
Anderzijds had hij een sterk 
gevoel voor politieke subtilitei
ten en slaagde hij er in dat te 
benutten. In zijn zojuist genoem
de radiorede verzette Burger zich 
tegen de overspannen verwach
tingen van degenen die de ver
zetsbeweging als de drager van de 
vernieuwde Nederlandse natie 

Van christen-socialist 
tot antimilitarist 

Hein Wiedijk bespreekt: 

Herman Noordegraaf, Niet met de wape

nen der barbaren1 Het christen-socialisme van 

Bart de Uat, Ten Have: Baarn '994· 

Het is verheugend dat de geschie
denis van andersoortig socialisme 
dan de sociaal-democratie tel
kens meer aandacht krijgt. Zo 
heeft de theologisch geschoolde 
socioloog Herman Noordegraaf
kenner van het christen-socialis
me - zijn promotieonderzoek 
gericht op de christen-socialisti
sche periode in het Ieven van de 
antimilitarist Bart de Ligt (I 8 8 3-

19 3 8). Noordegraafkoos als titel 
voor zijn meeslepende boek de 
eerste regel van het derde couplet 
van de uit I 891 stammende 
Socialistenmars. Het was, in de 
vertaling van de Amsterdamse 
diamantsnijder A.S. de Levita, bij 
de sociaal-democraten van de in 
I 894 opgerichte Sociaal-Demo
cratische Arbeiderspartij (soAP) 
een van de meest geliefde strijd
liederen. Het derde couplet 
luidt: 

'Niet met de waap'nen der 
barbaren, met kruit noch degen 
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wilden zien . Hij zei onomwon
den dat een volk nu eenmaal niet 
uitsluitend bestaat uit heiden en 
diplomaten, maar voor het over
grate dee! uit gewone mensen, 
met gewone zorgen voor het 
dagelijks bestaan van henzelf en 
de hunnen. Van dit laatste getuigt 
het hier besproken dagboek in 

kampen wij: Het aeesteszwaard 

[cursivering hw] der vrijheids
scharen brengt slechts de zege aan 
hun zij. Oat vrede heersch', dat 
welstand bloei', dat vreugde en 
hope eens doorgloei' des werkers 
thuis, des werkers Ieven, dat is 
het doe! waamaar wij streven! 
Oat is ons heilig ideaal. .. ' 

Dit ideaal van de sociaal
democraten werd in augustus 
1 9 14 zwaar op de proef gesteld 
toen, ondanks de invloed van de 
marxistisch-georH!nteerde ideo
logic van de internationale soci
aal-democratie, aan de Europese 
fronten arbeiders op arbeiders 
begonnen te schieten en, ook in 
Nederland, de nationale aedachte 

sterker bleek dan de leer van de 
klassenstrijd. Het 'geestes
zwaard' werd door de 'werkers' 
vervangen door kruit en degen. 
Bart de Ligt, inmiddels christen
socialist geworden, verloor toen 
zijn sympathie voor de SOAP die 
hij tot dat ogenblik ver boven de 
christelijke kerken had verheven. 
In Soldaten en arbeiders staakt!, een 
brochure van zijn hand uit 1 9 1 8, 
bracht De Ligt het failliet van de 
sociaal-democratische Tweede 
Internationale goed onder woor
den: 'De meerderheid van alle 
legers zijn proletariers. En zij 

aile opzichten, niet het minst met 
betrekking tot de schrijver zelf. 

PETER ROMIJN 

is als historicus werkzaam bij het 

Rijksinstituut voor Oorloas

documentatie 

wonden voornamelijk proleta
riers. Zij schieten hun arrnen en 
benen kapot, hun oogen blind. 
Zij rooken ze dood met giftige 
gassen . Zij hongeren ze uit. Zij 
scheuren ze de ingewanden open 
met de bajonet. Zij slaan hun 
schedels stuk met de kolven van 
hun geweer. Welk edel denken 
er ook nog zoo even achter 't 
voorhoofd van den 'vijand' 
woonde, - reeds spatten zijn her
senen uiteen.' 

Herman Noordegraaf heeft 
onder andere door middel van dit 
niet van werkelijkheidszin ge
speende citaat, een helder beeld 
van de man Bart de Ligt opgeroe
pen. De auteur beperkte zich bij 
zijn onderzoek terecht tot De 
Ligts christen-socialistische pe
riode (I9IO-I9I9)· Toen had de 
invloed van De Ligt als antimilita
rist het grootst kunnen zijn. 
Vanaf begin 19 I 9 wordt hij anar
chist en wijdt hij zich volledig aan 
de bestrijding van de oorlog in al 
zijn vormen. Gelukkig geeft 
Noordegraaf zijn lezers in de 
lnleidinB van zijn hoek - als toegift 
- een overzicht van de laatste, 
anarchistische, periode in het 
Ieven van Bart de Ligt. Ze begint 
wanneer De Ligt door zijn huwe-
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Rossem financieel onafhankelijk 
wordt. 'Beiden besloten,' aid us 
N oordegraaf (p. 2 o), 'om op basis 
van een sober, maar vast bestaan 
zich geheel in te blijven zetten 
voor het antimilitarisme.' Oat 
hebben ze gedaan. De Ligt werk
te in deze periode zijn opvatting 
uit dat antimilitarisme geen pas
sieve weerloosheid, maar passie
ve weerstand en actieve geweld
loosheid dienden te zijn. Terecht 
vindt NoordegraafDe Ligts theo
retische en praktische gedachten 
over vragen betreffend geweld en 
geweldloosheid hoogst belang
rijk. T erecht concludeert hij dat 
De Ligt 'een van de voomaamste 
antimilitaristen, ook intematio
naal gezien, van voor de Tweede 
W ereldoorlog was'. In de door 
de auteur opgenomen lijst van 
geschriften van Bart de Ligt wor
den - uit de anarchistische peri o
de vanaf 1 9 1 9 - jammer genoeg 
aileen die titels vermeld waaruit 
door hem is geciteerd. Daardoor 
ontbreekt in de lijst het in 1 9 2 7 
uitgekomen, belangrijke hoek 
van De Ligt: Nieuwe vormen van 
oorloa en hoe die te bestrijden. 

Socialist wijl christen 
Noordegraaf was het te doen om 
het christen-socialisme van De 
Ligt. Hoe werd aan het eind van 
de negentiende eeuw de zoon van 
een orthodoxe hervormde domi
nee socialist? De auteur moet 
woekeren met alle biografische 
gegevens die hij - vaak moeizaam 
- heeft kunnen opsporen. Hij 
slaagt erin de gang van Bart de 
Ligt naar bet socialisme aanneme
lijk te maken . Het begint met ver
zet tegen zijn vader, opstand 
zelfs, met allergie voor autoritair 
gezag. Aan de liefde voor zijn 

s &.os 1995 
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moeder dankt De Ligt zijn 'intui'
tief solidariteitsbesef'. Hij stam
de uit de in die jaren omhoogko
mende kleine middenklasse. Va
der was de zoon van een huisschil
der, moeder de dochter van een 
kruidenier. Als student in de 
theologie aan de Utrechtse uni 
versiteit had De Ligt een vernieti
gend oordeel over zijn hooglera
ren, op twee na: F.E. Daubanton 
en T. Cannegieter die respectie
velijk volgens hem 'van een 
levend mensch iets veelen kon' 
en 'uit den levenden God leefde'. 
Grote waardering kreeg De Ligt 
voor de levendige en non-confor
mistische dominee A.H . de 
Hartog, een eigenzinnig theoloog 
die later hoogleraar voor gods
dienstwijsbegeerte en ethiek aan 
de gemeentelijke universiteit van 
Amsterdam is geworden. Het bij 
zondere van De Hartog was dat 
hij met grote welsprekendheid 
geloof en wetenschap probeerde 
te verzoenen. Door zijn oratori
sche gaven wist hij zowel 'een
voudigen' als 'geletterden' te im
poneren . 

Onder invloed van De Hartog 
kwam De Ligt tot de overtuiging 
dat naast een mechanische verkla
ring van wetenschappelijke voor
stellingen vanuit 'uiterlijke om
standigheden', ook een organi
sche verklaring nodig was vanuit 
een 'innerlijk, geestelijk begin
sel'. Van De Hartog nam hij de 
gedachte over in een 'gebroken 
en verdorven wereld' te Ieven. 
Van 1907-1910 zat De Ligt, met 
de woorden van Noordegraaf, 'in 
een diep dal', waar hij 'door 
zwaarmoedigheid werd geteis
terd'. Die zwaarmoedigheid 
werd mede veroorzaakt door bet 
lijden, zoals de auteur het uit
drukt, 'aan malaria en geldge-

brek'. Maar zijn belangstelling 
voor mystiek - de gemeenschap 
van de ziel met God - gaf hem in 
deze tijd ook waardevolle innerlij 
ke ervaring. Het waren John 
William Kruyt, die pas op dertig
jarige leeftijd zijn stu die theologie 
was begonnen, diens vrouw 
Truus Hogerzeil en de student 
theologie Annee Rinzes de Jong 
die bij de zwaarmoedige student 
diens sluimerende belangstelling 
voor het sociale vraagstuk weer 
wisten te wekken en, weldra, 
ook voor een socialisme met een 
sterk zedelijke inslag dat echter 
niet blind was voor bet bestaan 
van de klassenstrijd . 

Nadat De Ligt in mei '909 was 
geslaagd voor zijn proponents
examen werd hij - na ruim een 
jaar - eindelijk in Nuenen (bij 
Eindhoven) beroepen . 'Het was,' 
schrijft zijn biograaf, 'zijn eerste 
en laatste beroep.' Hij voelt zich 
thuis in zijn 'miniatuurgemeente 
van nog geen 150 zielen'. 
Typerend voor hem werd zijn 
ethische dynamiek. Hij vindt dat 
de mens, 'ook al leeft hij nog 
zozeer in lager sferen toch een 
onuitroeibaar verlanaen heeft naar 
het geestelijke'. Hij begint sterk 
de nadruk te leggen op de inner
lijke oezindheid, die mensen aan
zet tot handelen. Voor De Ligt 
was het geen vraag wie of wat die 
gezindheid in de mens had ge
plant. Het was volgens hem God 
zelf en daarom bepleitte hij, naast 
bet marxistisch georienteerde 
socialisme van de SOAP, een 
eigen socialisme dat zich baseerde 
op de ethische eisen van het chris
tendom. Noordegraaf laat door 
zijn onderzoek goed zien hoeveel 
ouder, dus origineler, de formu
lering van De Ligt - 'christen, 
daarom socialist' - is, dan soort-

237 



gelijke formuleringen (zoals: 
'socialisme is de uitbloei van het 
christelijk geloof) uit de tijd van 
de Doorbraak in de jaren veertig. 
Met zijn Wereldvredearoep wordt 
De Ligt lid van de Bond van 
Christen-Socialisten (BvCS). 
Ook daar houdt hij vast aan het 
'socialist, wijl christen'. Zijn uit
gangspunt blijft de 'inwendige 
werkelijkheid des al-omhelzen
den geestes'. Het merkwaardige 
is in dit verband dat in des o A P, a! 
v66r het failliet van I 9 I 4, plaats 
gemaakt wordt voor mensen als 
De Ligt. Volgens het nieuwe pro
gram van I 9 I 2 is het kapitalisti
sche stelsel niet Ianger 'econo
misch verouderd en daarom 
zedelijk veroordeeld', maar 'eco
nomisch verouderd en [hw: los 
daarvan] zedelijk veroordeeld'. 
In I 9 14 is De Ligt erg teleurge
steld in des o A Pals zij 'den Gods, 
den Mammonsvrede met haar 
politiek-oeconomische tegen
standers' sluit. 

Breuk met SOAP 
Steeds meer ging De Ligt de 
nadruk leggen op de noodzaak 
zuivere gezindheid te verbinden 
met 'inzicht' en 'daden'. Vanuit 
een 'christelijke, waarachtig 
menselijke gezindheid', zegt 
Noordegraaf, wil De Ligt een 
fundament in de BvCS leggen; 
vanuit een 'heilige gezindheid', 
dat wil zeggen vanuit de bereidheid 
om zich te geven voor de vrijheid. 
De SOAP is volgens De Ligt 'slap 
burgerlijk'. Dan waardeert hij de 
in 1909 van de SOAP afgesplitste 
marxistische Sociaal-Democra
tische Partij (soP) meer, vanwe
ge haar gedurende de Eerste 
W ereldoorlog gepropageerde 
antimilitarisme. Maar 'uit de 
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Geest' Ieven de sop' ers niet. De 
Ligt weJ en in juni I 9 I 5 houdt hij 
een heftige, antimilitaristische 
preek - later uitgegeven onder de 
titel Veni sancte spiritus [Kom heili
ge geest]. Die preek leidt tot het 
verbod zich in het zuiden van 
Nederland, het oorlogsgebied, te 
bevinden. Wanneer hij in sep
tember 19 1 5, met anderen onder 
wie Henriette Roland Holst, een 
'dienstweigeringsmanifest' heeft 
getekend, wordt hij vervolgd en 
ten slotte tot 1 5 dagen hechtenis 
of 7 5 gulden boete veroordeeld. 
Hij kiest voor de hechtenis. 
Ondertussen heeft hij ontslag 
genom en als predikant. Vrienden 
zorgen voor financiele steun. 

Het is maar een kleine groep 
die de door De Ligt gewenste 
gezindheid heeft. De BvCS telt 
nog geen tweehonderd !eden, 
zijn orgaan Opwaarts heeft nauwe
lijks 1 5oo abonnees. Bij de ver
kiezingen van juli 19 1 8, met alge
meen kiesrecht voor mannen en 
evenredige vertegenwoordiging, 
behaalt Kruyt voor de BvCS een 
(rest)zetel. De Ligt verwisselt in 
dit jaar - het is zoals we zagen het 
jaar van zijn huwelijk - het chris
tendom voor een 'kosmische reli
gie' en zijn socialisme voor (soci
aal-)anarchism e. In plaats van 'de 
heilige geest' is het nu 'de geest' 
die hij als 'innerlijke, levensop
stuwende kracht' erkent. Van de 
SOAP moet hij niets meer heb
ben, maar de SOAP'ers, ook 
christen-socialisten in de SOAP 
als dominee Bruins, zien niets 
meer in De Ligt: ' ... Protesteer
machines hebben we niet nodig: 
Beter een Wibaut dan honderd 
De Ligts in deze tijd.' Pas vanaf 
1 9 2 7 zal, mede door het werk 
van gezindheidssocialisten als de 

Duitser Victor Engelhardt, Just 
Havelaar, Henriette Roland 
Holst, Koos Vorrink en vooral de 
Belg Hendrik de Man, het gezind
heidssocialisme steeds grotere 
aanhang krijgen in de SOAP. 
Noordegraaf laat in zijn schets 
van het Ieven van Bart de Ligt mi 
19 1 9 zien dat geest en gezindheid 
van de zich vernieuwende soAP 
geen aantrekkingskracht voor De 
Ligt hadden. lmmers: de koppe
ling van gezindheid, inzicht en 
daad - de trits waarop De Ligt 
steeds terugkomt - leidde in de 
soAP tot heel andere resultaten 
dan bij De Ligt. 

Herman Noordegraafheeftin zijn 
gedetailleerde en boeiende stu die 
over De Ligts christen-socialisti
sche periode aangetoond dat voor 
deze antimilitarist christendom 
en socialisme vanaf 1 9 1 9 geen 
wezenlijke betekenis meer bad
den. Zijn gezindheid liet hem wei 
vasthouden aan het inzicht dat 
oorlog door antimilitarisme moet 
worden bestreden en dat antimi
litaristen daar alles voor moesten 
doen . Werkend aan, onder ande
re, de versterking van een inter
nationale werkgroep voor een 
'wetenschap van de vrede' en aan 
de oprichting van een 'vredesaca
demie', werd hij op 3 september 
I 9 3 8 op het station van Nantes 
getroffen door een longembolie 
die, aldus zijn biograaf, 'in luttele 
second en' een einde aan zijn 
Ieven maakte. Bart de Ligt was 
vijfenvijftig jaar geworden. 
Precies twee jaar later brak de 
Tweede Wereldoorlog uit. 

HEIN (C.H.) WIEOIJK 

is onderzoeker sociale aeschiedenis bij 
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