
üttistelük MooMnA 
41eJAAKGANG >o 41 

DONDERDAG 

27 APRIL 1950 

Ne 1982 

VERSCHUNT WEKELUKS • ÜTTGAVE VAN BOSCH & KEUNING N.V„ BAARN 

POSTBUS 1 • GIRO 20246 . TELEFOON 2345 (3 LUMEN) KENGETAL K 2954 ©NIE VACATLRES 

AJx.Bneo.tmtn (( 2.J3 p«r h.H5-D. adTertentie«. .dreweranderinfen cn. üb de Adm. ran Onw V.cmre.. Born - All«, w.t de redacti. betreft (kopij. tafeaonden .mkken, bock« >.r recenrie en«.) u. d« Red, ran On» Vacamr». Bun 

NATUURLIJKE GODSKENNIS 
I 

Het probleem der natuurlijke Godsken 

nis is in onze dagen weer in hoge mate 

actueel geworden. In het gesprek tussen 

Rome en de Reformatie, dat allerwegen 

heropend is, neemt het een centrale plaats 

in. In de dialectische theologie leidde het 

tot een breuk tussen Karl Barth en Emil 

Brunner. Ook buiten de Barthiaanse kring 

voerde het in het informatorisch denken 

tot niet onbelangrijke meningsverschillen 

al naar gelang men zieh meer bij de 

scholastieke traditie aansloot, dan wel met 

deze traditie radicaal wilde breken. 

En tenslotte bleek ook op het gebied 

van de zending het standpunt, dat men 

ten aanzien van de natuurlijke Godsken-

nis inneemt, van beslissende betekenis 

voor de opvatting van de taak, die men 

aan de missie stelde en van de wegen, 

die zij heeft te bewandelen. In het jongste 

werk van Prof. Dr J. H. Bavinck: „Reli-

gieus besef en Christelijk geloof" vindt 

men dit uitvoerig uiteengezet. 

Van R.K. standpunt bezien 

Het probleem wordt van R. Katholieke 

zijde als volgt gesteld: Kan de mens bui 

ten de Goddelijke Openbaring om bij het 

natuurlijk licht der rede tot een zekere 

kennis van God komen, die op waarheid 

kan aanspraak maken? Op deze vraag 

heeft het Vaticaans concilie een ondub-

belzinnig bevestigend antwoord gegeven 

in de uitspraak: „Deze zelfde heilige Moe-

derkerk houdt het ervoor en leert, dat 

God, het Begin en het Einde aller dingen, 

met het licht der natuurlijke menselijke 

rede uit de schepselen gekend kan wor 

den." 

De locus classicus, waarop deze opvat 

ting haar schriftuurlijkheid meent te kun-

in lijnrechte strijd is. De idee ener na 

tuurlijke theologie in de hier bedoelde zin 

stamt niet uit de Heilige Schrift, maar uit 

de griekse wijsbegeerte. 

In de Oudheid 

Vanaf haar opkomst begon de laatste 

een nieuwe en betrouwbare weg te zoe-

ken tot de kennis van de godheid. Het 

griekse volksgeloof met zijn sterk mytho 

logische inslag werd niet langer als be-

trouwbaar beschouwd. Slechts het theore 

tisch denken, dat achter de zinnelijke 

voorstelling doordringt tot de onzinnelijke 

gronden der werkelijkheid, zou de wäre 

weg tot de godheid openen. De grote 

griekse denker Plato deed in zijn beroem-

de dialoog Phaedo de uitspraak: „Tot het 

geslacht der goden te naderen is aan geen 

anderen beschoren dan aan de philoso-

phen, die wijsgerig de wijsheid nastre-

ven". En reeds Aristoteles noemde in zijn 

Metaphysica (2e boek) de theologie als 

kroon der metaphysica de koningin der 

wetenschappen, welker längs zuiver theo 

retische weg gevonden waarheden de ove-

rige wetenschappen als haar slavinnen 

niet zouden mögen weerspreken. 

Het gold hier dus een wijsgerige theo 

logie, die als volkomen onafhankelijk van 

het geloof werd aangediend. Het theore 

tisch denken eiste autonomie op in de 

Godskennis, het proclameerde dat de wijs 

begeerte de enige betrouwbare weg tot 

deze Godskennis was en het drukte het 

geloof neer tot de lagere trap van de, aan 

de zinnelijke voorstelling gebonden, „me-

ning" (d o x a). 

In waarheid was deze „natuurlijke theo 

logie" allerminst het produet van een bloot 

wetenschappelijk nadenken en dat de 

griekse denkers dit in ernst meenden, was 

slechts een bewijs van hun gemis aan 

waarachtige zelf-kennis. 

De theoretische denk-activiteit heeft 

geen zelfstandig bestaan, zij gaat steeds 

uit van de ik-heid, die denkend werk-

zaam is en deze ik-heid is de wortel-

eenheid der menselijke existentie, het re-

ligieuze centrum van heel het tijdelijk le-

ven. Steeds vindt het theoretisch denken 

zijn uitgangspunt boven de theoretische 

relaties, waarin wij de tijdelijke werke 

lijkheid naar kaar verschallende aspecten 

onderscheiden en uiteenleggen. Dit uit 

gangspunt is steeds een centraal religieus 

grondmotief, waarin het denken weer zijn 

concentrische richting krrjgt op de wor-

teleenheid en oorsprong aller theoretische 

verscheidenheid. 

Dit religieuze grondmotief is de ver 

borgen geestelijke en centrale drijjkracht, 

die ook aan het wetenschappelijk denken 

zijn richting geeft en heel de theoretische 

visie op de tijdelijke werkelijkheid be-

heerst. Het is een gemeenschapsmotief, 

dat een geestelijke gemeenschap in stand 

houdt tussen allen, die eraan deel hebben 

en dat de denker des te sterker onder zijn 

beslag heeft, naarmate hij er zieh minder 

van bewust is. 

Het griekse denken werd, evenals de 

gehele griekse cultuur, beheerst door een 

innerlijk dualistisch grondmotief, dat sind 

Aristoteles als het vorm-materie-motief 

wordt aangeduid. Wat hebben wij hieron-

der te verstaan? 

Het vond zijn oorsprong in een onver-

zoenbaar conflict in het religieuze bewust-

zijn der Grieken tussen de oudere natuur-

en levensreligie en de jongere cultuur-

religie der Olympische godenwereld. 

Prof. Dr H. DOOYEWEERD. 

Binnenkort verschijnt onze 

GRADENKLOK 

op het toneel 

r 
EEN 

UITKOMST 

IN T QUA-

DRAA1 ! 

Het deze gradenklok kan men: 
1. Elke voorkomende hock In het platte 

vlak meten; 
2. Klke gewenste hl)rk in het pi„tte vlak 

tekenen; 

3. Elke regelmatige veelhoek tekenen. 

4. Drie- en veelhoeken construeren met 

n hoeken. 

Vraagt thans reeds Inlichtingen aan 
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Tussen Iwee Haakjes 
VALS PAROOL. 

In Het Parool van 20 April staat een 

lief stukje over de bedrijvigheid van het 

„onderwijzend personeel" der Openbare 

scholen in het Tuindorp-Oostzaan. Deze 

nijvere lieden hebben een toneelstukje 

geschreven en opgevoerd voor de ouders. 

Die ouders hebben dat prachtig gevonden. 

„Lees-die-krant" schrijft dan verder: 

„Göed zo, meesters en juffen: zö plant U 
ons openbaar onderwys in 't hart van ons 

volk." 

Toch wel een komisch zinnetje. Als het 

al zo ver met de Openbare school gekomen 

is, dat z\j het moet hebben van de kome-
dianterigheid der onderwijzers dan kan ze 

beter helemaal inpakken. 

Maar ook een lelijk zinnetje. Want hier-

mec kiest Het Parool, tegen de beginselen 



riep men zieh ook wel op andere teksten, 

zoals op Paulus' Areopagusrede in Hand. 

17. 

Wie nu in de griekse grondtekst de 

eerstbedoelde verzen in nun verband leest 

bemerkt al spoedig, dat de daaraan door 

Rome gegeven exegese met Paulus' ge-

dachtengang niet strookt en zieh uitslui-

tend baseert op een aanvechtbare verta-

taling van het woord nooumena 

in vrs 20. In vrs 19 begint de apostel te 

zeggen: „Daarom omdat hetgeen van God 

gekend kan worden, in hen openbaar is, 

want God heeft het nun geopenbaard." 
Het gaat hier blijkbaar niet om de bijzon-

dere Openbaring Gods, die gewoonlijk 

door het woord apokalypsis wordt 

aangeduid, maar om een algemene Open 

baring aan heel de mensheid (p h a n e -

rosis). Immers vrs 20 vervolgt: „Want 

wat van Hern niet gezien kan worden, 

Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, 

wordt sedert de schepping der wereld uit 

zijn werken verstaan (nooumena) en 

doorzien, zodat zij geen verontschuldiging 

hebben." 

Rome vat nu het woordje nooumena op 

als „met het natuurlijk verstand begre-

pen" en daarbij wordt onder „natuurlijk 

verstand" dan verstaan de blote denk-

werkzaamheid buiten alle geloof om, het 

zgn. autonome denken. Het is duidelijk, 

dat daarmede in vrs 20 een gedachten-
gang wordt ingedragen, die met vrs 19 

MERKELBACH & Co. N.V. 
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IMPORT EXPORT 

* Alle leeimiddelen vooi Visueel 

Onderwijs. 

• Projectie-appaiatuien, zowel stom 

als geluid. 

• Natuui- en Scheikundlge Instru 

menten. Chemiealien. 

* Anatomische modeilen. Opgezette 
voguls. 

Bezoelct onze showioom. 

Vtaagt prijscourant. 

Bi) rechtslreekse opdrachten boven 

I 100.— veigoeden wij uw reiskosten 
(retour Amsterdam). 

^PIEGHEL HISTORIAEL 
VOOBTGEZET EEBHEBSTEL VOOB DE DOPERS 

III. Terwille van een Christelük-Natlonaal geschiedenisonderwUs — 

Hoe het militair gezag van Jan van Leiden ontatond — ..De oudsten 

der twaalf stammen Israels" — Zorg voor de psychische hygiSne — 

Leefde Jan van Leiden in overvloed temidden van de hongersnood? 

„Wurom maak je toch zo'n drnkte over die 

Wederdopers? Zo belangrUk is die geschiedenis 

toch niet? (K. H. te L.) 

Terwille van nns nationaal geschiedenisonder 

wUs. Aan de Dopers, meer dan aan enige andere 

kerk, .stromine of secte heeft de Nederlandse 

geest een züner allerschoonste karaktertrekken 

te danken: die van de verdraagzaamheld. En 

toch wordt in de srhool, ook in de ChristelUk-

Nationale school, weinig anders van hen verteld 

dan het door en door corrnpte moordverhaal 

van Munster. Zodat de gemiddelde Nederlander 

deze erflaters van onze beschaving allern kent 

als een troep moorddadige gekken. 

En terwille van ons Christelgk geschiedenis-

onderwüM. De nooddruftigen en onderdrnkten en 

vervolgden zljn door God aangeraakt. Het zün 

Zün liefste kinderen. Toch kiest de school, ook 

de Christelük-Nationale school, büna steeds de 

partü van de overwinnaars. Van het geweld. Van 

de praal. En over de misdeelden spreekt zU in 

de harde, ond-liberale termen van „grauw", ,,ge-

penpel" en „gemeen". Willen wü ooit tot een 

Christelüke geschiedenis komen (in de plaats 

van het rare mengsel van romantiek en helden-

dom dat we nog altüd opdissen), dan zai, onder 

veel meer, over „de verworpenen der aarde" 

moeten gesproken worden met bewogenheid en 

eerbied. 

Dat tUdens het beleg het demoeratische stads-

bestaur overging in de dietatuur van de mili-

talre commandanten van Leiden, mag geen 

gruwel en zelfs geen wonder heten. In elke be 

legerde stad en In elk benard land kreeg vroeg 

of laat het militair gezag de onbeperkte be-

schlkking over goed en leven van de burger-

bevolking. Nog is voor ons „Staat van beleg" 

synoniem met terzijschuUing van het gewone 

recht en de burgerlUke vrüheden. Niemand heeft 

daar ooit een heen in gezien. Behalve als het 

Münster betrof. 

En daar ging het nog wel geleidelUk aan. Er 

werd met algemeen kiesrerht een College van 

dominoes gekozen. Dit Collage benoemde, met 

goedvinden van de burgerü. een rommissie van 

twaalf voor de dagelUkse dingen. Gresbeck (de 

renegaat) vertelt het aldua: 

profi t. a, pr< dlkanti n, Holländer! en 

i \V. .1. i • 

p zijn. Daarom 

(van 

i die gm 

moesten zijn, die moesten het volk regeren 

en voorgaan. 

Dit comite noemde zieh „de ondsten van de 

twaalf stammen Israels". Wat ons nogal profaan 

klinkt. En wat natuurlijk de Dopers ook altUd 

ten kwade gednid is. Maar vergeet niet dat de 

Dopers geen „klassieke vorming" genoten had-

den. Van Senatoren of directeuren of dietators 

hadden zu nooit gehoord. De Kübel was ook hon 

„literair" fundament. 

Toen de nood hoger klom droegen de „ood-

sten" (met toestemming van het volk) het gezag 

over aan de garnizoenscommandant. Zoals ge-

zegd: een normale gang van zaken. Toch wordt 

Jan van Leiden in de schoenen geschoven dat hü 

eigenmächtig gehandeld heeft en nit lonter 

heerszucht en minachting voor de overheid naar 

de dietatuur gestreefd. 

Probeert men nachter het verhaal verder te 

lezen dan moet men toch erkennen dat deze 

kleermaker het er lang niet kwaad afgebracht 

heeft. HU begreep dat het moreel van de be 

legerden op peil moest blgven. Dat kfj geen 

ruimte of tUd mocht laten voor defaitisme. Dos 

werd de burgerü stevig aan het werk gezet. 

De niuren moesten versterkt en er werden 

nienwe verschansingen aangelegd. 

Dat wordt na weer aitgelegd alsof de Dopers 

bang voor oproer waren omdat de hole bnrgerU 

tat te snakken naar de afwerping van hun juk. 

Maar van rebellle ls in het belegerde Munster 

nooit sprake geweest en tot in de allerlaatste 

straatgevechten heeft de bevolking truuw de 

züde der Dopers gehonden. 

Jan van Leiden zorgde niet alleen voor werk 

maar ouk (psyehologUch volkomen juist) voor 

genoegelüker afleiding. Zün literaire aanleg (hü 

was een begaafd rederUker) kwam hem daarbU 

zeer ten stade. Dub werden geregrld optochten 

en <liybelse) toneelvoorstellingen georganiseerd. 

ToentertUd waren zulke (eaUrltelten onmi>baar 

in het sociale leven. ltij deze gelegenheden plach-

ten de spelers (Jan van Leiden had uiteraard de 

hootdrol) zieh nit te doM.cn in de kledU die de 

uitgeueken burgrrs afhtergelaten hadden. Uat 

is later ook al een groot schandaal gennemd. „ZU 

gingen gokleed in prächtige gewsden" hret het 

dan. Het is me achtel niet h.l.maal duidelijk 

waarom de gegoede bargen die mooie plunje 

«el mochten dragen en de Dopers niri 

ook wn aanklacht dat Jan van I 

an zUn naastr konmlten in overrlocd leafden 

tirwül het rolk zwart zag van de honger. Gres-

aie ntrr. vooTgcerc xe 

belijden, de partij van de Openbare school. 

Wat ons lelijk tegenvalt. 

ANTI-CRITIEK 

Toen mijn vriend Heukels hoofd werd 

van de lOOOe Christelijke School in Ne-

derland (hij is daar met vlaggen ingehaald 

en weet er nog altijd heel genoegelijk van 

te verteilen), toen was ondergetekende 

nog niet ter snode wereld ingetreden. 

Daarom mag ik niet dan in gepaste oot-
moed mijn stem tegen hem vertieften. 

Maar hij heeft openlijk in de Unieverga-
dering gezegd dat critici van de Unie-

blaadjes dan zelf maar betere brochures 

moesten schnjven. En daarbij met name 

O.V. genoemd. Dat kan ik toch moeilijk er 
bij laten zitten. 

Ik durf nu niet aan te komen met het 

oude mopje dat iemand best kan oordelen 

of een ei vers is zonder dat hij zelf zulk 
een ei leggen kan. Maar rrusschien mag ik 
wel herinneren aan Busken Huet. Zijn 

diens critieken waardeloos geworden om 
dat hij zelf niet in Staat bleek een roman 
te schrijven? 

Heb je je er niet wat te goedkoop van 

afgemaakt, brave kerel? De andere criti-
casters en ik hadden onze aanmerkingen 

uitvoerig gemotiveerd. Nou, dan had je 

toch of onze bezwaren moeten weerleg-

gen, öf zeggen dat we eigenlijk wel een 
beetje gelijk hadden. Wie dan de Unie-

blaadjes voortaan zou moeten schrijven is 

weer een kwestie apart. 

Maar het was wel een moeilijke positie 

voor je. Want in je (.goede) hart had je 

ons natuurlijk volkomen gelijk gegeven. 

Zover ken ik je wel. de R. 

beck vertelt er iets van, maar hü heeft het 

siecht* van huren zeigen, l.'n even later spreekt 

hü zirhzelf neer tegen door te leggen dat de 

hmiageaotaa van „de koning" de stad in moes 

ten om bü hun vrienden onder de bnrgerü nog 

wat eten op te scharrelen. Dan is er nog de 

briet van de burgemeester van Frankfurt uit het 

kamp der belegeraars. Deze M-hrijft o\er de 

torstand in de stad : ..De kurien, als se die 

nog hebben, vre.-l d.- koning (Jan van Leiden) 

met zün gezellen op achter de rüg van het 

temeen Het irr« ondert i>n» dat het gemeen het 

bedrog van de koning niet bemerkt." — Nu, 

dan mag het uns nug meer \rr» ondtren dat de 

bnrgemerMer tniiten de stad in het veldleger, 

het »el bemerkt hreft. 

Dat de gerurhten uter de \eel>rou»erü det 

Dopaif OBdwtJIia fabelen waren is al overlang 

bekend. Kn laten we de re»t der traditium I. 

Uu.nden elkaar maar sparen. Hei »ordt M 

nio.i.iul Kn n mens zit »ich maar te ergrren. 

de B. 
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NATUURLIJKE GODSKENNIS 
II 

In de oudere godsdiensten werd de god-

heid niet in een persoonlijke vorm of ge 

stalte gevat, maar men vergoddelijkte de 

geheimzinnige, onbegrepen natuurkrach-
ten, die over leven en dood beschikken. 

Het grondmotief dezer natuur-religies 

was dat van de eeuwig vloeiende stroom 

des levens, die uit de Moeder-aarde op-

komt en zelf in geen vaste vorm is be-

grensd, maar waaruit periodiek alles 

voortkomt, wat in een individuele vorm 

en gedaante verschijnt en dat juist daar-

om onderworpen is aan het doodslot, de 

huiveringwekkende A n a n k e, die in 
een blinde noodwendigheid over al het ge 

wordene heerschappij voert in de kring-

loop van geboorte, rijping en ondergang. 

Met een griekse variant op de uitspraak 

van Mephisto in Goethe's Faust zou men 

dit religieuze motief als volgt kunnen 
weergeven: 

„Denn alles, was in Form besteht 

„Ist wert, dass es zu Grunde geht." 

De goddelijke, eeuwig vloeiende levens-
stroom is vorm-loos. Alles, wat in een 

vorm begrensd is, is on-goddelijk en daar-

om ten dode gewijd. In deze idee van de 

vorm-loze en eeuwig vloeiende stroom 

van goddelijk leven was de oorspronke-

Ujke griekse opvatting van de „materie" 
(de h u 1 e) geworteld, die dus iets geheel 

anders was dan het moderne natuurwe-

tenschappelijk materie-begrip. De „Hule" 

werd door de Grieken als een goddelijk 

en bezield levens-principe opgevat 

spreekt dan ook van een „hylo-zoisme" 

by de oude griekse natuurphilosophen, die 
in de vorm-loze materie de goddchjkf 

Oorsprong of A r c h e van de kosmos 

geloof kon bevryden, maar des te sterker 

bevangen bleef in het grondmotief zelve, 

dat uit de ontmoeting van de natuur-

religie met de latere cultuur-religie ge 
boren was. 

Het was het verborgen uitgangspunt 
van heel het griekse denken, waarin de 

eigenlijke griekse denkgemeenschap ge 

worteld was. En daar dit grondmotief een 

innerlijk anti-thetisch en dualistisch ka-
rakter had en eigenlyk uit twee motieven 

bestond, die het griekse religieuze be-

wustzijn in een polaire spanning hielden, 

zien wij ook hoe het griekse denken 

voortdurend in polair tegengestelde stro-

mingen wordt uiteengedreven. 

Nu eens wordt in het materieprineipe 
der eeuwige levensvloeiing, dan weer in 

het vorm-prineipe het eigenlijk goddelij 
ke gezocht en ook wanneer het wijsgerig 

denken een synthese van deze beide an 
tagonistische prineipes nastreefde, zien 

wij toch weer in de diepste grondslagen 

van het denken, in de oorsprongsidee, de 
tegenstelling onverhuld aan het licht tre-
den. 

Zo wordt in de aristotelische metaphy-
sica de godheid als „zuivere Vorm" gevat 

en vereenzelvigd met de zuivere N o u s 

of denk-kracht. Maar tegenover de „abso 

lute Vorm" Staat de „zuivere Materie" als 
prineipe der onvolkomenheid en wording, 
dat op het goddelijk vorm-prineipe niet is 
terug te voeren. 

Zo klimt Plato in zijn grote dialoog 
T i m a e u 3, die over het ontstaan van 
de kosmos uit een oorspronkelyke chaos 
handelt, wel op tot de idee van een god 

delijk Nous als Vorm-gever aan de onge-

Het griekse vorm-materiemotief was 

onverenigbaar met het scheppingsmotief 

der goddelijke Woord-openbaring. Het 

was in de volle zin des woords af-godisch 

gericht. Het vorm-motief berustte op een 

vergoddelijking van het eultuur-aspeet 

der geschapen werkelijkheid (het aspect 

van vorm-geving naar vrij ontwerp aan 

een materiaal). Het materie-motief be 

rustte op een vergoddelijking van het or 

ganisch levens-aspect. Tussen deze beide 

polen blijft zieh het griekse theologisch 

denken bewegen. En ook de griekse op 

vatting van de natuur wordt door dit re 

ligieuze grondmotief beheerst. 

Het woord natuur of physis had in de 

griekse wijsbegeerte oorspronkelijk de 

betekenis van de vorm-loze bezielde ma 

terie, die als eeuwig vloeiende levens-

stroom de wäre en blijvende oorsprong 

van al het gewordene en vergankelijke is. 

Wanneer het vorm-motief de religieuze 

voorrang in het griekse denken krygt, 

ziet men de opvatting ontstaan, dat de 

physis de wezensvorm der dingen is, die 

een beginsel van wording en vergaan in 

zieh hebben. De „natuur" wordt dan ge 

dacht als een samenstelling van vorm en 

materie, maar zo, dat de vorm het eigen 

lijk wezen der dingen is, dat tegelyk het 

doel is, dat zij in nun wording en ontwik-

keling nastreven. 

Dit is de opvatting, die Aristoteles ook 

van de menselijke natuur heeft. De mens 

is, in tegenstelling tot de godheid, geen 

zuiver vorm-wezen, maar een composi-

tum uit vorm en materie. Zijn „wi\ 

vorm" is de „redelijke ziel", gekarakteri-

seerd door de goddelijke denk-kracht. 

materie" is het stoffelijk en vergan-

kelijk lichaam, dat eerst door de verbin-

ding met de redelijke ziel werkelijk be-

staan kan hebben. 

De actieve denkkracht zelve is van god-

in het aardse leven onafhankelijk van het 

materie-lichaam fungeert. 

Wij zien hier, hoe de„natuurlijke Gods-
kennis" volkomen bepalend is voor de 

menselijke zelf-kennis. Aristoteles ziet de 

godheid als „zuivere Vorm" en zuivere 

of absolute denkkracht. Zo ziet hxj de 

menselijke zelf-heid eveneens als zuive 

re vorm, nl. de theoretische denk-activi-

teit. Maar deze denk-activiteit blijft dia-

metraal tegenover het materie-lichaam 

gesteld. 

Het dualistisch grondmotief brengt ook 

een onverzoend dualisme in de wijsgerige 

kijk op de menselyke natuur. En deze 

visie, hoezeer ze ook in de scholastiek 

aan het scheppingsmotief der Woord-
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In diametrale tegenstelling tot deze ou-

de natuur- of levensreligie stond de jonge-

re cultuur-religie der Olympische goden-

wereld, die tot de officiele griekse staats-

godsdienst werd verheven. Deze gods-

dienst is die van vorm, maat en Harmonie. 

De Olympische goden verlaten de „Moe-

der-aarde" en worden verheven boven de 

eeuwig vloeiende stroom des levens, bo 

ven de kringloop van geboorte, rijping en 

ondergang. Zij nemen een onsterfelijke, 

persoonlijke vorm aan en krijgen hun ze-

tel op de Olympus, de griekse godenberg, 

die ook het eerste nationaal-griekse gods-

dienstig verenigingspunt werd. 

Waren de oude vorm-loze natuur-god-

heden bandeloos en onberekenbaar, de 

nieuwe cultuur-goden waren vergodde-

lijkte natuurmachten, de goden van we-

tenschap, kunst, handel en staatswezen. 

Zij zijn de goden van vorm, maat en har-

monie. Hun wetten berusten op een rede-

lijk plan. 

Uit deze cultuur-religie ontsprong het 

griekse vorm-motief, dat zieh nu onmid-

dellijk in een religieuze antithese tegen-

over het materie-motief stelde en zieh 

nochtans niet van het laatste kon losma-

ken. 

Immers, de stralende Olympische goden 

zijn niet al-machtig. Zij hebben geen 

heerschappij over leven en dood. De hui-

veringwekkende Ananke der oude na-

tuur-religie Staat eigen-machtig tegenover 

hen. Zij kunnen de mens slechts bescher-

men, zolang hij gezond en krachtig door 

het leven gaat. Maar zodra hem het doods-

lot bereikt, trekken zij zieh terug. Zoals 

de oudste griekse helden-dichter Homerus 

het uitdrukte: ,,Ook de onsterfelijken 

kunnen de mens niet helpen, wanneer 

het wrede lot des doods hem nedervelt". 

En op een andere plaats zegt dezelfde 

dichter, dat de onsterfelijken de aanra-

king met de Hades (het dodenrijk) schu-

wen. 

Zo wordt het begrijpelijk, dat de Grie-

ken in hun private leven aan de oude 

natuur-religie, de eultus van de machten 

van leven en dood, vasthielden, al ver-

eerden zij in het publieke leven de Olym 

piers, de officiele goden van de griekse 

polis (stadsstaat). 

En zo wordt ook het vorm-materie-mo-

tief het centrale grondmotief van de 

griekse wijsbegeerte, die zieh wel van de 

mythologische vorm-geving in het volks-

vorm-geving onderstelt een oorspronke-

lijk vorm-loze materie, die niet aan de 

goddelijke demiurg zijn ontstaan dankt, 

maar onder beheersing staat van de rede-

loze blinde Ananke. 

toteles niet uit de ,,natuur" zelve voort, 

maar wordt haar van buitenaf ingeplant. 

Zy is dus als zodanig louter vorm en 

niet onderworpen aan het doodslot, maar 

een onsterfelijke substantie, die ook reeds 

wij in een volgend artikel zullen zien, in 

onverzoenlijke strijd met wat God ons in 

Zijn Woord over het beeld Gods in de 

mens heeft geopenbaard. 

Prof. Dr H. DOOYEWEERD 

Er iün »einig plaatsen In ons lsnd. die lieh, 

wat hun bekendheid in binnenland en bnitenlsnd 

betreff, können meten met Volendam. Maar meer 

dan dat het een vissersdorp Is, dat een eigen fraaie 

lüederdracht bewaard heeft en dat een Booms 

eiland vormt teraidden ran een Protestantse om-

gevlng, weet j^ewoonlyk ook de doorsnee-Neder-

lander van dere plaats niet. Dat Volendam, geljjk 

de andere om het IJsselmeer gelegen plaatsen, 

van de afsluiting en gedeeltelUke drooglegging 

van de Zniderzee veel te lüden heeft — zoals 

heel lakoniek in het Beisboek voor Nederland 

v»n de A.N.W.B. wordt opgemerkt — is duide-

lük, maar wat tulk een maatschappelük omvor-

mingsproces door de verandering van het hoofd-

bestaansmiddel voor een plaats betekent, daar-

van ziin eich maar weinigen bewnst. Het is daar-

om, dat we over dit dorp iets willen verteilen, 

waarbU we dankbaar gebrnik maken van ver-

schillende gegevens, ons door een onderzoeker 

ter beschikking gesteld, die ze ter plaatse heeft 

verzameld. 

liierst merkwaardig Is, dat we over de ge-

schiedenis van dit dorp maar zeer onvolkomen 

zün ingelicht. Dit in tegenstelling met de stad 

Kdam, waarmede het dorp een gemeente vormt. 

Ik mag echter niet ven» Uten, dat L. J. 

Bogier In zün bekende driedelige „Geschledenls 

van het Katholicisme in Noord-Nederland In de 

16e en 17e eenw" meedeelt, dat bü een dlalect-

onderzoek in 1948 onder leiding van Prof. Dr J. 

van Ginneken zou gebleken zUn, dat Volendam 

een niet-autochthone bevolking herbergt en dat 

deze vestiging pas alt de 18e eeaw dagtekent. 

Dit zon volgens deze hoogleraar het contrast ver 

klaren in godsdlenst, taal en zeden tussen de 

Volendammers en de andere Waterlanders. 

De toename van de bevolking in de 19e> en 20e 

eenw was er ongewoon snel. In 1795 telde Vo 

lendam slerhts ± 800 lnwoners, in 1869 ruim 

1200, in 1899 2600, in 1920 3966, in 1939 bijna 6600 

en in 1945 ruim 6600. W'anneer we de bevolking 

in 1869 op 100 stellen, bellep het verhoudings-

cUfer in 1945 640. Dat deze Sterke bevolkings-

aanwas op zieh zeit al moeil(Jkheden op de plaat-

selUke arbeidamarkt zuu vermirzaken, ook al was 

de Znlderzee niet afgesloten en verkleind, llgt 

voor de hand. De zorgen voor de plaats zUn nu 

dus dubbel zwaar. 

Want het Is duldelUk: de vlsserU is sedert 1932, 

het Jaar van de afslnltlng van de Zuiderzre, 

achteruitgaande. De vlslucht, waarvan het dorp 

duurtrukken is, geeft geen Juixte Indrnk meer 

van de huldige betekenis van de vlsserU In de 

economisrhe strurtuur der plaats. Hü de bereu p» 

t.llini; die in het jaar 1947 gehouden is, »erd 

vastgesteld, dat van de beToUdaf, dir een be-

rue|i uilorfrnt, 89 % een beiitaan vindt in de nU-
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verheid, 26 % in handel en verkeer en slechts 

14 % in de visserü- Toch Is de betekenis der vls 

serU weer groter dan door die 14 % wordt ult-

gedrnkt. Immen» velen, die onder de beide an 

dere beroepsgroepen zUn geteld, danken hun be-

staan, direct of indirect, aan de visserü- We 

denken büv. aan de visventers, de arbeiders In 

de palingrokerUen, de handelaars in scheeps-

benodigdheden en last not least aan de hotel-

en cafehouders, de fotografen, de winkeliers, die 

Souvenirs verkopen, enz. Want enorm Is nog al-

tüd het aantal toeristen, dat JaarlUks het dorp 

bezoekt. In 1948 werd het door de plaatselüke 

V.V.V. geschat op plns minus 400.000 en het iün 

voornamelUk de vissers, die de oude klederdracht 

in stand houden. 

De aard van de vlsserU is door de afsluiting 

der Zuiderzee gewUzigd. Haring, ansjovis, bot 

en garnalen zUn geheel verdwenen en slechts 

aal en spiering bleven over van de vissoorten, 

die betekenis hadden voor de visserü. Daarnaast 

is als gevolg van menselUk IngrUpen een stand 

van zoetwatervis opgekomen, o.a. de snoekbaars. 

Aangezien de zoetwatervis vooral in de mun 

den Angustus tot December wordt gevangen cn 

de aal In de munden April tot October, U de 

vlsserU thans minder een ultgesproken selioen-

bedrUf dan vroeger. 

De achternitgang van de vlsserU blUkt dnide-

lUk uit het sterk gedaalde aantal vergunningen 

voor de IJsselmeervisserU. In 1934 beliep dit in 

Volendam 149, in 1947 was het reeds verminderd 

tot 89. Deze cU'ers betreffen dan alleen de ,.b< -

langhebbenden" In de zin der Zuiderzeesteun-

wrt van 1925. Daaronder worden zU verstaan, die 

op 25 Juli 1918 hun hoofdmiddel van bestaan 

vonden in de uitoefening van de ZuiderzeevisserU 

of in een daarop gegrondvest nevenbedrUf. Daar 

naast werd nog een klein aantal vergunningen 

uitgereikt aan nlet-belanghebbenden. Dit be-

droeg In 1947 slerhts 14. 

BU de derhalve noodzakelUke economische re-

constructle van het kustgebied der Zuiderzee 

verwachtte de wetgever echter, dat het initiatief 

daarbU In hoofdzaak van de betrokken bevolking 

zeit zou ultgaan en volstond hü met het in uit-

llcht stellen van tegemoetkomingen en wel: 

a. bU hervorming van bedrUven of t>U het in 

richten van nlruw* hrdrUven; 

b. In de opleldingskosten van belanghebbenden 

en hun kinderrn. 

Een van de mei-t vool de hand llggende op-

lossiugen \«>or het opvaiigen van de u\crtollig 

Ki»orden arbeldskrachten hu vestiging van in 

duxtrie en vun de randplaatsen om bet IJvsel-

meer heeft Vnlendftm zieh »el het meest indus-

trieel mit« ikkeld. De belangrUkste oorzaken 

daarvan zUn zeker geweeNt het initiatief van de 

Volendammers zeit en de gebleken geschiktheld 

der bevolking voor fabrieluarbeid. Een moeiUik-

heid was echter nog al eens de vraae, in welk 

van de beide delen der gemeente, Edam of Volen 

dam, een fabriek zou worden gesticht: Edam 

ligt günstiger en is beter geoutilleerd, maar 

Volendam levert het leenwenaandeel der ar 

beiders. 

In 1932 werd in Volendam de Eerste Neder-

landse Kunsthaar- en Vezelindostrie > s K I 

gestiebt; in 1934 kwam de fabriek In finaneiele 

moeilükheden te verkeren, maar na een tech 

nische en financiele reorganisatie «ist zU zieh 

te handhaven. In 1933 volgde de sehoentabriek 

Volendam; deze ging reeds in 1938 failliet, maar 

een „belanghebbende" te Volendam kocht de 

eigendommen op en stichtte de Nieuwe Volen-

damse Schoenfabriek «„Nivosrh"). In 1935 kwam 

een lingerieatelier tot stand, later georganiseerd 

onder de naam van Spinfabriek voor Wolle» 

Confectie. In 1938 verTees, dank iü het Initiatief 

van een Duitse emigrant, de Algemene Textlel-

en Lederindustrie U.V. Na de bevrijding — In 

1946 — werd door een tweetal Volendammers een 

borstelfabriek gesticht, die later verenlgd werd 

met een bedrüf in Soest en sindsdien bekend 

Staat onder de naam ..Volendamse Borstelindus-

trie". Nadien kwam nog een bedrgf tot stand, 

waar hoedengarneringen, donzen en corsages 

vervaardigd worden, onder de naam ..De Gonwe 

Deken" en tenslotte in 1948 de KoninklUke Ma-

nufarturenfabriek „De Waal". Daarnaast werden 

nog tal van Volendammers tewerkgeüteld in een 

viertal bedrUven, die in Edam verreacB. 

Undanks het vele, dat bereit.-. 

werkgelcgenheid in Volendam not onvoldoende. 

BU de beroepstelllng van 1947 bleek, dat 19 % 

van de mannelUke en 13 % van de vronwelUke 

beroepsbevulkini; buiten de woonplaats werk-

zaam was. Deze dagelülu heen en weer trek-

kende arbclders vonden voor het grootate deel 

arbeid in Amsterdam. 

De grote u Uzigingen in het economische leven 

van Volendam hebben evenwel de geslotenheid, 

die aan deze plaats in zo böge mate eigen Is, 

nog maar weinig knnnen »antasten. Want al Is 

dan weggevallen de Invloed van de eemüdige 

beroepsstruetuur, de overige blndmiddelen wer 

ken nog altUd zeer krachtig. Godsdlenstig Is het 

dorp voor ruim 98 % Booms-Katholiek en vormt, 

gelUk we reeds zagen, als zodanig een eiland 

temidden van een Protestantse omgeving. Te-

lamen met de dominerende visserU heeft dit ge-

durende lange jaren sterk isolerend gewerkt. 

Viiej; daarbU dan de onderlinge verwantschap — 

typerend is bUv. de Sterke frequentie van een 

beperkt aantal achternamen — het dicht opeen-

wonen, het levendige underlinge \erkeer. het 

voor bultenstaanders moeilUk verstaanbare dla-

lect en het is volkomen begrUpelUk, dat het 

saamborigheidsgevoel in de Volendamse gemeen-

schap nog maar weinig aan kracht heeft lnge-

boet. HerhaaldelUk komt het dan ook voor, dat 

Volendammers, die er in geslaagd i'[)a. eider« 

een bestaan op te bouwen, na korter of langer 

tUd «eer naar hun geboorteplaat« terugkeren 

Dr W. U. VEBMOÜTEN. 


