel einer deutschen Nation ‘uberhaupt’, verklaart
48.
Fichte. Ja, dat is zoo zijn filosofie; 'n Nation überhaupt te construeeren, net zooals
sommige gereformeerden een Kirche überhaupt hebben geconstrueerd. Prompt
naar hetzelfde recept, waarmee dan laatstbedoelden deze Kirche überhaupt
49.
abstraheeren van haar ‘Umgebungen in Zeit und Raum’, gaat ook Fichte diese
deutsche Nation alzoo abstraheeren; en dan komt er, ge kunt 't op uw vingers
uitrekenen, eerst een verhandeling over het Wesen der neue Erziehung im
allgemeinen; zij blijkt eene durchaus neue und vorher noch nie also bei irgendeiner
50.
Nation dagewesene Nationalerziehung der Deutschen te zijn. Ik waag geen enkele
poging meer om ze in détails te teekenen. Ik zeg alleen maar dit: dankt God, dat gij
hier geleerd hebt, dat Kerk, noch geloof, noch confessie, noch Theologie, ooit los
zijn van de ‘Umgebung in Zeit und Raum’; dat het daarom héden voor u de
51.
‘welaangename tijd’ en op straat de ‘welaangename plaats’ is voor het belijden
van uw God. Als ge dat niet ziet, en gelooft, zijt ge uw vacantie evenmin waard als
den leergang hier. Alleen zóó, d.w.z. met in rekening-brenging van deze
fundamenteele geloofsverschillen kunt gij, mijne heeren studenten, en kunnen zij,
die u voorgaan, thans het hoofd buigen voor den God der eeuwen, en mutatis
mutandis, als kerkmenschen eindigen zóó als Fichte geëindigd is: Es ist daher kein
Ausweg: wenn ihr versinkt, so versinkt die gansche Menschheit mit, ohne Hoffnung
52.
einer einstigen Wiederherstellung.
In het geloof echter aan Gods volharding in Zijn heiligen, welk geloof Fichte's
woorden van daareven tot een spreken in den modus irrealis proclameert, verklaar
ik den cursus voor gesloten.

48.
49.
50.
51.
52.

Zie: Fichte, Reden, pag. 391.
Ibidem.
Ibidem.
Zie: 2 Cor. 6:2.
Zie: Fichte, Reden, pag. 610.
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