IN MEMORIAM

DR. A.

KUYPER.

dezer plaatse, zooals
herdenkings-stukje
meest illustren civis
liEN acadeI?icus,
gevraagd was,
dien
Vrij.e ýniversiteit he:ft gekeý?,
te
van den

dat

mij

de
kan uitteraard tweeerlei ZIJn. Vooreerst IS rnogelijk
een teekening van de persoonlijkheid des overledenen in haar geheel, om z66 den glans van zijn leven te
doen terugkaatsen op het eerbiedwaardig gelaat der Alma
Mater, die hij diende. Maar daarnaast is 0 k plaats voor
een andere opvatting, een meer beperkte ; men kan 66k zich
bepalen tot het pogen, om hem, die heenging, te teekenen
enkel in zijn persoon en werk als lid der academische
gemeenschap. Mijn bedoelen gaat hier niet verder dan om
het laatste te doen en dan nog slechts met enkele algemeene
omtrekken. Kuyper was van de Vrije Universiteit de stichter,
hij was een harer meest eminente hoogleeraren, hij was
een harer vruchtbaarste wetenschappelijke schrijvers. Over
lk van die drie een kort woord.
De stichting
der Vrije Universiteit, dat is wat vooraan
staat bij de herdenking van Dr. Kuyper's levensarbeid.
En dat geldt niet alleen voor ons, nu wij hem hier onderling
als commilitones herdenken. Maar ook voor hem zelf was
n bleef die daad het centrale
punt van zijn werkzaamheid.
Wil men die daad naar haar wezen waardeeren, d n moet
men haar zien als een h e den d a a din
n
die n s tva
dew
a a r h e i d. Men
heeft telkens en telkens weer van
liberale zijde de stichting der Vrije Universiteit pogen te
verfonfaaien tot een hand- en spandienst ten behoeve van
de Gereformeerde
Kerken en de antirevolutionaire staatspartij, het aanleggen van een kweekplaats van calvinistische
propagandisten. Niets is minder juist en wie zoo spreekt heeft
1

78

IN MEMORIAM

van Kuyper's bedoeling niets begrepen. In het herdenkingsartikel, dat Elout sehreef in het Handelsblad van 9 November,
een juweeltje van vorm en inhoud beide en dat een eerezuil
blijft zoowel voor den sehrijver als den besehrevene, wordt
het zoo volkomen juist gezegd, dat Kuyper's leven, hij moge
dan op bijzondere punten somwijlen te kort zijn gesehoten
in het nakomen van den vollen eiseh der waaraehtigheid,
als geheel in de eerste plaats was gewijd aan den dienst
der waarheid. Vrijheid om waarheid te zoeken en waarheid
te verkondigen dat was het doel, waarvoor hij de Vrije
Universiteit in het leven riep. Die vrijheid was er niet in
de jaren die aan de stiehting der Vrije vooraf gingen. De
aloude Universiteiten, zelfstandige corporatie's met eigen
levenswet, waren instellingen van den staat geworden, een
nadeel, dat zelfs in liberale kringen zoozeer werd gevoeld,
dat uit haar midden meermalen de gedaehte is geopperd,
dat het tijd werd ze te onttrekken aan de direete staatsbernoeimg. Maar nog veel meer dan thans drukte dit euvel
op de belijders van Gods W oord. Wat men in andere landen
durfde bestaan om hoogleeraren, die een den dragers van
het staatsgezag onwelgevallige leer verkondigden, kortweg
aan den dijk te zetten of althans ze op allerlei kleingeestige
manier aehter te stell en bij meer begunstigde ambtgenooten,
bleef hier te lande aehterwege door den inheemsehen vrijheidszin. Maar ook zonder zoo drastisehe maatregelen wist men zijn
doel weI te bereiken, met name door het stelselmatig voorbijgaan van dezulken, die, rijk aan wetensehap en persoonlijke
overtuigingskraeht, maar gekant tegen "de" wetenschap,
de ongeloovige wetenschap, gevaar opleverden voor de
heersehende riehting. Oat nog die geest niet is uitgestorven,
toonde maar al te klaar wat onlangs gesehiedde in den
Amsterdamsehen gemeenteraad bij de benoeming van een
opvolger van Prof. Hector Treub. Maar het is thans heilig
bij toenmaals. Niet om niets heeft Kuyper later zoo den
nadruk gelegd op het beginsel van de pluriformiteit der
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wetenschap, dat zich ten nauwste aansloot bij zijn beide andere
wetenschappelijl e beginselen van het transcendentaal
realisme en de gratia communis. Er was maar een wetenschap, zoo waande men, en haar kenmerk was het afzweren
van aIle vooroordeel. Het christelijk geloof was een aaneenrijging van zulke vooroordeelen, en het was daarom slechts
schijnbaar inconsequent, dat men aan de universiteit, die
niet als in vroeger eeuw een principieele eenheid moest
vormen, maar een los agglomeraat van echt wetenschappelijke
mannen, voor geleerden van christelijke levensovertuiging
geen plaats had. Zelfs e .n overigens niet bekrompen en
van karakter vriendelijk man als Kemper, een in Leiden
machtige figuur in zijn tijd, gruwde van een professoraat
voor Bilderdijk. Met Groen van Prinsterer en Kuyper ging
het desgelijks. De Universiteiten, de tempels voor den
waarheidsdienst, konden op dien naam geen aanspraak meer
maken, sinds een valsch en exclusief begrip der wetenschap
en een zich daarbij aanpassende staatspractijk uit beginsel
voor de christelijke wetenschap de deur met dubbelen
grendel hadden gesloten. En hoezeer het Kuyper bij zijn
verzet tegen dit fnuiken van de vrijheid der wetenschap
ernst was met herstel dier vrijheid v66r alles, blijkt wel
uit het feit, dat hij in zijn inwijdingsrede van de Vrije
Universiteit, nog v66r hij zijn aanval richtte tegen dit
knechten der wetenschappelijke waarheid door den Staat,
vooropstelde, dat de souvereiniteit in eigen kring, die hij
voor de wetenschap opeischte, geeerbiedigd behoorde te
groote

worden

door de Kerk.

"Met hand en tand moet.

,

.. vast-

gehouden, dat nooit een Kerk van Christus haar overhoogheid
aýn de wetenschap mag opdringen", zoo sprak hij en werkte

dit dan verder uit. Z66 verre was hij er van af een hulpinrichting van kerk of partij te willen maken. De vrijheid in
den titel der Universiteit duidt niet enkel op de tegenstelling
met de staatsinrinchting, zij is de positieve leuze, die leert,
dat de wetenschap enkel aan haar eigen levenswet behoort
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te zijn gebonden en niet aan statelijke, kerkelijke of partijHaar vrucht zal hun
doeleinden mag dienstbaar gemaakt.
toch ten deel vallen, maar dat is een zuivere reflex-werking,
geen verhouding van middel en doel. Wie daarom in zijn
hart liefde voor God in den hemel vereenigt met liefde
voor wet'6nschap en waarheid. eere Kuyper als den man,
die door de stichting der Vrije Universiteit hem de vrijheid
heeft gebracht om ongedeeld en onvoorwaardelijk zich zelf
te mogen zijn. Die daad is niet alleen voor het calvinistische
volksdeel, maar voor heel ons yolk de principieele verlossing
geweest van geestelijke tyranie en het scheppen van een
atmosfeer van vrijheid voor de wetenschap. Oaarmee was
de ban van "de" wetenschap gebroken en een weren van
een waarlijk wetenschappelijk man om zijn beginsel is
sindtsdien ook aan onze openbare Universiteiten moreele

contrabande geworden.

Zoo was tevens een kring verkregen, waarin door mannen
van gelijke beginselen met vrucht kon worden saamgewerkt,
om de wetenschappelijke problemen te onderzoeken. Want
er school in de stichting der Vrije Universiteit nog een
ander beginsel dat pas later meer scherp op den voorgrond
is getreden, het verzet tegen het paedagogisch stelsel, dat
aan de publieke Universiteiten ten grondslag lag, door
Kuyper betiteld als het "indifferente stelsel". Een ander
stelsel is aan een open bare Universiteit niet weI denkbaar.
Het bestaat hierin, dat bij de benoeming van hoogleeraren
naar richting niet wordt gevraagd, maar aileen wordt gestreefd naar een samenbrengen van zooveel mogelijk onbetwist
wetenschappelijk bekwame mannen ; z66 kunnen de studenten
onbevooroordeeld aile richtingen leeren kennen en dan zelf
een keuze doen uit de verschillende opinie's en standpunten.
Daartegenover berust de stichting der Vrije Universiteit op
de gedachte, dat het onderwijs moet uitgaan van eenzelfde

stel beginselen, ruimte latend voor allerlei meeningsverschil
en recht doende aan uiteenloopend psychologisch type,
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maar niettemin in uitgangspuýý en doel ý.en; ýlleen zulk
een opleiding sluit zich aan bij ?e werk.ehJke eischen ýan
de opvoeduýý,
het leven en geeft paedagogisch dle.een?eld
onontbeerlijk
een
stuk
uit
mannen
die voor de vorming van
een
der
wetenschap
vrijheid
is. Daardoor verkreeg de
het
noemde,
men
lýter
positieve basis en inhoud, was zooals
tegelijk een conservatorium, een observatonum en een
laboratorium voor de Calvinistische wetenschap verkregen.
Dat alles dankt de beoefenaar dier wetenschap niet alleen,
maar wei in de eerste plaats en grootendeels, aan Kuyper.
10

Thans

in

hoogleeraar.

de tweede

plaats

een woord over Kuyper

als

Men neemt in den regel aan, dat de taak van een hoog-

leeraar vooral hierin bestaat, om zijn leerlingen te vormen
methodisch tot mannen, in staat om een zelfstandig oordeel
te vellen over kwestie's, die hun in het yak hunner keuze
later zuIlen worden voorgelegd. Natuurlijk is daarmee niet
bedoeld, dat zij over elk vraagstuk een van anderer oordeel
geheel onafhankelijke meening zullen kunnen vormen. Aan
zulke eischen kan slechts een enkel geleerde, en dan toch
nog slechts zeer ten deele, voldoen. Maar in týgenstelling
met het enkel overnemen en zich eigen maken van anderer
kennis, am deze practisch toe te passen later in het eigen
leven, doelt de universitaire studie er op am voor te
bereiden voor de verwerving, waar het moet, van een eigen
meening, .. zonder ýaarbij meer dan altoos, onvermijdelijk is
afhankelijk te Zl]n van anderen. Over t algemeen is dus
de beste hoogleeraar
hij, die zich zelf weet overbodig te
te makeý door het kweeken van eestelijk zooveel mogelijk
zelfstandige denkers. Uitteraard moet men dit niet te eenzijdig opvatten, want er zal ook altoo positieve stof moeten
worden verstrekt door den docent. Maar het maakt toch
een ingrijpend onderscheid, of een hoogleeraar zijn eigen
meeOlng over een vraagstuk voordraagt om te doen zien
6
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langs wel ken weg en met welke middelen en methode men
een eigen meening moet en kan verwerven dan wel of hij
die eigen meening verkondigt vooral om deze meening zelf
bij de hoorders ingang te doen vinden.
Hoe juist nu algemeen genomen een en ander ook zij
voor normale tijden, buitengewone omstandigheden vergen

buitengewone

maatregelen.

De

calvinistische wetenschap,

voor zoover zij in de 16de eeuw was opgebloeid, was min
of meer in den eersten aanloop blijven steken. Er was later
nog weI aan gewerkt in bevestigenden en uitbreidenden zin,
maar niet met dien gloed en die kracht als waarmede zij
was opgekomen. T oen Kuyper optrad lagen haar goede
dagen althans zeker een paar eeuwen terug; wat van later
dateerde was niet veel zaaks. lnmiddels hadden de geesteswetenschappen vooral wat de grondslagen aangaat door de
Duitsche speculatieve philosophie een geheele verandering
ondergaan en had de enorme opbloei der natuur-wetenschappen tevens op tal van problem en een licht geworpen,
dat den gereformeerden vaderen had ontbroken. Kuyper moest
alzoo aan den eenen kant methodologisch geheel omwerken
(Encyclopaedic) maar tevens de verouderde stof nieuw leven
inblazen. Deze omstandigheden kregen nu nog een versterking door den geniaal-scheppenden aanleg van Kuyper
waardoor hij psychologisch tot een overwegend thetisch
optreden neigde. Vandaar, dat als docent Kuyper veel meer
iemand was om zijn leerlingen in te prenten hoe het was
dan hun te leeren, hoe men zelf zoeken moest hoe het was.
Van zulk onderwijs ging een aangrijpende bezieling en een
betooverende kracht uit, het schonk inhoud aan het geestesleven der studenten, gaf er vaste richting aan en wekte de
liefde des harten voor wat het verstand te leeren kreeg.
Zoo werd een generatie van krachtige pioniers van de

neo-calvinistische wetenschap gekweekt.

De

schaduwzijde,

zeker gemis aan zelfstandigheid bij de kweekelingen, bleef
natuurlijk niet geheel uit, maar verdween in het niet bij de
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voorrechten, die men als Kuyper's leerling genoot.
Wil men de conclusie in balans-vorm, dan kan men zeggen,
dat de rekening van zijn leerlingen sloot met 9S pet. winst
en S pet. nadeel. Want Kuyper was als academisch docent
waarlijk groot. hij stempelde zijn discipelen en vormde school.
groote

wetenschappelijk schrijver zal Dr. Kuyper wei het
in gedachtenis blijven door zijn encyclopaedie. Het
is uit zijn hoogleeraarstijd zijn eenig wetenschappelijk werk
Ais

langst

in den engeren zin van het woord als bestemd aIleen voor
gebruik door mann en van wetenschappelijke vorming; wie
niet de classieke opleiding genoot zal dit werk met zijn
voorliefde voor aan de oude talen ontleende termen moeilijk
verstaan. Het tweede deel met name heeft een beteekenis
van algemeen wijsgeerigen aard, die verre reikt buiten het
terrein der theologie, waarvoor het werk bestemd is; geen
calvinist, die de wetenschap beoefent, or.verschillig tot welke
faculteit hij behoort, mag dit deel ongelezen laten. Maar
neemt men het begrip wetenschappelijk in wat ruimer zin,
dan kan men daaronder zeker ook rekenen menig zoogenaamd populair geschrift, dan wat den vorm betreft wat
wijdloopiger is, dan voor een zuiver wetenschappelijk werk
zou passen, maar daarom niet te min tal van goed doordachte wetenschappelijke gezichtspunten bevat. Zeker zou
ik onder de wetenschappelijke werken ook mede rekenen
twee werken van algemeenen aard, namelijk zijn Stonelezingen en zijn tweedeelig werk over antirevolutionnaire
staatkunde. Het eerste geeft in den vorm van een zestal
lezingen een algemeene schets van een Calvinistische levensbeschouwing en heeft vooral daarom hooge waarde, omdat
het is saamgesteld voor een buitenlandsch publiek en daardoor
vrij bleef van aIle binnenlandsche toevaIlige invloeden van het
oogenblik, zoodat daaruit zijn opinie's op zeer objectieve en
zuivere wijze zijn te kennen. Het tweede is vooral daarom
belangrijk, omdat het een schat van rijpe levenservaringen
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behelst, door hem als practisch staatsman en partijleider
verkregen. Meermalen beklaagde hij zich tegenover mij in
persoonlijke gesprekken tijdens de samenstelling van dit werk
over zijn gemis aan technisch-juridische theoretische kennis,

maar ik heb hem in antwoord daarop juist met aandrang geraden
zich daaraan niets te storen en eenvoudig zonder reserve
weer te' geven, wat hij over de zaken dacht. Want ik ben
het geheel eens met Radbruch, als hij in zijn boekje over
Rechtsphilosophie schrijft, dat dergelijke werken van groote
mannen voor de rechts- en staatswetenschap groote waarde
hebben, omdat ze, wat ze missen aan vakwetenschappelijke
nauwkeurigheid en juistheid, dubbel en dwars vergoeden
door de kennis van het rechts- en staatsleven zelf, aan welks
Aan
opbouw de auteur een groot aandeel heeft gehad.
juridische studenten, die hun doctoraal examen achter den
rug hebben, zou ik dan ook dit werk zeer ter lezing aanbevelen.
Zoo heeft Kuyper te midden van al zijn practische beslommeringen een schat van algemeen wetenschappelijke
theologische en rechtswetenschappelijke gedachten nagelaten.

Met het bovenstaande meen ik het voornaamste te hebben vermeld, wat bij het herdenken van Dr. Kuyper in
den academie-kring als van zelf voor den geest komt. Het
voornaamste, want volledig is het lang niet, ik heb daarnaar
ook niet gestreefd. Mijn bedoeling was alleen, voor onze
studenten-generatie van thans nog eens op de enorme
wetenschappelijke beteekenis van zijn figuur te wijzen,
voornarnelijk ook om daardoor den lust te prikkel en, om
zelf zijn geschriften ter hand te nemen. Kuyper neemt in
het hart onzer jongeren niet altijd die plaats in, die hem
toekomt Zij hebben hem aIleen gekend in het afgaan van
zijn dagen en zoo een onvolledig, zelfs somwijlen min juist
beeld van hem opgevangen. Bovendien dreigt er soms door
den individualistischen en mystiek geaarden tijdgeest onder
het tegenwoordig geslacht een te kort aan liefde en be-
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wondring te ontstaan voor de groote mannen van de kerkelijke,
formatie en organisatie,
omdat zij de beteekenis dier forrnatie's onderschatten. Daarbij
komt dan nog af en toe een zeker negativisme, dat den "esprit
d'adrniration", een der mooiste eigenschappen der jeugd, maar
al te veel vervangt, tot verarming van eigen leven, door een
ongemeen scherpe blik voor fouten en gebreken. Ik zou in
overweging willen geven, dat voor rijperen leeftijd te sparen ;
een der weinige voordeelen van ouder worden is, dat men heel
wat zachter leert oordeelen over menschen en toestanden en
daarom minder gevaar loopt voor grove miskenning. Er is
geen beter middel voor zelfopvoeding dan zich te verdiepen
in clen levensarbeid van een groot man. En wanneer die
man dan, behalve dat hij groot was, ook nog was een
profeet Gods, met hartstochtelijke liefde voor Zijn Woord
en Zijn yolk in zijn ziel, een strijdbaar held tegen ongeloof
en revolutie
en een diep en universeel denker, als geen
Universiteit in elke rnenschen-generatie er ook maar een
telt, dan is er te rneer aanleiding, om zich den wetenschappelijken schat, dien hij ons naliet, eigen te maken
door persoonlijk onderzoek. Want er gaat van Kuyper's
geschriften een gansch eigen suggestieve kracht uit die door
geen beschrijving of uiteenzetting van den inhoud door
anderen te vervangen is. Wie een paar van zijn voornaamste
en beste geschriften heeft gelezen, die zal de lust tot lichtvaardige kritiek weI vergaan zijn, omdat men onmiddellijk
voelt, hetzij men het er mede eens of niet eens is, dat men
te doen heeft met een man, die het hart van het leven en
tevens het leven van het hart raakt. Hij laat U nooit koud,
als ge hem gelezen hebt, gaat ge Of met hem accoord, Of
ge zijt gedwongen U rekenschap te geven, waarom ge er
zelf anders over denkt. Het voorrecht om zijn indrukwekkende persoonlijkheid in haar volle kracht van nabij gade
te slaan, is voor de thans studeerende
generatie niet meer
z66 helder
Maar
geschriften
heeft
die
in
weggelegd.
hij
zijn

staatkundige en maatschappelijke
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neergelegd, dat zijn ruime en groote geest daaruit
genoegzaam is te kennen. Het beste "in memoriam" dat
een ieder onzer studenten daarom aan Dr, Kuyper aIs man
van wetenschap kan wijden is een deugdelijk en liefdevol
doordringen in zijn wetenschappelijk werk. Dan zal ook in
het hart der jongeren een gedenkzuil verrijzen, zooals er een
staat in de borst der ouderen, waarop Kuyper's naam met
gouden letteren staat gegrift ter dankbetuiging voor wat
hij deed ten bate van ons calvinistisch wetenschappelijk
en klaar

leven.

ANEr.1A.

