Nu, binnen de wallen van het verstilde Kampen was het mischien nog mogelijk zich wereldveroveraar te wanen en kon het weinig kwaad de
moderne cultuur met een zekere welwillendheid
te beschouwen, maar hoe is het Bavinck vergaan
toen hij in Amerika als het ware werd ondergedompeld in de moderne wereld?
Herman Bavinck behoorde, anders dan bijvoorbeeld Abraham Kuyper, die zes jaar later de Verenigde Staten zou bezoeken, tot het moderne
type reiziger, dat niet langer uitsluitend de eigen
beschaving tot toetssteen voor zijn waarnemingen nam, en dus vooral oog had voor wat daarvan
afweek. Bavinck heeft getracht de Amerikaanse
beschaving te begrijpen en er de eigen waarde
van te onderkennen. Dit culturele relativisme
verraadt dat Bavinck metterdaad een modern
mens was. 24 Hij onderscheidde in zijn bewaard
gebleven Amerika-lezing achtereenvolgens de
sociale en fysische geografie, het sociale en culturele leven en het ethische en religieuze leven.
Natuurlijk viel ook hem het verschil met Europa op. Hij beleefde Amerika als niet te bevatten, zo groot: 'Dagen en nachten kan men doorreizen. Wij begrijpen die uitgestrektheid niet.'
Als historisch en bezinnend ingestelde Europeaan lag hem de frontier niet: 'Eene stad als New
York, oud en Europeesch, moge daarop min of
meer eene uitzondering maken; hoe meer men
naar het Westen voortschrijdt, hoe meer dat
nieuwe en onafgewerkte u treft. (...) Niet is gegroeid, alles is gemaakt (...) er zit geen historie en
geen poëzie in.' De Hudson herinnerde hem aan
de Rijn, waarlangs hij samen met Vos in 1886 een
reis had gemaakt, maar 'het romantische ontbreekt'. 25
Bavinck stond dus vreemd, maar zeker niet
afwerend tegenover de cultuur van de nieuwe
wereld. Hij gaf bijvoorbeeld een gunstige indruk
van de Amerikaanse woningen, die hij luchtiger,
vrolijker, levendiger en afwisselender noemde
dan de Nederlandse huizen. Hij achtte ze economisch en gemakkelijk ingericht, met veel licht

gekleurde meubels, zodat het interieur een veel
minder stemmige en deftige indruk maakte dan
in Nederlandse huiskamers.
De in Nederland niet bekende schommelstoel
beschouwde hij als symbool voor de actieve en
tegelijkertijd zenuwachtige trek in de Amerikaanse cultuur. Dit karakter verklaarde volgens
Bavinck, waarom de meeste mannen gespierd
waren, maar beenderig en schraal, en bovendien
spoedig grijs. Knappe mannen trof hij er niet aan,
maar omstreeks 1892 schenen de vrouwen veel
minder te lijden onder de onrustige trek van de
Amerikaanse cultuur. Hij beschreef ze als
schoonheden: 'Van slanke rijzige gestalte, goed
gevormd en bevallig, vrij in haar beweging, met
blanke kleur, donkerbruin haar, donkere oogen
en wenkbrauwen, maken ze, in tegenstelling met
de mannen, een uitnemende figuur.' Hij was verbaasd over hun geëmancipeerde positie in de
samenleving: 'Ze reizen, velocipedeeren, turnen, vergaderen, spreken, presideeren, administreeren en regeeren dat 't een aard is.' Zijn indruk was dat vrijheid en welvaart genietende
vrouwen zich doorgaans veel beter thuis voelden
in hun nieuwe vaderland dan mannen, die er de
gezelligheid van omgang en gesprek misten.
De vrouwelijke schoonheid nu daar gelaten,
Bavinck was als theoloog natuurlijk vooral geïnteresseerd in de geestelijke zijde van het Amerikaanse bestaan. Het accent lag ook op het terrein
van het onderwijs en de godsdienst op vrijheid en
onafhankelijkheid. Er waren veel openbare bibliotheken en het onderwij s was wijd verbreid en
omvangrijk. Maar Bavinck meende desondanks
dat de breedte de diepte en grondigheid van de
studie overtrof. Ook de godsdienst vond brede
ingang onder de Amerikanen, en de afgescheiden hoogleraar stelde met enige verbazing vast,
dat de orthodoxe christen in Amerika geen paria
of duisterling was: 'Evangelieprediking op de
straat wordt aangehoord in diepe stilte.' Maar
aan de popularisering van kennis en godsdienst
kleefden zijns inziens ook belangrijke nadelen:
'De eerbied voor het strenge wetenschappelijke

