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Dr. Brillenburg Wurth

t 22 november 1963.
Op 22 november 1963 overleed na een langdurige ziekte op 65-jarige
leeftijd Prof. Dr. Gerrit Brillenburg Wurth buitengewoon hoogleraar
in de Economische Faculteit.
Wurth wa in 1946 benoemd tot hoogleraar aan de Tbeologische Hogeschool der Gereformeerde Kerken te Kampen voor evangelistiek en
ethiek en werd in 1949 verbonden aan de Economische Faculteit
en in 1956 aan de Interfaculteit der Sociale Wetenschappen van de
Vrije Univer iteit voor het onderwijs in de sociale ethiek.
Wurth begon zijn loopbaan al predikant eerst in 00 t- en West Souburg en later in Rotterdam Zuid. Tijden zijn predikant chap in de
eer te gemeente promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op het
onderwerp: J. H. Scholten al y temati ch theoloog.
In zekere zin Jag zijn dissertatie, een dogmati ch-historische studie,
niet in de lijn van zijn verdere ontwikkeling, welke ging in de richting
van de beoefening van de ethiek en de evangelistiek.
Behalve de invloed, die D 1. C. Bru saard eerder had op Wurth, toen
hij hulpprediker wa in Bloemendaal, i het de arbeid in beide genoemde gemeenten gedurende ruim twintig jaar, die zijn leven mede
heeft gericht. Hier w ... rd hij geconfronteerd met materiele en geestelijke
noden en deze om tandighed had grote invloed op zijn verdere studie van de theologi che en sociale ethiek.
Prof. Wurth doceerde dus sociale ethiek aan de Vrije Univer iteit.
Hoewel dit yak niet tot de algemeen geldende vakken behoort van de
Economi che Faculteit en die der Sociale Wetenschappen, zoal die in
het Academi ch Statuut zijn vastge teld, i de Sociale Ethiek door de
Vrije Univer iteit aan deze faculteiten toegevoegd. Uit h t gezicht punt van chri telijke wetenschapsbeoefening is dit van grote betekeni .
In de ethiek, ook in de sociale ethiek komt het religieuze naar voren.
Dit religieuze ivan
fundamenteel belang voor de studie van economi che en ociale ver chijn len, omdat deze verschijn elen zijn betrokken op de men , op mensen in amenleving verband.
.
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Prof. Wurth zag de ociale ethiek al een theologi ch doctrine, die te
maken heeft met de vraag: Hoe zal het chri telijk leven zich in de
economi che sfeer en in de maat chappij dienen te openbaren en wat
kunnen en moeten chri tenen in deze leven verbanden betekenen en
tot tand brengen. In samenhang met de begin elen van de Wij begeerte der Wetidee wij t Wurth op de rijke ver cheidenheid van het
leven en onderscheidt hij ver chillende facetten, o.m. het ethische, het
economische en het ociale facet en daarop baseert hij een zelfde
onder cheid in normen. Maar al kunnen deze normen worden onderchieden, deze moeten niet worden gescheiden. AI de zinzijden van
het leven maken deel uit van een kosmische wetsorde. Wurth beklemtoont, dat er principieel uiteindelijk geen antinomie kan be taan tussen
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ociaal-economi che feer en de ethi che sfeer. Het i niet zo, dat
hetgeen economi ch gewen tis, ethisch verboden kan wezen, of wat
ethisch geboden i , uiteindelijk economi ch chadelijk kan zijn.
Wij leven echter in een door de zonde in di harmonie geraakte wereld
en daardoor kan het gebeuren dat er op een ogenblik vanuit economisch oogpunt andere belangen en plichten geld en dan van uit een
ethi ch oogpunt. Een dergelijke bot ing van plichten kan allerlei concientiemoeilijkheden opwerpen en een men moet in deze ituatie
biddend zijn plicht bepalen.
Op deze wijze benaderde Wurth op zijn colleges problemen van vrijheid en verantwoordelijkheid, van hoogste doel en lagere doeleinden,
van de waardering van rijk en arm om slechts enkele te noemen. Van
zijn vele publicatie noem ik in dit verband zijn driedelig werk "Het
Christelijk Leven" en hiervan het laatste boek: Het Christelijk Leven
in de Maatschappij, 1951.
Prof. Wurth dwong r pect af door zijn grote belezendheid en ook door
zijn eenvoud. Hij spoorde de tudenten aan niet te blijven staan bij hetgeen hij naar voren bracht, maar critisch te denken. Hij drong tot het
gesprek, waaruit hij zelf wilde leren om daarna opnieuw te kunnen uitdragen.
Hij wa een Chri ten-geleerde. Hij relativeerde zijn interpretatie, maar
niet zijn begin el. Dit laatste was zijn grond lag. Vanuit die grond lag
nl. de ociale ethiek bijbel op te bouwen, is zijn uitlegging van grote
betekeni gewee t voor de Economische Faculteit en de Interfaculteit
der Sociale Wetenschappen.
Prof. Wurth had aaovankelijk een leeropdracht; in maart 1963 werd
hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar. Spoedig had hij zijn oratie
gereed. Deze wa reed gezet, maar hij heeft zijn inaugurele rede niet
kunnen uit preken. Ter nagedachtenis aan Prof. Brillenburg Wurth
werd deze rede: "Con ervatief of Revolutionair"? met de toespraken
van Prof. Dr. J. van den Berg en van de decaan der Economische
niversiteit op
Faculteit, gehouden bij zijn herdenking aan de Vrije
2 december 1963, door Kok in het voorjaar 1964 uitgegeven. Voor de
betekenis van Brillenburg Wurth voor de beoefeniog van de ethiek
moge ik ten lotte verwijzen naar de toespraak van Prof. van den Berg.
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