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Dezer dagen sprak ik met een ouaen ambtsIjroeder, die tegen mij zei: „Kijk, daar staat:
„Wie heeft lust den Heer te vreezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn Leidsman wezen,
Leeren hoe hij wand'len moet".
Welnu, als daar nu iemand is, die bekommerd is
over zijn staat, dan vraag ik hem: „Hebt gij lust
0 den Heere te vreezen?" En hij antwoordt
daarop: „Ja, dat heb ik"; dan mag ik toch tegen
liem zeggen: „dat is niet uw werk, dat is toch
Gods werk en dan moogt ge toch ook gelooven,
dat het met u wel goed staat".
Zoo redeneerde die oude ambtsbroeder.
Maar dat is toch een zeer zwakke redeneering.
Hoe kan die bekommerde ziel zeggen, dat wat
m houdt voor lust om den Heere te vreezen^ dat
ook werkelijk is?
Ik denk, dat menig niet-geloovige op die vraag
ook hartelijk „ja" zeggen zou.
De catecMsmus zegt in Zondag 33, dat een goed
«rk als eerste eigenschap heeft, dat bet u i t h e t
«eloof wordt gedaan.
Ik zal daarom nooit eerder van de echtheid van
een goed werk kunnen verzekerd worden, dan
nadat ik eerst g e l o o f d heb, dat ik in Christus
Gods kind ben.
Eerst van het standpunt des geloofs af kan ik
een goed werk als zoodanig herkennen.
Daaruit volgt, dat alle poging om door de waarneming van goede werken tot de echtheid van zijn
«eloof te besluiten vruchteloos moet zijn; wijl
joede werken, als zoodanig, alléén kunnen worden geconstateerd, wanneer men begonnen is met
te gelooven.
D. v. D.

UTEMTIJIREM MJN^ir
Calvinistische Litteratuurliescliouwing.
I.
Het jongste April-nummer van O p w a a r t s c h e
Wegen bevat een artikel van één zijner Redacteuren onder den welmeenenden titel: „Bezint...
eer gij verder gaat" en gericht tegen een opstel over
..Christelijke litteratuur", door schrijver dezes gepubliceerd in D e R e f o r m a t i e van 24 Jan. 1936.
Daar Roel Houwink tegen de hoofdstrekking
van ons betoog prindpiëele bezwaren inbrengt en
lijn opmerkingen besluit met de woorden: „Bezint
(letterlijk geciteerd, D.), gij waarde broeder in
Christus, eer gij verder gaat! En zoo gij meent, dat
de Waarheid (en niet u w waarheid) u tot „scheiding" drijft, onthoud ons uw klare argumenten
liet in zulk een belangrijke zaak"; daar dus onze
opponent prijs stelt op nadere toelichting, achten
we het onzen Christenplicht meer in bijzonderlieden rekenschap af te leggen van ons gevoelen.
Tot recht verstand van het volgende herinneren
weeraan, dat we destijds definieerden: Christelijke
Meratuur in den eigenlijken zin des woords is
Calvinistische litteratuur. Daarmede onder meer
beoogend het achteloos spelen met den term Chrislelijk, ook in deze verbinding, onder ons tegen
Ie gaan. Tegen de gelijkstelling: Christelijke litteratuur = Htteratuur van Christenen teekenden we

mi in der kercken 14. De persoon om op de Synode te trecken, gede:elaten, hebben de puteert zynt een dienaer van der Kerck van Harkercke te vermae- derwyek met oock een olderling der selver kercke;
idersch. tyden ge soe van der Elburch niemant senden konnen, konn het gebruick te oen de dienaer van Nunspet ende eene ouderling
van der Nieukerck, doch also dat die waer
[evraecht ofhyvaii Elburch door een missive aen die van Harderlyne attestatie vaii wyck sich souden excuseeren soe zy niet en komen
len Salingen, ende konnen ende van haer begeeren de stucken in haer
ert door dien dat plaets aen te nemen.
onium vitae voor 15. In de instructie die men de gedeputeerde sal met
: wieder gekomen, seven sal gestelt woerden dat mochte gevoerdert
e te dragen dat liy wrden die dingen die inde voergaende Synodo
)lgende classe van •"«sloten zyn, als de reformatie ten platten lande,
chrlven aen Fran- «ttderhout der dienaren ende versorginge der Wetot Deventer om ••"wen, van de extra-ordinaire onkosten, item hoe
•eischen ende daer len met de sectarissen handelen sal, van de verhem te handelen Tdeninge des sabbath-dachs ende eerstens dat
wek mocht Barnevelt als een herlicke plaets
evandestaethaer- *esende versocht worden met eenen bequaemen
n doer Godts ge- fflenaer.
ge bevonden.
16- Verder is oock den Classe voergekomen van het
1 sorterende onder *treck Johannis Lunlii, dienaer des woerts Go; Graefschap Sut- ^«s tot Voerthuisen, hem geconsenteert door den
lus met de Jeerste Hoove, waer in dat de broeders aenmerckende de
daer van D. Fon- 'eden van den H. Raeden gealligeert, oock geconia het particulier senteert hebben, toch alsoe dat hem zyne attestatie
de broederen Se- J'l geven met vermaeninge aen hem door een brief
culier te schriven "''' hy alsoe ordentlick niet in het aennemen zyner
of het niet raet- ahooldienst niet gehandelt heeft, overmits hy dien
nodi te leggen w
«lenst uitgevoerd heeft sonder sulcks de VeluW.
3 acta Synodi lest «assis aen te geven.
tot HarderwycK, . 1'- Overmits de saeck Johannis Nuecken pastoris
ek tselve ongele" '" Oesterwolde anders is als de andere pastores is
jcadviseerl hem tegen de naeste classe te verfeacht de Synoduj |*riyen op dat men hem eens in de tegenwoeratum;salantwort
«jeheit der broeders hooren mocht ende tot dien
*"'* is hem opgelecht van text Jis. 15 vs 1—6.

protest aan, van meening, dat het Calvinisme deze
verlegging van de norm naar het subject des
auteurs geenszins gedoogt.
Evenmin achtten we Roel Houwinks dialectisch
gekleurde aestlietica-in-nuoe „Christelijk". Een Ghr.
letterkunde, zoo had hij n.l. betoogd, welke niet
weet van de c r i s i s , die over de door haar geopenbaarde d a e m o n i c d e r s c h o o n h e i d vonnis strijkt, zuLk een Christelijke letterkunde draagt
haar naam ten onrechte. Wij vragen — dit in het
voorbijgaan — of wie zóó scTierp en principieel
de dingen stelt wel veel reden heeft over anderer
„separatisme" zich te beklagen. Niet dat we deze
scherpte alkeuren. H e t Christelijk leven in de
crisis stellen beteekent ook: onverbiddelijk front
maken tegen zulk een litteratuur en litteratuurbeschouwing, welke roemt in haar uit Christus
ontvangen bezit, waarheids- en schoonheidsbezit.
En van zijn zijde belijdt de Calvinist, dat men in
d e schoonheid geen doemwaardige daemonie kan
leggen zonder blasphemie tegen aller schoonheid
eeuwige Fontein. Het is goed deze dingen elkander
rustig en onomwonden te zeggen.
Overigens spraken we, om tot ons vorige artikel
terug te koeren, duidelijk uit, het begrip Gereformeerd niet enkel antithetisch te willen verstaan.
Eindelijk noemen we zulk een probleemstelling
onjuist, die uitgemaakt wilde zien, hoeveel een
litterair werk aan waarheidsgehalte prijs kan geven
zonder het recht op den naam „Christelijk" te verbeuren.
Tegen deze dingen komt Roel Houwink in verzet.
„Hier staat voor de zooveelste maal het separatisme (de schrijver bezigt zelf het woord nadrukkelijk) aan de deur en eischt zijn buit". Inderdaad
gebruikte de schrijver dit woord, edoch in de oratio obüqua, als te verwachten verwijt, i) En blijkbaar bedroog zijn voorgevoel hem niet. Maar waarlijk bevreemdend is de argumentatie, die deze beschuldiging van „separatisme" waar moet maken.
Onze opponent acht zich n.l. gerecihügd Paulus'
vermaning aan de Corinthiërs tegen ons te keeren,
die twistten over het volgen van Paulus, Apollos,
Cephas, Christus. 2) „Wij, Calvinisten; wij, confessioneelen; wij, „dialectici" en wie gij meer wilt,
wij staan a l l e n onder dit woord. Is Calvijn voor
ons gekruist, of soms Kuyper of Harth of Kohlbrugge — of Christus?" Het is niet onze schuld,
dat we hier herinneren moeten aan de elementaire
waarheid, dal hier door Paulus bestraft wordt het
scheurmaken om niets, de verdeeldheid om menschen, om dienai'en Gods, één in prediking en leer.
„Maakt" soms de dialecticus „nat" wat Kuyper
heeft geplant?
Daar komt bij: óf het „wij staan allen onder dit
woord" is van allen redelijken zin ontbloot, öf de
schrijver heeft ook zelf gekozen. En behoort dus
tot hen die zeggen: „Ik ben v a n . . . " En we zouden
ons daarin verheugen. Een karakterloos Christendom is een bleek fantoom dat, gelijk aan de schimverschijningen bij de Klassieken, aan alle omhelzing zich onttrekt.
Dezelfde Apostel Paulus waarschuwt tegen
„zware wolven"'); tegen „wind der leer"*); tegen
„argUsügheid om listiglijk tot dwaling te brengen"*); tegen lieden „welken men moet den mond
1) Woordelijk: „Wie geneigd mocht zijn tiier separatisme
af te keuren, overw^ege" enz.
2) 1 Cor. 1:11—13.
3) Hand. 20:29.
4) Efeze 4:14.

18. Heeft Tim. Alberü (Garderen) sich beclaecht
dat hy vast het durp van Cootwyck bedient ende
wenich daer af geniet ende daerom begeert datmen hem -wilde verleenen voorschrieving aent Hof
opdat hem de goederen toekomende de pastori
aldaer tot zyn onderhout mochte volgen, welcke
hem geconsenteert is, ende dat soo veel te meer
de pastori tot verder niet suffisant genoch en is
om eene dienaer te voeden.
19. Tilemannus Milius (Nunspeet) heeft vorgestelt
als dat eenige van zynder toehoorders zyn die
sich begeeren te begeven tot den avonfanael des
Heeren ende oock dat gevraecht hoe hy hem daer
in dragen sal ende is hem geantwoert dat hy
sulcks den luiden niet behoert te weigeren mitsi
conditie, dat hy sal zien ofse van goede leven zyn
ende oock een weinich fundaments hebben op de
Religie, hetwelck oock andere dienaeren sullen
doen, van dewelcke sulcks gevoerdert woert.
20. Alsoo Joh. Hookeli) staende tegenwoerdich
opt Niuwe lant by Bolswart begeert heeft om in
zyn vaderlant te dienen ende insonderheit wel
sonde begeeren het durp Putten, soo ist raetsaem
gevonden overmits hy den classe onbekent is, te
sclariven aen Thomam Ruthuis, dienaer tot Bolswaert om van zy gelegentheit te vernemen ende
als dan dat men behoert in der saecken te handelen.
21. Sien oock vorgedragen seeckere swarigheden
van Johanne Sanderi om die aen den Magistraet
der stadt Hattum te remonstreeren op dat door
haere E. Autoriteit daer in mochte versien woerden als aengaende zyn stipendium ende coster
ende oock de gerfkamer dat die mochte gebruickt
woerden tot dienst der kercke welcke' 'dan doer
eenige van de broederen daer toe gedeputeert
gheschiet.
22. Aengaende Vorthuisen het welcke door 't vertreek Johannis Luntii vaceert is geresolveert dat
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stoppen" 5); tegen kettersche menschen, die men
moet verwerpen na de eerste en tweede vermaning 6); tegen hen wier „woord zal voorteten gelijk
de kanker"'). Ja, hij smeekt zijn broeders: „neemt
acht o p degenen die tweedracht en ergernissen
aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd
hebt, en wij k t af van hen" *). Nu dus ook Paulus
met zijn „wijkt af" tot separatist geworden is (in
den door R. H. aan dit woord geschonken zin),
dragen we deze beschuldiging zeer getroost. En,
luisterend naar Paulus', d.i. Christus', woord, zijn
we ons ervan bewust, dat ketterij en ergernissen
er wel minder herkenbaar, maar niet minder verleidelijk op plegen te worden, als ze het kleurig
gewaad van poëzie of roman om zich heen drapeeren.
Separatisten waren we dan, wanneer we slechts
litteratuur van Calvinistischen huize Christelijk
noemden. Het sdi^ijnt R. H. nog niet geheel duidelijk te zijn, hoe wij op ons standpunt ons vrij
kunnen houden van die onzalige schijn-consequentie. Reeds de ruime doopserkenning aan de zijde
der Calvinisten had hem kunnen leeren^ dat dezen
allerminst -enghartig de werkiiig van Gods Woord
en Geest binden aan den engen kring der geestverwanten. Om met Fabius te spreken: „het Gereformeerde (is) niets anders dan het echt Christelijke, de van veel mensehelijke dwalingen gezuiverde W a a r h e i d G o d s " ^ ) . Wlaar in de htteratuur we die waarheid vinden, in verheerlijking van
den Christus naar de Schrift, begroeten we haar
als echt Christelijk met groote vreugde. Zonder
concrete toelichting /ou dit getheoretiseer kunnen
schijnen, waarom we in een volgend artikel aan
de hand van voorbeelden willen aantoonen hoezeer hiermede een reëel belang is gemoeid.
R. H. onderstelt verder bij ons beduchtheid voor
bet trekken van grenzen in de praktijk en meent
dat we ons „op de vlakte" houden.
Het bitse van dezen uitval laten we, als niet ter
zake, rusten, al kunnen we een lichte bevreemding
over deze beschuldiging niet van ons afzetten.
Niemand zal, dunkt ons, volhouden, dat het begrip „Christelijk" öf nauwer öf scherper begrensd
is dan dat van „Calvinistisch". Eer kan men het
tegendeel volhouden. Wanneer was het dus te
verstaan, dat men ons onklaarheid en lijnenschuwheid verweet? Indien we aan het woord, dat in het
gewone taalgebruik ruim-er en meer vlottend van
beteekenis is, de voorkeur gaven boven het strak
oimlijnde, dat voor onzekerheid of twijfel heel weinig ruimte laat. Nu is precies het tegendeel het
geval. We willen nl. niet ia eerste instantie deze
vraag stellen, we durven haar niet in alle gevallen
beantwoorden: kan dit bepaalde gedicht of boek
(misschien nog juist) als Christelijk worden aangediend? Uit vrees voor het v e r d o e z e l e n van
grenzen willen we deze diepere en scherpere vraag
stellen en beantwoorden: of dit concrete werk volledig en in zijn onderdeden Schriftuurlijk is e n
d u s z u i v e r C h r i s t e l i j k , c.q. waarin wel,
waarin niet. We willen met andere woorden de
htteratuur (evenals onze eigen innerlijkste gedachten en gevoelens) gesteld zien onder de tucht van
het gepredikte „Woord G o d s . . . levend en krach5)
6)
7)
8)
9)

Titus 1:11.
Titus 3:10.
2 Tim. 2:17.
Rom. 16:17.
Beginselen en Eischen, Leiden, 1903, pag. 25.

Johannes Switerius sal schriven nae Oostvrieslant om nae een sekere persoon hem wel bekent
te vragen ende dat men middelertyt- aen Fontanum schriven sal dat hy den Hove sulcx mochte
adverteeren opdat de plaetse niet mochte praeoccupeert worden; den brief sal schriven die van
Harderwyck.
23. Hebben de broederen aengehoort de propositie
Tilemanni Alberti uit de Text Johannis 10 vs 1
ende hem broederlick aengeseit het gunt zy daer
in achten geobserveert noedich te zyn.
24. Sind daernae oock voertgevaren met zyn examen ende naedien zyne antwoert op de vragen
hem voergestelt tamenlick wel gevallen is, is besloten dat men sal voertgaen met zyne confirmatie
welcke de kercke van Harderwyck is o-pgeleit.
25. Sal de classicale Vergaderinge wieders wesen
tot Nieukerck, aengaende den tyt wanneer sal in
deliberatie staen van de kercke doer de welcke
die sal verschreven woerden, welcke kercke sal
wesen die van Harderwyck.
26. Censura morum is gehouden ende naedien daer
in voergevallen is als dat Wesselus Salingensis
sonder consent der broederen daechs te voren zy
nae huis gegaen sonder wiederom te komen, js
goet gevonden soo hy op het verschriven aen hem
gedaen, niet en verschynt, dat als dan de praeses
wel scherpelick hem sal vermaenen zynder onordeninge ende van andere saecken de censura
vorgehouden. (gedaen).
JOHANNES SANDERI, praeses.
WILHELMUS WIRTZFELDIUS, assessor.
WINANDUS JOHANNIS, scriba.
1) Heukelom. Vgl. R. en v. V. VI, 81.

