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Op I Juli 1938 zat Martin Niemöller een jaar in de ge

vangenis. Aan dit feit willen de volgende bladzijden her

inneren. Ze bevatten geen biografie en geen kerkhistori

sche kroniek. Ze laten alleen maar aan enkele voorbeelden 

zien, waar het om gaat: ,,Hij richtte zijn gansche hart op 

den Heere; hij beurde den waren godsdienst weder op, 

toen het land vol afgoderij was" (J. Sirach 49 : 4). Dat is 

zijn getuigenis, dat onder ons niet mag worden vergeten. 
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1. HET ERFDEEL DER VADEREN 

Martin Niemöller komt uit Westfalen: hij is de zoon van 
een predikant aldaar. Zonder deze geboortestreek en deze 
afkomst is hij niet te denken. Hij heeft het geluk, ook 
thans nog zijn ouderlijk huis te bezitten: hij weet, hoe 
men van daaruit al zijn schreden oplettend volgt. De 
oude Niemöller heeft zijn zoon te Dahlem in het ambt 
helpen bevestigen en was nog niet geëmeriteerd, toen 
Martin door den rijksbisschop Müller gedwongen werd, 
pensioen te nemen. En ook op het oogenblik kan men 
er bij den 78-jarige nog niet veel van bespeuren, dat 
hij "emeritus" is. Nog altijd heeft hij volop te doen en 
ontvangt hij van alle kanten preekverzoeken. Op zijn 
wijze en op zijn plaats neemt hij deel aan den strijd; wan
neer bisschop Heckel bij de gelijkschakeling van de 
Gustaf-Adolf-vereeniging den lastigen man tracht weg te 
werken met het argument, dat er nu plaats moet worden 
gemaakt voor jongere krachten, stelt Vader Niemöller 
hem publiekelijk de wedervraag: ,,Bisschop Heckel, hoe 
oud bent U? 40? Dan bent U véél te oud!" 
Men moet den klank van deze diepe basstem gehoord 
hebben, men moet zijn gestalte m~t de witte haren, het 
open gelaat en de heldere blauwe oogen kennen, men moet 
hem met zijn lange tabakspijp in zijn leunstoel zien zit
ten, de eene anecdote na de andere vertellend, dan be.'. 



grijpt men, hoe een ieder in huis zich verheugt op zijn 
bezoek en hoe niet één zich aan zijn bekoring kan ont
trekken. Rust en zekerheid, waardigheid en kracht, ge
paard met een uit echte menschenkennis geboren humor, 
kenmerken dezen man, die er trotsch op is, de vader van 
Martin Niemöller te zijn. 
Zijn zoon heeft deze evenwichtige en rustige houding niet 
geërfd, evenmin als hij uiterlijk op hem lijkt. Wellicht 
vertoont hij in zijn aanleg om de dingen zwaarder en fel
ler op te nemen verwantschap met zijn moeder, wier ge
laatstrekken hij heeft. Maar: ,,over de liefde tot ·zijn moe
der spreekt men niet", heeft Reger gezegd. In ieder geval 
is het zoowel hem als zijn ouders niet onbekend, dat hij 
den spreekwoordelijken W estfaalschen "stijven kop" mee
gekregen heeft, die precies weet, waar hij heen wil, en die 
van nature in de onmogelijkheid verkeert, zijn doel door 
compromissen te bereiken. Hij is voor den strijd geboren, 
en het zou wel een wonder zijn, als het stille dorp Dahlem 
dat de eerste eigen gemeente van dominee Niemöller 
wordt, op den duur het beeld · van een vredige voorstad
idylle was gaan vertoonen. 
Maar zijn levensweg heeft immers niet rechtstreeks naar 
Dahlem geleid. Hij heeft de wendingen van dezen weg 
,,van den onderzeeër naar den kansel" zelf beschreven. 
Weer vervult daarbij, zij het ook niet met zooveel woor
den, zijn ouderlijk huis een bepaalde rol. Niet zoozeer 
het feit op zichzelf, dat hij uit een pastorie afkomstig is, 
als wel de geest en de atmosfeer, die daar heerschten, zijn 
voor Niemöllers ontwikkelingsgang beslissend geweest. 
Hij is afkomstig uit een traditie met vaste begrippen en 
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maatstaven. Hij is alles eerder dan een revolutionnair. En 
er is, hoewel hij ettelijke malen van beroep wisselde, door 
dat alles heen in den grond der zaak geen wijziging ge
komen in de roeping, waaraan hij zich weet gebonden. 
Deze roeping schrijft hem voor, zijn volk te dienen. Want 
de nationale gedachte staat in de traditie van zijn ouder
lijk huis en zijn geboortestreek bovenaan. Hij is van huis 
uit, ,, van nature", rechts geöriënteerd. De lief de tot het 
officiersberoep is hem aangeboren, de oorlog, die de inzet 
van zijn leven vraagt, is zijn element. De afloop van 191 8 

maakt hem de voortzetting van zijn dienst innerlijk on
mogelijk. Hij staat van ganscher harte aan de zijde der 
tegenstanders van de republiek van W eimar en in de ge
lederen van hen, die strijden voor de nationale verheffing. 
Dat hij niet, zooals zijn broer, lid van de N.S.D.A.P. 
wordt, is min of meer toevallig; haar program tot ver
nieuwing van het volk is in wezen ook het zijne, daarbij 
ingesloten de felle afkeer van alles wat individualisme, 
parlementarisme, pacifisme, marxisme en jodendom heet. 
Zoo geeft hij dan ook van 1924 af zijn stem aan deze 
partij. 
Dat alles is niets bijzonders in deze jaren. Integendeel, het 
is het typische beeld van een oppositioneelen gedachten
gang, die zich meer en meer verbreidt. Wat Niemöller 
principieel van veel meeloopers in de oppositie onder
scheidt, is zijn aangeboren conservatisme. Hij verwacht 
van den ommekeer geen avonturen en geen persoonlijk 
voordeel, maar het herstel van Duitschland, voor welks 
grootheid hij heeft gestreden en welks idealen en ordenin
gen voor hem vanzelfsprekend Pruisisch getint zijn. Daar-

7 



om zal hij ook nooit kunnen meedoen met hen, die het 
huis Hohenzollern aanklagen en minachten. Dat verbiedt 
hem de eer van den officier en het respect voor de his
torie. 
Dat het program van de nationale beweging "op den bo
dem van het positieve Christendom" moet staan, vat hij 
niet alleen ernstig op, maar hij beschouwt het ook als een 
onmisbare voorwaarde. De gedachte, dat deze uitspraak 
te eeniger tijd zou kunnen vervallen, komt niet bij hem 
op. Men behoeft immers geen predikantszoon te zijn, om 
te weten, dat de tradities van het Pruisische rijk en zijn 
leger onafscheidelijk verbonden zijn aan de Christelijke 
volksopvoeding. Daarom kan ook de opbouw van het 
nieuwe Duitschland alleen maar rusten op den vasten 
grondslag van het Christendom: de voormalige soldaat en 
werkstudent ziet in het predikantsambt, dat hij gaat be
kleeden, dan ook bijzondere beloften en verantwoorde
lijkheden liggen. ,,Bezinning op de krachten, die wij 
Duitschers te danken hebben aan de Reformatie" - dat 
is de taak, die Martin Niemöller voor zich ziet. Zonder 
het geloof, dat God boven alle dingen vreest, liefheeft en 
vertrouwt, kan er onmogelijk gezag, waarheid en gerech
tigheid in het volksleven bestaan. 
Zoo begroet hij den 3oen Januari met heel zijn hart als de 
vervulling van langgekoesterde wenschen en als het be
gin van een nieuwe vruchtbare samenwerking tusschen 
Kerk en Staat. Wat hij gevoelt, spreekt hij uit in de pree
ken, die hij in die weken voor zijn gemeente te Dahlem 
houdt. En als de "Jongreformatorische beweging" op
treedt met haar eerste proclamatie en zich daarin keert 



tegen de "Duitsche Christenen", dan is hij het, die er allen 
nadruk op legt, dat men den nieuwen staat niet alleen in 
zijn recht moet erkennen, maar hem moet betitelen als 
redder en bevrijder. Waar anderen in die proclamatie uit
drukkingen als "ommekeer" en "verheffing" schrapten, 
daar geschiedde dat tegen den uitdrukkelijken wil van 
Niemöller. 
Voor het erf deel der vaderen gaat hij in den strijd, even
als hij dat gedaan had in 1914. In zijn diepste overtuigin
gen heeft zich sindsdien niets gewijzigd. En onder de aan
hangers van het Derde Rijk is hij wel de allerlaatste, die 
er aan denkt, dat hij met zijn parolen nog eens in een ver
dedigingspositie zou kunnen worden gedrongen. Als het 
ernstig gemeend is geweest met het "positieve Christen
dom", en als er ook in de toekomst ernst mee gemaakt 
zal worden, :_ wat voor reden zou dan juist hij nog heb
ben om in oppositie te gaan? 
Maar het loopt anders. Friedrich von Bodelschwingh, de 
man, die door het onverdeelde vertrouwen der gemeen
ten geroepen wordt tot het hoogste ambt in de Kerk, wordt 
geen rijksbisschop. Hij is n.l. geen "Duitsch Christen" en 
de nieuwe kerkelijke pa-rtij wil de verkiezing van een van 
haar mannen met alle middelen doorzetten. Als adjudant 
en woordvoerder van Von Bodelschwingh treedt Nie
möller op. Hij is een tot dusver in Berlijn tamelijk onbe
kende dominee, die nu voor het eerst in het publieke leven 
treedt. Hij kent de figuur, voor welke hij het pleit voert, 
van nabij wegens jarenlangen gemeehschappelijken arbeid 
in de inwendige zending in Westfalen. Voor zijn besef 
gaat het bij dit ambt uitsluitend om de kwaliteiten, die 
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iemand er toe bezit, en niet om de vraag, of zijn naam op 
de ledenlijst van de partij voorkomt. Het was immers zoo, 
dat juist met de komst van het nieuwe rijk voor het eerst 
dit grondbeginsel voor alle levensterreinen werd gepro
clameerd, en dat toen in het bijzonder aan de Kerk plech
tiglijk werd beloofd, dat zij vrijheid van handelen zou 
hebben! Niemöller begrijpt er niets van, waarom aan Von 
Bodelschwingh en zijn vrienden bij voorbaat het zwijgen 
wordt opgelegd en de toegang tot radio en pers voor hen 
gesloten wordt. Hij begrijpt evenmin, waarom de leiden
de figuren in de kerkelijke besturen de door hen ge
kozenen zonder verweer in den steek laten, wanneer de 
politieke macht met een staatscommissaris de Kerk bin
nendringt. Nog veel minder kan hij overweg met den per
soon van Ludwig Müller, dien hij eveneens van nabij kent, 
als voormalig vlootpredikant, en wien hij onverschrokken 
in het gezicht zegt, wat hij van hem denkt. 
Zoo geraakt hij in de oppositie, meer onvoorzien dan be
wust: het blijkt n.l. nog niet ten volle, dat de stroom, 
waar hij tegen op zwemt, werkelijk de stroom van de thans 
heerschende beweging is. Nog steeds ziet Niemöller 
tegenover de dubieuze aard en practijken der "Duitsche 
Christenen" zichzelf als den beteren nationaalsocialist, als 
den trouweren dienaar van de Kerk èn van den Staat. Het 
is voor hem, als Christen èn als Duitscher, aan geen twijfel 
onderhevig, welke zijde hij als "fatsoenlijk" predikant 
heeft te kiezen; in ieder geval staat vast, dat geen inbreuk 
mag gemaakt worden op de vájheid van leer en leven 
der Kerk. Hij weet dat "van huis uit" - geheel anders, 
dan het meerendeel van de academische theologen, die 
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langer gestudeerd en gedoceerd hebben dan hij. Ook staat 
de toekomst van de Kerk voor hem te vast, dan dat hij 
door "aanpassing" en door compromissen met den tijd
geest een paar kleine menschelijke voordeelen zou willen 
koopen. ,,Niet de zorg voor de Kèrk is onze drijfveer", al
dus zijn verklaring tegenover den rijkskanselier tijdens de 
gedenkwaardige audiëntie op 2 5 Januari I 9 34, ,,maar de 
zorg voor ons Derde Rijk." En hij krijgt ten antwoord: 
"Laat U de zorg voor het Derde Rijk maar rustig aan 
mij over." 
En inderdaad - niet Ludwig Müller met zijn "Duitsche 
Christenen" is in ongenade gevallen, maar Niemöller met 
zijn "Noodbond van predikanten". Het was dan toch 
méér dan een voorbijtrekkende wolk, die zich boven de 
Evangelische Kerk had samengepakt. Wat eerst niet te 
gelooven scheen, is nu ten slotte dan toch waar geble
ken: Müller, Hossenfelder, en consorten zitten als alleen
heerschers in alle leidende functies van de Kerk, gedekt 
door de autoriteit van Staat en partij. De ambtenarenwet 
van den Staat, met haar leidersprincipe en Ariërpara
graaf, zal voortaan ook voor de geestelijken gelden. Al
dus heeft de overweldigende Duitsch-Christelijke meer
derheid op de herfstsynoden van 1933 besloten. 
De generalsuperintendenten zijn weggestemd en afgezet. 
Nieuwe bisschoppen nemen hun plaats in. De oude Prui
sische Kerk is niet meer. En de kleine aan de belijdenis ge
trouwe oppositie kan alleen nog maar uit de "bruine" 
synoden uittrekken. Niemöller doet ·dat in een zeer karak
teristieke houding: met opzet is hij, na weggebleven te zijn 
uit de godsdienstoefening, die aan de synode voorafging, 
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verschenen in een gewoon lichtgrijs pak, om reeds daar
mee zijn minachting uit te drukken en te documenteeren, 
dat hij de nieuwe vertegenwoordiging van de Kerk niet 
erkent. Hij heeft andere opvattingen van een synode en 
een bisschop, dan hier vertegenwoordigd zijn. En hij 
denkt er niet over om deze opvattingen op te geven. Als 
er dan niemand anders is, dan moet maar de eerste domi
nee de beste de vaan der ware oude Kerk grijpen en uit 
de handen van den vijand redden. En rondom deze vaan 
verzamelen zich de getrouwen in den nu opgerichten 
"Noodbond van predikanten". Het voorzitterschap wordt 
door den broederraad opgedragen aan Niemöller. Hij 
wordt daardoor geen "leider" in den zin van de tegen
partij, maar hij wordt meer en meer een van de woord
voerders zijner broeders. 
De statuten der nieuwe broederschap zijn uiterst eenvou
dig. Ze knoopen aan bij de belofte, die iedere predi
kant eenmaal bij zijn bevestiging heeft afgelegd, en ver
plichten opnieuw tot gehoorzaamheid jegens de normen 
van het kerkelijk ambt, tot hulp aan de bedreigde broe
ders, tot weerstand tegen alle aanranding van de belijde
nis en in het bijzonder tegen de nieuw ingevoerde Ariër
paragraaf. Vanwege dat laatste punt wordt Niemöller 
met enkele anderen voor de eerste maal in November 
1933 in zijn ambt geschorst. Dat kan hem echter niet ver
hinderen, vast te houden aan wat hij als waarheid heeft 
leeren kennen en bezworen. Toen twee maanden te 
voren in Wittenberg de verkiezing van Ludwig Müller 
tot rijksbisschop plaats vond, en de oppositie geen moge
lijkheid had gekregen haar tegenovergesteld gevoelen te 
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uiten, hadden Niemöller en zijn vrienden een petltlon
nement, onderteekend door 2000 predikanten, op de 
plaatsen der synodeleden neergelegd en aan de hoornen 
voor de kerk gehecht; de tekst van dezen oproep eindigde 
met den volgenden zin: ,,wij zullen niet ophouden, in 
trouwe gehoorzaamheid aan onze bevestigingsbelofte, on
verstoord te arbeiden aan den opbouw der Duitsche 
Evangelische Kerk." 
Met dit parool gaat Niemöller aan het werk. Het zijn 
de meest elementaire dingen in de Kerk, die nu verdedigd 
moeten worden: de belijdenis der vaderen tegen de nieu
wigheden der geestdrijvers, de eer van het predikantsambt 
tegen de eerzucht der strebers, de christelijke broeder
schap tegen de politieke vereeniging. Dus werkelijk 
niets anders dan het erf deel der vaderen, waaraan de 
dominee Niemöller even trouw wil blijven als de soldaat 
Niemöller. Geen wonder daarom, dat zijn stem zoo on
middellijk door het volk wordt verstaan, dat immers ook 
niets anders wil houden en vasthouden dan het oude ge
loof. En toch: onder het gehoor van Niemöller ziet men 
veel meer mannen en jonge menschen dan er anders in de 
kerk komen. Juist met dezen verdediger van het oude ge
loof begint de merkwaardige wending naar een nieuwe 
Kerk in Duitschland. Wij moeten het domineestype, dat 
hij belichaamt, nog wat nader bezien. 



2. MILITIA CHRISTI. 

"Heer, ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt 
inkomen; maar spreek alleenlijk een woord, en mijn 
knecht zal gezond worden. Want ik ben ook een mensch 
onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgs
knechten; en ik zeg tot dezen: Ga! en hij gaat; en tot den 
anderen: Kom! en hij komt; en tot mijnen dienstknecht: 
doe dat! en hij doet het." Zoo spreekt in het evangelie de 
hoofdman van Kapernaüm. Diens woorden kunnen wij 
het best tot uitgangspunt kiezen om de positie, die Martin 
Niemöller in den strijd om de Kerk inneemt, te verstaan. 
De verhouding van den ondergeschikte tot zijn hoogsten 
commandant wordt overgedragen op de positie van het 
geloof ten opzichte van Christus. Voor de eer van dezen 
eenen en eenigen Heer wordt gestreden tegen alle valsche 
goden, die op Zijn plaats willen gaan staan, en tegen allen 
menschelijken overmoed, die het eigen ik wil aanbidden. 
"Wij zullen God boven alle dingen vreezen, liefhebben 
en vertrouwen." Het is niet toevallig, dat Niemöller met 
voorliefde de uitdrukking "de Heer Christus" gebruikt. 
Daarmee wil hij de macht en de autoriteit uitdrukken van 
den Gebieder, Die slechts simpele en onverdeelde gehoor
zaamheid van hem vraagt. Wat beveelt de Heer Christus; 
dat is ten diepste de eenige vraag, die Zijn dienaar en dis
cipel zich heeft te stellen en waarnaar hij zijn handelen 



heeft te richten. Gaarne citeert Niemöller in dit verband 
het vers van Theodor Storm: 

De eene vraagt: wat komt er van? 
De ander: wat is recht? 
En daarin ligt het onderscheid 
Van vrije en van knecht. 

Maar men kan den wil van Jezus Christus niet lang van 
te voren vaststellen. Men kan dien wil alleen maar van 
oogenblik tot oogenblik in een korte "dagorder" in ont
vangst nemen. Daarom is het voldoende, als men weet, 
wat Hij vandaag van ons verlangt, en men dat dan on:
middellijk doet. ,,Spreek alleenlijk een woord, en mijn 
knecht zal gezond worden," zegt de hoofdman van 
Kapernaüm en toont daarmee, dat zijn gehoorzaamheid 
berust op vertrouwen. Het geloof rekent met dat ééne 
simpele woord; dat volgt het op; wat er van komt en 
welke reddingsmogelijkheden er in het afgetrokkene nog 
meer zouden kunnen zijn, deert het geloof niet. De toe
komst behoort aan God en blijft aan Hem overgelaten. 
"Want Hij regeert en zal Zijn almacht toonen", en wij 
hebben verder niets te doen dan onder dit Opperbevel te 
dienen en blindelings daarheen te marcheeren, waarheen 
wij geleid worden. Als Niemöller in de gevangenis komt, 
schrijft hij naar huis: ,,Ik denk tegenwoordig vaak aan 
het laatste woord van Jezus tot Petrus - een ander zal 
U gorden en brengen waar gij niet_ wilt -, wanneer ik 
geleid word op wegen, die ik zelf niet heb gezocht." 
Duidelijker dan zoo kan men het verschil met allerlei di
plomatie en tevoren overlegde strijdvoering niet uitspre-



ken. Niemöller weet, dat de strijd, waarin hij staat, niet 
door hemzelf is gewild of geopend. Alleen reeds louter 
menschelijk historisch bezien was het immers niet van zijn 
kant, dat men den strijd begon, maar van de zijde van de 
tegenpartij. Dat hij thans in de militia Christi in actieven 
dienst moet staan, volgt uit het commàndo waaraan hij 
onderworpen is: ,,ga! en hij gaat", en uit de gelofte, waar
aan hij zich op den dag van zijn bevestiging heeft gebon
den. Beiden liggen voor en boven den eigenlijken kerk
strijd; ze treden in dien strijd alleen maar met bijzondere 
kracht in werking. Wanneer Niemöllers houding, ook 
onder dominees, gezien wordt als een uitzonderlijk geval, 
dan is dat niet zijn bedoeling. Hij vervult zijn dienst niet 
als een buitengewone manoeuvre, maar als de gewone 
oefening, waaraan ieder ander evengoed moet meedoen. 
Wij zien dus, dat het meer is dan een kwestie van den 
buitenkant, wanneer Niemöllers denken en handelen in 
deze jaren zoo geheel in militaire categorieën verloopt. Of 
iemand "staat" dan wel is "omgevallen", of iemand "ver
keerd schiet" dan wel "meedoet", dat vormt den inhoud 
van het dagelijksch gesprek. De generatie, waartoe hij 
evenals de meeste van zijn vrienden in de leiding der Be
lijdende Kerk behoort, bestaat immers uit "frontstrijders". 
Deze generatie heeft nu weer opnieuw de gelegenheid om 
dat waar te maken. Telkens weer komen de vormen van 
den nieuwen strijd overeen met de ervaringen uit de loop
graven, hetzij het "bommen", ,,valsche berichten", ,,loos 
alarm", kameraadschap of verraad, dan wel (en dat niet 
in de laatste plaats) de zegswijzen van de strijders onder 
elkander betreft. Als Karl Barth in 1935 zijn "Credo" in 
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het licht geeft, draagt hij het op aan de predikanten As
mussen, Immer, Hesse, Niemöller, Vogel, ,,ter herinne
ring aan allen, die stonden, staan en zullen staan"; twee 
jaar later merkt in Berlijn iemand op, dat "staan" nu 
moet gewijzigd worden in "zitten". 
Met de bestaande oude kerk heeft de militia Christi van 
deze mannen weinig gemeen; ja, het woord "oude kerk" 
wordt al spoedig tot het inbegrip van alles wat men wil 
overwinnen. Officieele bureaucratie, beambtenwaardig
heid en de gang via allerlei instanties zijn dingen, waar
van Niemöller niets moet hebben. Zoo veraf schuwt hij 
ook datgene wat men gewoonlijk "kerkpolitiek" noemt, 
en laat duidelijk uitkomen, dat hij daar niets mee van 
doen wil hebben. Hij denkt daarbij aan audiënties bij 
ministers, aan petities en requesten, aan onderhandelingen, 
commissies en compromissen; dat is alles "tactiek", waar 
hij niets van verwacht en waarbij in de meeste gevallen de 
zaak, waar het om gaat, wordt verraden. Het fiasco van 
deze politiek treedt reeds in de eerste maanden van den 
strijd aan den dag, wanneer de oude kerkelijke instanties 
voor den stormloop der "Duitsche Christenen" bezwijken. 
Dan maakt Niemöller voor den eersten keer gebruik van 
het parool, dat hij in alle kritieke oogenblikken heeft uit
gegeven: ,,ik neem het commando van de compagnie 
over". Daarbij grijpt dan dit ongehoorde plaats, dat in de 
strikt vertrouwelijke avondvergaderingen van de Pruisische 
generalsuperintendenten en de leiders der landskerken de 
jonge, onbekende, totaal onbevoegde dominee Niemöller 
uit Dahlem binnendringt, om zijn eerwaardige superieuren 



op hoogen toon aan hun verantwoordelijkheid te herinne
ren en op hun plicht te wijzen. 

En daarmee is die verantwoordelijkheid reeds in zijn 
eigen handen en in die van zijn vrienden overgegaan. Een 
nieuwe vorm van Kerkleiding is aangebroken, die later 
gestalte verkrijgt in de Broederraden der Belijdende Kerk. 
Deze mannen missen allen een titel en een legitimatie; 
terecht heeft een van hen schertsend opgemerkt, dat men 
zich een uitdrukking als "mijnheer de generaalsuperinten
dent Niemöller" onmogelijk kan voorstellen. Maar ze heb
ben eenvoudig gezag, en wel een gezag, dat in het verloop 
van den strijd steeds meer wordt bevestigd en versterkt. 
En het wordt een ongeschreven wet, om v66r alle belang
rijke beslissingen de meening van Martin Niemöller te 
hooren, zelfs al is hij officieel geen lid van de vergaderen
de commissie. Het ambt van predikant, dat maar al te 
lang verscholen was gebleven achter heel de kerkelijke or
ganisatie en de acta van het consistorium, ontvangt nu 
eensklaps een geheel nieuwen omvang en krijgt een beslis
sende rol te vervullen in de leiding van de Kerk. 

Het is heel gemakkelijk om vanaf het standpunt van den 
vroegeren kerkvorst met zijn veeljarige ambtservaring 
neer te zien op het type Niemöller. Er valt ook inder
daad veel in zijn methode te bekritiseeren. Maar wie van 
ons is tot deze kritiek geroepen? Terwijl de anderen zwe
gen en toezagen, heeft hij gesproken en gehandeld - in 
de eenvoudige gehoorzaamheid der militia Christi, en 
daarom ongetwijfeld, van de generale staf uit bezien, vaak 

onvoorzichtig gesproken en inkonsekwent gehandeld. 
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Maar zonder zijn spreken en handelen zou het verweer 
van de Kerk tegen haar vijanden nimmer zoo vastberaden 
en doeltreffend zijn geweest, en zouden deze neutrale 
critici en betweters ( dat kan men zonder de minste over
drijving zeggen) op het oogenblik zeker niet meer rustig 
op hun post zitten. 
Toen in het begin van 19 3 3 een der vroegere vrienden 
van Niemöller onverwachts tot de "Duitsche Christenen" 
overging en Niemöller dat thuis vertelde, brak zijn 11-

jarig zoontje in tranen uit. En toen men hem vroeg, waar
om, gaf hij ten antwoord: ,,Omdat er zoo weinig mannen 
zijn." In een tijd, waarin deze aanklacht in een verbijste
rende mate sloeg op bijna alle professoren in de theologie 
en daarenboven ook op de rest der Duitsche Universitei
ten en academia, is het en blijft het de eer van den pro
testantschen predikantenstand, dat hij mannen als Martin 
Niemöller onder zijn leden telt. Dat heeft echter niet maar 
een kerkelijke beteekenis, doch is ook van groot nationaal 
belang. ,,Niets is voor het Duitsche volk méér noodig," 
aldus schreef een dag na zijn schorsing de generaalsuper
intendent Dibelius aan den Pruisischen staatscommissaris 
Jäger, ,,dan dat het mannen bezit, die weten te leven vol
gens den regel der Heilige Schrift: men moet Gode meer 
gehoorzamen dan de menschen." Zelfs de tegenstander 
moet dat toegeven en heeft dat ook bij monde van een be
ambte der geheime staatspolitie erkend: ,,Dáár is immers 
ieder het over eens: die dominee Niemöller is een kerel 
van formaat, een van de flinkste kerels, die wij in heel 
Duitschland hebben." 
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3. BIJBEL, CATECHISMUS, GEZANGBOEK. 

Het zal wel duidelijk zijn geworden, dat Martin Niemöl
ler niet behoort tot het slag menschen, dat men tegen
woordig graag betitelt met den term "reactionnairen". 
Daarvoor is er te veel in zijn houding, dat verwant blijkt 
aan den geest van het huidige Duitschland. En wij be
grijpen, dat zijn tegenstanders voor een lief ding zoud ~n 
willen, dat ze juist dezen man tot de hunnen zouden 
kunnen rekenen. Want er wordt immers aan de andere 
zijde ook een heilige oorlog gevoerd, een kruistocht, waar
in alle wezenlijk religieuze begrippen bewust in een 
nieuwe beteekenis worden gebruikt. Men behoeft de eer
ste de beste krant maar op te slaan, dan kan men het op 
iedere bladzijde lezen: dat het in den dienst der nieuwe 
wereldbeschouwing aankomt op geloof en belijden, op ge
hoorzaamheid en navolging, op wagen en op opofferings
gezindheid, op gemeenschap en op leven in een eeuwig 
rijk. Waarom zou dan een man als Niemöller bij zulk een 
schoone zaak niet meedoen? Het gaat zoowel hier als 
ginds toch feitelijk om het ideaal der militia! 
Ja, zeker - maar met dit verschil, dat de Christen staat 
in de militia Christi. En daardoor wordt alles anders. Ge
loof, ijver en zelfovergave vindt men zonder twijfel ook 
bij de anderen. Maar het gaat er immers juist om, in wien 
men zal gelooven en voor wien men zal strijden, wie de 
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ware God is en wie de af god. De naam is hier niet "Schall 
und Rauch", maar de naam geeft hier de doorslag. Dat 
Niemöller in den naam van Jezus Christus wil en moet 
handelen, dàt geeft aan zijn militia het eigenlijke stempel, 
en dàt doet zijn persoon verschillen van de dragers van 
menschelijk heroïsme. 
Hij is gebonden aan de Heilige Schrift. Zoo staat het in 
zijn bevestigingsbelofte. Ook al neemt de kerkstrijd maar 
al te vaak politieke vormen aan - dat mag toch de oor
spronkelijke bedoeling niet verduisteren, dat de dominee 
in al zijn doen en laten minister verbi, dienaar des Godde
lijken W oords, heeft te zijn. En dat alleen zal eenmaal 
voor de hoogste Rechtbank over zijn leven beslissen: of het 
er toe gediend heeft, menschen tot het Woord Gods te 
leiden. Geen enkele andere prestatie, al is die van nog 
zoo "historische" beteekenis, is voor dit Gericht van be
lang. Lofzangen op den mensch Martin Niemöller en zijn 
werk zijn daarom niet op hun plaats. Wij vragen niet naar 
zijn verdiensten, maar naar de rol, die de Bijbel in zijn 
leven speelt. 
Niemöller heeft onder moeilijke omstandigheden en, 
noodgedwongen, in groote haast theologie gestudeerd. Er 
is gesproken van een "oorlogsbagage", die hij zoodoende 
alleen maar heeft kunnen meenemen in de pastorie. Hij 
zelf zou de laatste zijn om dat te bestrijden. Maar deze 
bijzondere studiegang heeft toch ook zijn voordeden ge
had. Hij bleef daardoor vrij vai:i professorale vooroor
deelen en bijzondere schooltradities. Zonder een kunstige 
uitrusting, maar ook zonder kunstmatige belemmeringen, 
ging hij den strijd in; en een klein maar belangrijk boek 



lag in zijn ransel voor het grijpen: het Oude en Nieuwe 
Testament. 
Zijn houding tegenover den Bijbel is, gelijk heel zijn den
ken, ongecompliceerd. De vragen der litteraire en phi
lologische kritiek bezorgen hem maar weinig hoof dbre
kens. Hij heeft echter ook geen theorie omtrent een letter
lijke inspiratie noodig om "biblicist" te zijn. Hij heeft 
geleerd en zal steeds beter lee ren, de Heilige Schrift 
direct en practisch te hooren en op te volgen als het 
levende Woord van God, ,,dat wij in leven en sterven 
hebben te vertrouwen en te gehoorzamen", zooals het op 
de belijdenissynode in Barmen heette. Daarbij komt de 
wending in de theologie van het subjectivisme en het libe
ralisme naar de objectieve autoriteit van het Woord juist 
overeen met zijn aanleg; dat hij pas na den oorlog gestu
deerd heeft, en jong genoeg is om de aansluiting te vin
den bij de denkwijze der huidige generatie, komt hem nu 
zeer te stade. Waar hij onder de broederen een uitge
sproken theoloog ontmoet, daar voelt hij zich, bij alle 
zelfstandigheid, geheel en al leerling. Daaruit spreekt niet 
alleen het eerlijke respect voor den geleerde, maar iets 
van het inzicht, dat gelegen is in de laatste woorden van 
Luther: ,,Niemand meene dat hij de Heilige Schrift ge
noegzaam verstaat, ook al zou hij 100 jaar lang met 
Christus en zijn apostelen gemeenten geregeerd hebben .... 
wij zijn bedelaars, zoo is het." 
En zoo is ook die andere uiting van Luther zijn eigen er
varing geworden, ,,dat hij nog nooit door het bosch van 
den Bijbel was gegaan, of hij had altijd hier en daar aan 
de hoornen geschud en een paar appelen of peren naar be-



neden doen vallen". In dit verband moet men wijzen op 
zijn dagelijksch gebruik van de "Wachtwoorden" der 
Broedergemeente, een gebruik dat voor Niemöller, even
als voor de meeste van zijn vrienden, in de jaren van den 
strijd steeds meer beteekenis krijgt. Hoe vaak heeft in kri
tieke oogenblikken het wachtwoord van den dag merk
waardig aangesloten bij de beslissing, die na de morgen
andacht moest genomen worden! En hoe gaarne heeft 
Niemöller de kaarten of prenten met psalmwoorden, die 
hem uit de gemeente werden toegezonden, voor zich op 
zijn bureau staan: in den tijd van zijn schorsing: ,,Maar 
de rechterhand des Allerhoogsten verandert" en een an
dere maal in moeilijke weken: ,,Uwe zonen zullen zich 
haasten, maar uwe verstoorders en uwe verwoesters zul
len van u uitgaan." 
Maar het blijft voor hem nooit bij een louter stichtelijk 
gebruik van den Bijbel, zooals ook zijn prediking niet al
leen maar bestaat in het weergeven van den tekst. Hij 
wil het Woord "paraat" hebben, hij wil weten en zeggen, 
welken weg het vandaag wijst, en het is verbazingwek
kend, hoe zeer hij het inderdaad paraat heeft. Dat is niet 
maar geheugen en slagvaardigheid. Het is een eigen
aardige gave om het bijbelsche aspect en de bijbelsche 
analogie ten opzichte van een bepaalde situatie te vin
den - hetzij hij de kerkelijke toestand teekent onder 
het beeld van de belegering van Jeruzalem, of dat hij de 
regels voor den omgang met de politie afleidt uit de Han
delingen der Apostelen. Iedere deelnemer aan de discussie 
ondervindt, hoe verrassend snel en zeker Niemöller zijn 
argument kan toelichten en staven met een bijbelplaats. 
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Zijn broer schijnt in dat opzicht niet voor hem on

der te doen: wanneer in 1933 de "Duitsche Christenen" 
een papistisch bestuur in de Kerk trachten op te richten, 

reist dominee Wilhelm Niemöller uit Bielefeld naar Ber

lijn, de belijdenisgeschriften der Evangelisch-Luthersche 
Kerk onder den arm, en leest aan de hooge heeren uit de 
geschriften van Luther en Melanchton de plaatsen voor, 
die handelen over de macht der bisschoppen! 

Het gaat er immers bij alles slechts om, dat het Woord 
van God louter en onvervalscht van kracht blijft. 

Wat op de theologische faculteiten veelal over het hoofd 
wordt gezien, heeft de "eenvoudige dominee" in zijn prac
tijk juist noodig. Een bruidspaar komt zich bij Niemöl
ler opgeven voor de kerkelijke huwelijksbevestiging. Ze 
vragen uitdrukkelijk, dat voor de toespraak geen tekst 
uit het Oude Testament zal genomen worden. Het blijkt 

echter al spoedig, dat alle teksten, die ze zelf voorslaan, 

vanaf "waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan" tot 
,,aangaande mij en mijn huis, · wij zullen den Heere die
nen", juist van Oud-Testamentischen oorsprong zijn! Een 
teeken van slecht catechetisch onderwijs! Reeds lang im

mers is aan den dag getreden, hoeveel er in de leer en de 
opvoeding van de Kerk vermolmd was. Daardoor werd 
de ineenstorting van heden onvermijdelijk. Met nieuwen 
ernst moet daarom de Bijbel en de Belijdenis behandeld 
worden. En als men iedere week zooveel catechisaties 
heeft te geven als Martin Niemöller, dan ontdekt men 
aan de hand van de eenvoudige en elementaire formu-



leeringen van den Catechismus heel de beteekenis van 
den kerkstrijd. 
"Wij zullen God vreezen en liefhebben", dat is niet alleen 
naar de volgorde het eerste Gebod, maar het is ook het 
begin en het einde van al de volgende Geboden. Niet voor 
niets wordt het aan het begin van elke nieuwe uitlegging 

· van Luther herhaald. En doordat de Kerk strijdt voor de 
eer van den waren God tegen de afgoden, strijdt zij te
vens voor den grondslag van "de tweede tafel der Wet": 
voor de heiliging van het gezin en het christelijk huwe
lijk, voor de opvoeding der jeugd en de bescherming van 
waarheid en recht. ,,Gerechtigheid verhoogt een volk, 
maar de zonde is een schandvlek der natiën." Dat moet 
gepredikt worden - vooral zeer duidelijk in een tijd, 
die beweert: recht is, wat nuttig is voor het volk! Onver
eenigbaar is deze moraal met alle Christendom; want, 
"Hij heeft u bekend gemaakt, o mensch, wat goed is en 
wat eischt de Heere van u dan recht te doen en weldadig
heid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met 
uwen God?" 
Reeds lang heeft Niemöller ingezien en uitgesproken, dat 
de tegenstelling tusschen beide kampen zich niet be
weegt om "dogma's", maar, heel practisch, om de Tien 
Geboden. Zal de norm zijn, wat "nuttig is voor het volk" 
of "wat de Heere van u eischt"? In het memorandum, dat 
de Belijdende Kerk in Mei 1936 aan de Rijksregeering 
zendt, en aan welks opstelling N)emöller heeft meege
werkt, wordt deze vraag in alle beslistheid gesteld en 
openlijk aangetoond, tot welke consequenties de ontker
stening van het volksleven moet leiden. 



En nog duidelijker wordt dat alles, waar het gaat om het 
centrum van den Catechismus: om de Geloofsbelijdenis en 
inzonderheid het tweede deel van die Belijdenis. ,,Dat 
Jezus Christus mijn Heer is, die mij verloren en verdoemd 
mensch heeft verlost opdat ik zijn eigendom zou zijn" -
daarop rust het Christelijk Geloof. Voor het liberale 
Jezusbeeld en het louter zedekundig aftreksel van de 
bergrede heeft Niemöller nooit iets gegeven; hij verkon
digt welbewust "den gekruisigden Christus, den Joden 
een ergernis en den Grieken een dwaasheid". Dat moet 
echter in vollen omvang naar voren worden gekeerd te
gen elke leer, die zonde en genade loochent en die de ver
lossing van Jezus Christus eischt. Hier stijgt Niemöllers 
hartstochtelijke taal tot bijtenden spot: ,,als mijnheer de 
generaal Ludendorff in harmonie met zijn generalissima 
de "heilige bron der Duitsche kracht" van vuil en mod
der letterlijk laat overloopen, en daardoor tegenwoordig 
ook nog in de hofkringen mag komen, dan kan ons dat 
koud laten". Menschelijke overmoed moge zich inbeelden, 
dat men zonder den Verlosser kan leven, en het Duitsche 
volk suggereeren, dat het geen erfzonde, maar "erfadel" 
heeft, - de Christen weet: ,,wij leven niet van onze 

· daden, maar daarvan, dat ons onze daden vergeven 
zijn" (K. Barth). Weer is de tegenstelling onoverbrug
baar. En al heeft het Evangelie in deze wereld nog nooit 
de meerderheid gehad, het vindt toch zijn getuigen "in 
allerlei tijden en op allerlei plaatsen" en de prediker van 
het Woord kan nooit grooters beleven, dan dat zijn Bood
schap een echo wekt. Bewogen en bevrijd komt Niemöl
ler op zekeren dag thuis van een bruiloft, waarbij de 
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vader van de bruid het tafelgebed uitsprak zooals hij het 
nog nooit had gehoord: ,,Heer Jezus Christus, Gij hebt het 
niet versmaad, na Uw opstanding met Uw discipelen aan 
tafel te zitten. Daarom hoor ons, als wij U bidden: kom, 
Heer Jezus, wees onze gast, en zegen, wat Gij ons uit ge
nade hebt toegedacht." Geroepen te zijn tot dienst en 
eigendom van dezen Heer, maakt den mensch ootmoedig 
tot in den grond van zijn hart; het Evangelie schept ech
ter geen slaven en kruipers, zooals de tegenstanders zoo 
gaarne beweren, maar menschen, van wie de psalmist 
zegt: ,,Uwe zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt." 
De Catechismus gaat verder met het "Onze Vader", in . 
het middelpunt waarvan de Derde Bede staat: ,,Uw Wil 
geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde." 
Wat wil dat anders zeggen, dan dat Gods heerschappij 
moet worden opgericht over het geheel van het mensche
lijke leven? Wie echter z66 het "Onze Vader" uitlegt, 
komt weer onvermijdelijk in botsing met de tot.1liteits
eisch der nieuwe wereldbeschouwing van Rosenberg's 
"Mythus". De Kerk, zoo zegt men, mag den Zondag 
houden en zich bekommeren om het eeuwige heil der zie
len, maar de dagen van de week ert het leven van deze 
wereld behooren alleen toe aan Volk en Staat. Het gaat 
precies zooals Luther zei: ,,als de wereld hoort, dat er 
na dit leven een Ander Leven is, dan is zij tevreden en 
dan mag onze lieve Heer dat andere leven, wat haar be
treft, houden." Maar welke Kerk zou zich daarmee te
vreden mogen stellen, en welke prediker van het Evan
gelie zou zich daarbij kunnen stilhouden? ,,Geeft den kei
zer wat des keizers is - maar geeft Gode wat Gods is", 



en even zeker als de belastingpenning het beeld van den 
keizer draagt, even zeker is de mensch zelf toch het even
beeld en eigendom van zijn Schepper. De gehééle mensch 
- en niet maar de "religieuze" mensch. Daarom is het 
Niemöllers ambt en beroep, om zich niet met de "hemel
sche" dingen tevreden te stellen, maar zich evenzeer bezig 
te houden met de "aardsche"; want het is dezelfde Heer, 
Die over beide rijken regeert en Die geen grenzen kent van 
Zijn macht. Weliswaar is het gemakkelijker en brengt het 
minder gevaar met zich, wanneer de Kerk in haar hoekje 
blijft en haar dienaars zich wijden aan de "stichting". 
Maar dat zou beteekenen, dat men het licht onder een 
korenmaat zette en het zout smakeloos liet worden. Nie
möller weet, dat zijn plicht en verantwoordelijkheid juist 
ook ten opzichte van het Duitsche volk hem geen andere 
keus laat dan deze: met het Evangelie de straat op te 
gaan, onder de menschen, midden in hun dagelijksch le
ven, en de geesten ter rechter- en ter linkerhand, de ware 
en de valsche profeten, ondubbelzinnig bij den naam te 
noemen. Voert deze weg hem op een oogenblik in de ge
vangenis, dan zal het ook op dat oogenblik nog gelden: 
Uw Wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de 
aarde. 
Aan het einde van den Catechismus komen tenslotte de 
sacramenten: Doop en Avondmaal. Als de Naam van 
Christus, Waarin wij gedoopt zijn, méér is dan een woord
ter-versiering, als Hij werkelijk het eeuwige leven en het 
kindschap van God brengt, dan moet deze Belofte ook 
practisch beteekenis hebben: ,,daarin is noch Jood noch 
Griek, gij allen zijt één in Christus Jezus". Dan is iedere 
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gedoopte in ernst onze broeder, en dan bestaan er in de 
Kerk geen Christenen van den tweeden rang of met min
der recht. Dan hebben rasgrenzen en Ariërparagraaf hier 
ten eenenmale hun gelding verloren. Dat is het klare in
zicht, dat de kerkelijke oppositie in den herfst van 1933 
in toepassing brengt tegen de wetten der "Duitsche Chris
tenen". En onder degenen, die elkaar vinden in den 
"Noodbond van predikanten", om van de heiligheid van 
het ambt, van den Doop, en van de broederschap te ge
tuigen, is Niemöller al spoedig de eerste, die oproept tot 
strijd. Als hij kort daarna het advies geeft, de vragen
lijsten inzake de afstamming, die de kerkregeering heeft 
rondgezonden, oningevuld te laten, wordt hij voor de eer
ste maal enkele dagen in zijn ambt geschorst. Dan her
roept Ludwig Müller zijn wet; vervolgens wordt in den 
winter van I 9 3 3/ 34 de Ariërparagraaf meermalen nu 
eens in, en dan weer buiten werking gesteld. Ten slotte 
weet niemand meer, of ze nog van kracht is. Maar dat 
verandert niets aan het feit, dat het Bevel en de Belofte, 
door Jezus Christus in den Doop gelegd, voor alle eeuwig
heid van kracht zijn. En aan dàt feit zal de Kèrk zich 
houden. 
Op dezelfde wijze moet de tekst van het Heilig Avond
maal zich handhaven tegen de verbastering en verwoes
ting, waaraan hij bij de "Duitsche Christenen" bloot staat; 
"deze woorden van Jezus Christus staan nog vast: dat is 
mijn lichaam", schreef Luther in I 527_ tegen Zwingli. Hij 
zou zich op dit oogenblik nog oneindig veel scherper heb
ben uitgedrukt, als hij het beleefd had, hoe protestantsche 
predikanten het brood verheerlijken als symbool van de 
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Duitsche aarde en den wijn als symbool van het Duitsche 
bloed. Hierin wordt de godslastering in de nieuwe "natio
riale kerk" pas ten volle openbaar. Toch is het niet vol
doende, daartegen met woorden te protesteeren. Het Sa
crament des altaars wil immers niet beschermd, maar 
gebruikt worden. En Niemöller heeft niet vergeten, dat 
het het ambt des Woords èn der Sacramenten is, dat hij 
moet bedienen. Hij wil meehelpen om het Avondmaal uit 
den hoek te halen, waarin het maar al te lang heeft ge
staan, en het weer in de godsdienstoefening op de plaats te 
brengen, waar het behoort. Daarom roept hij telkens weer 
zijn gemeente op, om bij de avondmaalsviering in de kerk , 
te blijven. Daarom houdt hij bijzondere avondmaalsdien-

. sten met den kring zijner Maandagsche hoorders. En hij 
smaakt dikwijls de blijdschap van ongewoon veel avond
maalsgangers aan het altaar te zien. Hier ligt immers pas 
het eigenlijke krachtcentrum van al zijn strijden. En hij 
weet, dat van de zondaren, die aan dezen disch verge
ving vinden, en de treurenden, die Christus troost met 
Zijn Woord, hij zelf "de voornaamste" is. 
Daarom moet hij ook altijd weer zelf met zijn gezangboek 
in de hand als hoorder naar de kerk gaan. De Zondagen, 
dat hij niet ergens moet preeken, zijn zeldzaam. Maar ze 
zijn voor hem onmisbaar. En hij zingt graag en luid en 
vroolijk mee; de belijdenis, waarvoor hij strijdt, is immers 
de lof Gods en de overwinningszang van Jezus Christus. 
Men zou zich volkomen vergissen, wanneer men zich 
een godsdienstoefening te Dahlem voorstelde als een soort 
begrafenis. De sentimenteele liederen en melodieën uit 
de 1 8e en 19e eeuw zijn door Niemöller onverbidde-
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lijk in den ban gedaan; daarvoor in de plaats weerklin
ken de koralen der Reformatie, van Luther en Paul Ger
hardt, de liederen van Kruis en Opstanding, van Geloof 
en Belofte. En zooals dominee Niemöller zichzelf en zijn 
huis bemoedigt met psalmen en gezangverzen, zoo schrijft 
of zegt hij ze ook aan de velen, die hulpeloos en radeloos 
op zijn spreekuur komen. Want er wordt, tusschen de ge
vechten en onder het strijdgewoel, bij Niemöller meer 
zielszorg geoefend dan de meeste van zijn critici vermoe
den. Menigeen gaat bij hem vandaan, die van hem het be
slissende en verlossende woord heeft vernomen, dat hem 
verder kan helpen. Daarin is hij zeker niet origineel. Hij . 
verbeeldt zich ook niet, iets op zijn broederen voor te heb
ben. Want het zijn verbluffend eenvoudige middelen, die 
hij heeft ontdekt en waarin hij voor zich zelf en zijn ge
meente kracht zoekt tegen de beslommeringen van den 
strijd: de Bijbel, de Catechismus, het Gezangboek. 
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4. ,,IK HEB DEN INDRUK .... " 

Wanneer de Pruisische of Duitsche Broederraad der Be
lijdende Kerk ter beraadslaging bijeen is, dan gebeurt het 
vaak, dat na een debat van meerdere uren Niemöller, die 
tot dusver heeft gezwegen, het woord krijgt om zijn mee-
ning te zeggen. Hij begint dan gewoonlijk met de zins- ., 
wending: ,,ja, broeders, ik heb den indruk .... " en zet 
dan zijn standpunt uiteen. 
Deze kleinigheid teekent hem. Daaruit blijkt, hoe hij de 
vraagstukken aanpakt: niet deductief en principieel, maar 
vanuit een zeer persoonlijk instinct voor de situatie en 
voor de eischen van het naaste oogenblik. Het wil in veel 
gevallen zeggen: ,,ik heb den indruk", dat gij anderen de 
dingen niet juist ziet en alles verkeerd doet! En Niemöller 
is er de man niet naar, om dan voor de meerderheid, ook 
al is die nog zoo welwillend gezind, uit den weg te gaan. 
Hij houdt zijn eigen gedachten - en zijn eigen stijl; het 
is een van de moeilijkste dingen, om hem te bewegen, zijn 
naam te zetten onder een formuleering, die hij niet mee 
heeft opgesteld of gemotiveerd. Daarom past hij slecht in 
comité's en commissies; het ligt hem veel beter, om een 
zelf klaargemaakt ontwerp mee te brengen, aan de ver
gadering voor te leggen, en tot het laatste toe voor de 
aanneming er van te strijden. 
Daar steekt een heel stuk W estfaalsche en Niemöllersche 



eigenzinnigheid in, die hem vooral wordt verweten 
door menschen, die geen eigen ontwerp weten te maken. 
En men zou dit standpunt ook inderdaad verwerpelijk 
moeten achten, wanneer Niemöller met zijn kijk op de 
dingen niet telkens door de feiten in het gelijk was ge
steld. Het is verbazingwekkend, hoeveel hij vanuit zijn 
"indruk" voorspeld heeft. Toen in den zomer van I 9 3 3 
de Evangelische Kerk werd gedwongen tot de overijlde 
en noodlottige kerkelijke verkiezingen, was Niemöller in 
Berlijn de eenige, die zijn superieuren met bewogen woor
den tegen deelname aan dit experiment waarschuwde. Hij 
haalde zich daarvoor een scherpe terechtwijzing van zijn 
generaalsuperintendent op den hals. Maar veertien dagen 
later waren de bestaande kerkelijke instanties in den storm 
weggevaagd en hadden de "Duitsche Christenen" de 
macht in handen! In 1935 verheft hij nogmaals ten aan
hoore van vriend en vijand zijn waarschuwende stem 
tegen het systeem der kerkelijke commissies - hoeveel 
desillusies had men zich kunnen besparen, wanneer men 
naar hein had geluisterd! 
Het is waar: twee plaatsen zijn er, waar men wèl naar 
hem luistert: in de broederraden en in de gemeenten. Het 
is alleen maar jammer, dat zijn redevoeringen, tijdens de 
discussies in kleinen kring gehouden, niet zijn gestenogra
feerd en gepubliceerd. Ze verdienen bewaard te blijven; 
ze hebben de Kerk in menig moeilijk oogenblik een beslis
senden dienst bewezen. Hetzelfde geldt van de "open 
avonden" of, zooals ze later genoemd werden, de "cate
chismusuren", die hij eiken tweeden Maandag in Dahlem 
hield; eerst in zijn huis, later in het overvolle wijkge-
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bouw, tenslotte, toen de ruimte ook daar te klein werd, 
in de Jezus-Christus-kerk. Hier kwamen de leden der Be
lijdende Kerk uit de geheele stad bijeen, om op de hoogte 
te worden gesteld van den stand van zaken. Dan is Nie
möller in zijn element! Want hij heeft niet alleen zijn zeer 
bepaalden "indruk" van de situatie, maar hij beschikt ook 
over een materiaalverzameling als bijna geen tweede in 
Duitschland. En hij beschikt vooral ook over de gave, om 
de duizend kleine gebeurtenissen van den dag als één 
samenhangend geheel voor te stellen. Deze berichten van 
het "slagveld" uit alle deelen des lands behooren onte
genzeggelijk tot zijn grootste prestaties. Wie hem hierbij 
niet gehoord heeft, kent hem niet. Ook al zal het wel zoo 
zijn, dat menigeen daarheen ging uit sensatiezucht, en ook 
al gaf hij zelf wel eens toe aan een jongensachtigen strijd
lust - er kan toch geen twijfel aan bestaan, of hij deed 
ook en met name dit werk, dat hem dikwijls genoeg in 
aanraking heeft gebracht met de politie en tenslotte met 
de gevangenis, uit ijver voor Gods huis en uit het verant
woordelijk besef, dat hij, waar hij ook stond, ,,de zuivere 
waarheid had te zeggen, zonder er iets van weg te laten 
of er iets aan toe te voegen". 
Daarom begint Niemöller ook nooit met "ik heb den in
druk", of hij gaat verder met: ,,en nu moeten wij dit of 
dat doen", militair gezegd: ,,nu moeten wij schieten". Hij 
wil zijn hoorders niet maar als toeschouwers aan den strijd 
laten deelnemen, maar ze oproepen tot initiatief. Zijn 
weergave van de dingen is letterlijk zoo, dat niemand 
zich "aan den indruk kan onttrekken", dat ieder moet 
vragen naar practische voorstellen en naar mogelijkheden 
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om wat te doen. Of het nu gaat om collecten voor de 
jonge theologen of voor het gezin van een uitgewezen 
dominee, of dat het gaat om de voorbede voor de gevan
genen of om een betere voorlichting van de "neutralen" 
of om gratis logies voor conferenties - overal waar Nie
möller maar een punt ziet waar het eerst en dringend 
hulp noodig is, daar zegt hij het heel eenvoudig. En hij 
vindt altijd open ooren en handen, zoodat hij ronduit kan 
verklaren: ,,ik heb den indruk, dat het geld voor het grij
pen ligt!" 
Er is in deze spreekwijze werkelijk niets bijzonders gele
gen. Duizenden menschen in Duitschland en speciaal :n 
de Evangelische Kerk, zeggen dat elken dag tegen elkaar: 
,,ik heb den indruk, dat er nu toch eens spoedig wat ge
daan moest worden". Maar hier is er een, die dat niet 
voor zich houdt, maar het luid en voor ieder verstaan
baar zègt, en die op zijn indruk de daad laat volgen. Dat 
is de stimulans, die van de werkzaamheid van Martin 
Niemöller uitgaat. 
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5. ,,NEEN, MIJNHEER DE VOORZITTER!" 

Bij een bezoek, dat Vader Niemöller in de pastorie van " 
Dahlem bracht, verklaarde hij voor zijn terugreis, dat hij 
zijn zoon Martin heel den tijd voortdurend maar aan 
zijn bureau had gezien tusschen de beide telefoons, af
wisselend in den hoorn roepend: ,,Ja", ,,neen". ,,Maar de 
meeste keeren neen!" vulde daarop zijn broer aan. Men 
denkt daarbij onwillekeurig aan de vele vergeefsche po-
gingen van buitenlandsche journalisten, die telkens weer 
een interview trachtten te verkrijgen, maar dan al spoe-
dig tot de droeve ontdekking moesten komen, dat ze, 
in plaats van inlichtingen, niets anders te hooren kregen 
dan het bruuske ophangen van de telefoon. Inderdaad is 
Niemöller vanwege dat "neen" bekend en gevreesd. Het 
is in de vergaderingen van den broederraad der Belijden-
de Kerk meermalen voorgekomen, dat de voorzitter Koch 
uit Oeynhausen hoopte een formule gevonden te hebben, 
die de van meening verschillende broederen in alle op-
zichten zou kunnen bevredigen - en dat dan Niemöller 
opstond om snijdend en scherp te protesteeren: ,,Neen, 
mijnheer de voorzitter." 
Reeds de toon, waarop hij dat zegt, verschilt geheel en 
al van de rustige, diepe basstem, waarmee praeses Koch 
de beraadslagingen leidt. Het is niet gemakkelijk, om, bij 
de veelheid der hoof den en het voortdurende gevaar van 



explosies, als voorzitter te fungeeren. Maar niemand is 
op dat terrein een zoo onbestreden meester als de praeses 
der Duitsche Belijdenissynode. Zijn autoriteit heeft in 
den kerkstrijd binnen en buiten de Belijdende Kerk vaak 
den doorslag gegeven. De generatie, waartoe hij behoort, 
de kerkelijke en politieke ervaring, die hij bezit, heel zijn 
type en wijze van handelen doen hem verschillen van Nie
möller, hoewel ze beiden uit dezelfde landstreek komen. 
Maar zoo vaak hun wegen uiteenliepen, hebben ze het 
beiden als een zwaren last gevoeld, omdat zij niet maar 
door persoonlijke vriendschap, doch door de gemeen
schappelijke zaak aan elkaar verbonden zijn, en omdat de 
Belijdende Kerk geen van hen beiden kan missen. 
Maar wat is het -dan toch, waardoor Niemöller telkens 
weer gedreven werd tot zijn onverbiddelijke "neen", zelfs 
tegen de eigen gelederen in? Koch heeft het zelf eens zoo 
uitgedrukt, dat Niemöller "een geheugen als een nijp
tang" heeft. En inderdaad klopt dat precies: Niemöller 
brengt zichzelf en anderen met pijnlijke nauwkeurigheid 
eenmaal aangegane bindingen en vastgestelde wegen te 
binnen, zoo gauw men in de verzoeking komt, om van 
deze bindingen en wegen af te wijken. Waar anderen 
onder gewijzigde omstandigheden ook geneigd zijn hun 
besluiten te veranderen, daar blijft Niemöller taai vast
houden aan wat eenmaal als juist werd gezien. ,,Hier sta 
ik, ik kan niet anders", wordt dan zijn strijdkreet. Niets 
toont duidelijker dan dit, hoe weinig "politiek" zijn den
ken en handelen is. 
Het zijn vooral de eerste belijdenissynoden van Barmen 
en Dahlem (1934) met hun grondleggende besluiten aan-
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gaande de boodschap en de orde der Kerk, waaraan Nie
möller zich gebonden weet, en die hij voor de toekomst 
der Kerk onvoorwaardelijk verplichtend acht. Dat Jezus 
Christus, in de Heilige Schrift betuigd, het eene Woord 
Gods voor de wereld is (Barmen) en dat de Kerk inzake 
haar leer en haar ordening zelfstandig te beslissen heeft 
(Dahlem), dat is het, wat hij de broederen onvermoeid 
in de herinnering wil terugroepen, zoo vaak zij gevaar 
loopen, te vergeten wat zij plechtig hebben beleden en 
onderschreven. Al spoeäig krijgt deze door hem en zijn 
vrienden beïnvloede "radicale" richting den bijnaam van 
"Dahlemieten". Zij weet zich bij tijden maar zeer moeilijk 
te handhaven. Zoo b.v., wanneer in een periode als 
1935-37 een zekere vermoeidheid en een bereidheid tot 
compromissen zich meester maakt van de predikanten en 
de gemeenten, en menschen met klinkende namen, als 
Zoellner en Eger, aansturen op een minnelijke schikking. 
Maar Niemöller's blik blijft helder, en hij laat zich zelfs 
door zijn vroegeren "chef" Zoellner, noch door zijn voor
ganger te Dahlem, Eger, ook maar een voetbreed van zijn 
"lijn" afbrengen. Want hij ziet beter dan de mannen van 
de kerkelijke commissies, hoe spoedig zij met hun goeden 
naam voor een verkeerde zaak worden misbruikt: n.l. 
voor een tweede nationaal evangelie naast het eene bijbel
sche Evangelie en voor de knechting van de Kerk onder 
de heerschappij van den Staat. Daarom komt het er hier 
op aan, reeds bij het allereerste symptoom tegenstand te 
bieden, en den duivel, die achter alle "onderhandelingen" 
loert, zelfs geen vinger te geven. 
Dat is dus de beteekenis van Niemöller's "neen": dat 
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niemand twéé heeren kan dienen. Dit "neen" is niets an
ders dan de keerzijde van het "ja" tot den éénen Heer 
en Zijn Evangelie. Maar het is de noodzakelijke keerzijde. 
Want daarvan is Niemöller vast overtuigd, dat men niet 
werkelijk Christus kan belijden, zonder den Antichrist te 
bestrijden. Niet voor niets staat in de belijdenisschriften 
naast het getuigenis aangaande de zuivere leer ook altijd 
de verwerping van de valsche leer. Wanneer wij predi
ken: ,,Ik ben de Heer, Uw God", dan hebben wij tegelijk 
daarmee even luid en duidelijk te verkondigen: ,,gij zult 
geen àndere goden voor Mijn aangezicht hebben .... ". 
Het zou weliswaar veel gemakkelijker zijn, om dit laatste 
te verzwijgen ten einde elke mogelijke botsing te vermij
den, en om zich op de wijze van zoo veel neutrale groe
pen en kringen te bepalen tot het "positieve", dat tot nog 
toe iedereen onverhinderd mag uitspreken. Maar dat be
teekent in werkelijkheid reeds den Heer Christus te ver
raden en Zijn Woord te onderwerpen aan een menschelijk 
dictaat. ,,Laat uw woord zijn: ja, ja, neen, neen!" 
Daardoor wordt een prediker echter impopulair. Niemöl
ler merkt al spoedig, hoe weinig men binnen en buiten zijn 
kring met zijn "radicalisme" op heeft: ,,Schouwt ons niet 
wat recht is; spreekt tot ons zachte dingen; schouwt ons 
bedriegerijen; wijkt af van den weg, maakt U van de 
baan; laat de Heilige Israëls van ons ophouden!" (Jesaja 
30 : ro, r r). Men wordt dat eeuwige "neen" moe, men be
ticht de "Dahlemieten" van "domineesgetwist" en van 
vernieling der volksgemeenschap. Én natuurlijk is Nie
möller de eigenlijke spelbreker, die van alles de schuld 
is. Men heeft hem al veel te lang zijn gang laten gaan; 
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eenmaal komt de tijd, dat hij met zijn "ophitsende kansel
redevoeringen", zijn "geniepige aanvallen", zijn "versto
ring van de . openbare orde", in de beklaagdenbank voor 
de rechtbank zal moeten verschijnen. 
Maar zelfs dit vooruitzicht is niet bij machte, hem het 
spoor bijster te doen worden. De verhooren voor de ge
heime staatspolitie vormen langzamerhand een vast punt 
van zijn wekelijksch agendum. Hij doorstaat ze met op
geheven hoofd en een goed geweten. Hij heeft van wat 
hij eenmaal heeft uitgesproken niets teru~ te nemen. Ja, 
hij heeft zich bij oogenblikken stèrker uitgedrukt dan 
men hem voorhoudt. Maar zijn geheugen is ook hier op 
alle punten pijnlijk nauwkeurig, zoodat hij geen woord 
in het protocol laat passeeren, dat hij niet werkelijk heeft 
gezegd. Het zou vergeefsche moeite zijn, een herroeping 
van hem te verwachten of een bel of te, dat hij zich in de 
toekomst zal matigen of zich van bepaalde handelingen 
zal onthouden. Wat tot zijn ambt behoort, zal hij zonder 
aarzelen doorvoeren, totdat men hem met geweld daarin 
verhindert - opdat een ieder zie, dat het Evangelie ver
volgd wordt, en dat niet hij zijn zaak in den steek heeft 
gelaten. En wanneer hij ten slotte zijn veiligheid en vrij
heid alleen nog maar met een afgedwongen "ja" zou kun
nen koopen - dan zal hij standvastig blijven en ook in 
deze laatste proef bij zijn "neen" blijven, evenals die 
Hugenoote, die na een gevangenschap van tientallen jaren 
nog in den muur van haar cel inkraste: ,,resister". 
Wanneer door deze houding de naam van Martin Nie
möller tegenwoordig in breede kringen tot een symbool is 
geworden, dan mag men daarbij toch niet de diepe tra-
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giek uit het oog verliezen, die hier voor hem zelf in 
schuilt. Wij denken terug aan het begin, waar hij van uit
ging, de enthousiaste bereidheid, waarmee hij het Derde 
Rijk tegemoet trad. Alles wat in hem was ging er naar uit, 
om volmondig en onbeperkt "ja" te kunnen zeggen. De 
rechtbank heeft vijf jaar later met haar uitspraak dan 
ook voor de geheele wereld van hem getuigd, dat er 
in zijn handelwijze niets oneervols was gelegen en niets, 
dat tegen het belang van den Duitschen staat was ge
richt . Dat hij "neen" moest zeggen, kwam, omdat hij er 
door zijn geweten toe gedwongen werd. Het ging in te
gen al zijn wenschen en begeerten. In een lang smartelijk . 
proces moest hij stap voor stap andere dingen leeren, ge
dwongen als hij werd om vroegere verwachtingen en 
idealen stuk voor stuk prijs te geven. Wel kan men het 
hem van vele zijden euvel duiden, dat hij te aarzelend 
en te onvolledig "neen" heeft gezegd. De politieke op
positie heeft reden, om niet met hem tevreden te zijn. 
Maar niemand kan ontkennen, dat zijn "neen" voort
komt uit een hart, dat maar van één, eenig verlangen ver
vuld is: om de trouwe dienaar van zijn volk te zijn en 
om het met vermanende en waarschuwende stem terug 
te roepen van de valsche goden tot den waren God 
(I Sam. 12 : 23). 
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6. ,,DAN ZAL IK MIJN GEMEENTE ZONDAG 
ZEGGEN .... " 

Ieder, die wel eens met Niemöller getelefoneerd heeft, 
kent deze uitdrukking. Of het nu gaat over nieuwe plan
nen van den tegenstander, die deze of gene uit "betrouw
bare bron" heeft vernomen en nu op fluisterenden toon, 
in vertrouwen, oververtelt, of dat er een nieuwe aanslag 
gepleegd is op de vrijheid van de Kerk, die men graag 
zou willen stil houden en waarover het gevaarlijk is te 
spreken - zoo spoedig het feit vast staat en de Kerk in 
gevaar dreigt te komen, weet Niemöller maar één mid
del: ,,Dan zal ik mijn gemeente Zondag van den kansel 
zeggen: dat en dat is er gebeurd, en dat en dat hebben 
wij dus te doen." Waar anderen nog aarzelen, of deze 
stap wel raadzaam is, en of de tijd er al wel "rijp" voor 
is - het klassieke argument voor alle verzuimde ge
legenheden in de kerkgeschiedenis! - daar beschouwt hij 
het openlijk uitspreken van de waarheid als den eenigen 
dienst, dien hij aan zijn ambt verplicht is, ,,want de 
waarheid kan de gemeente vast en zeker geen enkel na
deel doen". Alle diplomatieke "vertrouwelijkheid" is hem 
een gruwel, waar het gaat om den openlijken strijd voor 
de zaak. Ook zijn eigen persoonlijk welzijn heeft hem er 
nog nooit toe gebracht om te zwijgen. Daarentegen kan 
een ieder, die, als man tegenover man en als vriend tot 
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vriend, met hem spreekt, er bij hem minstens zoo zeer als 
bij welke predikant ook van op aan, dat wat hij hoort, 
voorgoed bij hem bewaard blijft. 
De noodzaak om voor de gemeente rekenschap af te leg
gen van alle belangrijke dingen, die er in de Kerk gebeu
ren, heeft in dezen tijd tot geheel nieuwe vormen van 
godsdienstoefening geleid. Zonder twijfel heeft Niemöl
lers voorbeeld daarbij sterken invloed geoefend. Altijd 
weer heeft hij het aan buitenstaanders duidelijk gemaakt, 
dat, waar de Belijdende Kerk geheel en al buiten de pers 
en de radio wordt gehouden, en zij ook geen vergaderin
gen mag houden, de kansel de eenige mogelijkheid biedt . 
tot voorlichting van de gemeente. Niemand, die de situatie 
en den samenhang van "leer" en "mededeelingen" in de 
Nieuw-Testamentische brieven kent, zal principieel voor 
dit argument zijn ooren kunnen sluiten. De verandering, 
die daarmee, vergeleken bij vroeger, komt in de liturgische 
gewoonten, moet en mag natuurlijk niet beteekenen, dat 
de kansel tot een soort luidspreker wordt. Veeleer moet 
juist het omgekeerde plaats vinden: de vorm waarin de 
"afkondigingen" geschieden, moet zich aansluiten bij de 
preek. Verschillende der van den kansel voorgelezen ver
klaringen, waardoor de geschiedenis der Belijdende Kerk 
gemarkeerd wordt, hebben dan ook naar stijl en inhoud 
als een preek geklonken. Weer is het Niemöller, die in 
deze dingen een overwegend aandeel heeft; zijn vele reizen 
door het Rijk geven hem gelegenheid, om dezen nieu
wen vorm van "belijdenisdiensten" ·in practijk te bren
gen. Daarbij ondervindt hij het als een heilzame nood
zakelijkheid, dat alles, wat hij heeft te zeggen en mee te 
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deelen, ,,bijbelsche voordracht" moet zijn. Want binnen 
het raam van den Bijbel gezien is er geen twijfel aan mo
gelijk, of dingen, als de voorbede voor met name genoem
de gevangenen of de inzameling van vrije collecten, be
hooren niet tot de "kerkpolitiek" maar tot de godsdienst
oefening. 
Dat hebben ook diegenen moeten leeren, die ter wille 
van de kerkpolitiek naar Niemöllers prediking kwamen 
luisteren. Al zijn er dat in het begin niet weinigen ge
weest, ze ontvingen op den duur, en dat duurde vijf jaar, 
toch in de verste verte niet, wat ze gezocht hadden en 
konden daarom inderdaad ook maar beter naar huis gaan. 
Wat bleef en wat almeer aangroeide was de gemeente. 
De gemeente, die Niemöller met den ~oodigen trots èn 
den noodigen ernst als "zijn gemeente" behandelt. 
Ze komen uit heel Berlijn, sommigen per auto, de mees
ten per ondergrondsche en per autobus. Zelfs de konduk
teur weet vaak aan de passagiers te vertellen, bij welke 
van de twee kerken in Dahlem ze vandaag moeten uit
stappen. Op de "open" Maandagavonden wordt het ver
keer in het stille "Dahlem-Dorf" bij tijden zoo groot, dat 
men extra wagens moet laten rijden. Voor het meeren
deel kent men elkaar, zoo al niet bij name, dan toch van 
aanzien. De groote toeloop mag ons n.l. niet doen ver
geten, dat wij hier overwegend te doen hebben met den 
engeren kring van kerkgetrouwen uit alle gemeenten. 
Dientengevolge is het type van den regelmatigen kerkgan
ger volstrekt in de meerderheid. Desniettegenstaande blijft 
het opvallend, dat zooveel "nieuwelingen" en jongeren 
zich bij de "ouderen" voegen en dat men zooveel màn-
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nen bij Niemöller in de kerk ziet, evenals trouwens bij 
zijn vrienden. 
Het begon destijds hiermee, dat in Juli 1933, na het terug
treden van den rijksbisschop Bodelschwingh, de drie 
Dahlemsche predikanten een gemeenschappelijken bid
stond hielden tegen het geweldsregiem der Duitsche Chris
tenen. Spontaan sprak de geheele gemeente, die samen
gekomen was, de Apostolische geloofsbelijdenis mee uit, 
waarvan de tekst staat te lezen achter het groote altaar
kruis van de Jezus-Christus-kerk. Dit kruis en deze be
lijdenis beheerschen de godsdienstoefeningen in Dahlem. 
De nuchterheid van het interieur kenmerkt eveneens de 
manier van preeken: het gaat er hier niet om, stemming 
en beleving te wekken, maar het Woord Gods "louter 
en zuiver" te verkondigen. Al moge dan in het begin de 
neiging van Niemöller, om van den actueelen toestand der 
Kerk uit te gaan, zeer sterk tegemoet gekomen zijn aan 
de wenschen van zijn gehoor, toch blijkt bij een nauw
keuriger beschouwing van zijn preeken, hoe hij meer 
en meer tracht, deze neiging ondergeschikt te maken aan 
de eigenlijke tekstuitlegging en alleen de bewoordingen 
van het Evangelie te laten spreken. En hier, in de zaak 
zelve, bestaan er voor hem noch voor zijn hoorders ook 
maar de geringste concessies. Niet eens de tekst is vrij 
door hem gekozen; hij houdt zich vrijwel doorloopend 
aan de voorgeschreven pericoop van den Zondag en aan 
zijn geschreven preek. Ieder woord .is zorgvuldig over
wogen en geformuleerd, en het is hem vaak lichamelijk 
aan te zien, hoeveel inspanning de voorbereiding hem ge
kost heeft. Hij staat werkelijk "in dienst", onder den tekst 
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dien hij uitlegt en niet er boven. Rhetoriek en pathos 
zijn hem, evenals aan de meeste vertegenwoordigers van 
deze domi~eesgeneratie in Duitschland, vreemd. Spraak 
en houding verraden uiterlijk niets van den hartstocht, 
waarmee hij strijdt. Wie hier naar toe ging in de ver
wachting, den "beroemden Niemöller" te zien, moet 
eigenlijk teleurgesteld weggaan. De indruk is aanmerke
lijk veel kleurloozer dan op de "catechismusavonden". 
Maar waardoor dan die volle kerken? Omdat de men
schen gehoord hebben van een man, die staat voor zijn 
zaak en omdat zij dit gehoorde bevestigd vinden. Het 
woord, dat hier verkondigd wordt, is niet alleen moedig 
en open, maar het is onmiskenbaar bindend voor predi
ker en gemeente, het is vrij van allen opsmuk en verschaft 
zich krachtens zijn eigen autoriteit gehoor. Kortom, om
dat het geheel en al als Gods Woord en niet als men
schenwoord wordt uitgesproken, daarom zijn in deze 
preeken de menschen "er zoo bij". De aanhangers zoo
wel als de tegenstanders, ,,want het woord des kruises 
is den Joden een ergernis en den Grieken een dwaasheid, 
maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods". 
Dikwijls gaat de geschreven preek na den Zondag de ge
meente rond, en komt in de huizen van de zieken en de 
ouden van dagen. Twee bundels preeken van Niemöller 
zijn ook in druk verschenen. Hun titels "Dat wij bij Hem 
blijven" en "Christus alles en in alles" toonen, om welk 
centrum de gedachten zich bewegen. Het is tenslotte 
alleen maar de eene oude en altijd weer nieuwe waar
heid van den Catechismus: dat de mensch niet uit eigen 
verstand en kracht, maar alleen door de genade Gods kan 



leven en zalig worden. Daarom geen beroep op het men
schelijke heroïsme, maar een diep bewustzijn daarvan, dat 
ons weten en werken stukwerk is. Voorzoover het zijn 
eigen persoon en zijn gelooven en belijden betreft, voelt 
Niemöller zich precies even onzeker als ieder ander. Ja, 
hij weet uit de ervaringen van den kerkstrijd beter dan de 
meesten, en spreekt het ook herhaaldelijk uit, hoeveel ver
zoekingen ons omringen, en hoeveel van onze illusies er 
eerst moeten stukbreken, opdat wij alle valsche steunsels 
opgeven en "bij Hem blijven". Heel de zekerheid van de 
aangevochten Kerk zoowel als van ieder persoonlijk, rust 
in Christus alléén; Zijn Woord moet het doen, en alleen 
met Zijn macht is de overwinning te verkrijgen. Zoo 
wordt de toon van Niemöllers prediking die van "Een 
vaste burcht", en gaat van hieruit over tot den aanval: 
zij ziet "den vijand van weleer" te velde trekken en volgt 
al zijn bewegingen, zij ontdekt den Antichrist ook achter 
het masker van het "positieve Christendom" en waar
schuwt de gemeente voor iedere versluiering en onder
schatting van den tegenstander. Geen enkel levensterrein 
is van den strijd uitgesloten; hetzij school of gezin, arbeid 
of feestdag, overheid of rechtspraak - ,,Christus alles en 
in alles". 
"God spreekt met ons door Zijn heilig Woord en wij met 
Hem door gebed en lofgezang" - aldus heeft Luther in 
Torgau de beteekenis van den protestantschen eeredienst 
omschreven. Ook in Dahlem kan het alleen maar over
eenkomstig dezen regel toegaan. Zoo wordt de gemeente 
actief in het zingen der reformatorische liederen, in het 
mee uitspreken van het Credo en het Onze Vader, in het 
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aanvaarden van de voorbede voor de vervolgde broede
ren. En geen van deze onderdeelen is minder belangrijk 
dan de preek. Beter dan de lofredenaars en aanbid
ders van Niemöller, die hij vaak zelfs in de sacristie niet 
kan ontvluchten, hebben diegenen hem begrepen, die van 
Dahlem zeiden: hier is een werkelijke geméénte, en die 
dat als eigenlijke winst mee naar huis namen. Want dat 
alleen is immers beslissend voor het werk van een predi
kant: of het woord van zijn prediking zoo wordt opge
nomen en bewaard, dat het blijft, ook al verdwijnt hij 
zelf. Niemöllers gemeente is al zeer spoedig voor deze 
proef-op-de-som gesteld. In Februari 19 34 had, na een 
korte schorsing, de gedwongen emeriteering van haar do
minee door Ludwig Müller plaats. Uitdrukkelijk werd 
daarbij verboden, om hem in het vervolg ook nog maar 
één kerk ter beschikking te stellen: terwijl tevens gepoogd 
werd, een Duitsch-Christelijken commissaris op zijn plaats 
te zetten. Deze commissaris heeft den drempel van 
Dahlem nimmer kunnen overschrijden, omdat de kerke
raad weigerde hem te ontvangen. En de emeriteering van 
Niemöller werd door de gemeente hiermee beantwoord, 
dat men deze voor onschriftuurlijk en onrechtmatig ver
klaarde, en aan het kerkelijk bestuur te verstaan gaf, dat 
men evenals tevoren godsdienstoefeningen en ambtelijke 
verrichtingen van den rechtmatigen predikant zou blijven 
vragen. Zoo is Niemöller ongehinderd zijn ambtelijk werk 
blijven verrichten, alsof er niets gebeurd was. En niemand 
had er erg in, toen na een jaar de order van Ludwig Mül
ler stilzwijgend werd ingetrokken. Maar toch was dat 
slechts het voorspel. Op den 1en Juli 1937 gebeurde, wat 
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al lang stond te vreezen: Niemöller werd gevangen ge
nomen, en de gemeente met geweld van haar herder be
roofd. Deze aanslag van den tegenstander trof haar in 
haar leven, verlamde haar kracht en dreef niet weinigen 
van haar vandaan. Maar de "tronk" bleef, en het waren 
de gewone gemeenteleden, die van dien dag af tot op dit 
oogenblik den dagelijkschen bidstond voor hun gevan
gen dominee georganiseerd en doorgezet hebben. lederen 
avond gaat op hun verzoek een van de Berlijnsche pre
dikanten in de Dahlemsche dorpskerk voor, om met de 
schare der getrouwen den dienst te vergelden, dien Nie
möller voor zijn gemeente zoo lang verricht heeft, en 
waaraan hij nu zwijgend en dankbaar in zijn cel deel
neemt. Dat is niet alleen een weldaad en een steun voor 
hem en zijn medegevangenen. Het is ook een teeken van 
het onverwoestbare leven van de Kerk van Christus en 
een getuigenis, dat Niemöller niet voor niets tot zijn ge
meente gepredikt heeft: ,,dat wij bij Hem blijven" en 
,,Christus alles en in alles". 
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7. TUSSCHEN SCHRIJFTAFEL EN AUTO. 

Toen Martin Niemöller in 1931 te Berlijn-Dahlem in zijn 
eerste eigen gemeente beroepen werd, een voorstad met 
weinig verkeer en een gering zielental voor een groote stad, 
kon hij evenmin als wie ook bevroeden, welke stormen de 
stille, naast de Dorpskerk en het oude kerkhof gelegen 
pastorie, die hij betrok, reeds twee jaar later zou hebben 
te doorstaan. Het is een plek, door en door geschikt voor 
romantische bespiegelingen, en nu toch geworden tot het 
centrum van den Duitschen kerkstrijd. Nergers is de le
gende van "het idyllische leven van den dorpsdominee" 
zoo grondig weerlegd als hi.er. De spanning en de onrust 
in dit huis deelen zich onmiddellijk aan een ieder mee, die 
hier voor het eerst komt. In alle kamers zitten wachtende 
menschen, voortdurend klinkt · de bel bij de voordeur of 
rinkelt de telefoon; gerucht van kinderstemmen en kan
toorgeluiden dringen door de muren, en "hij" is telkens 
maar voor een oogenblik te zien tusschen twee of drie 
aangelegenheden, die op hetzelfde oogenblik af gehandeld 
moeten worden. Het korte dagboek, dat hij bijhoudt, regi
streert alleen maar de feiten en de personen waarmee hij 
in aanraking komt; maar zelfs hij met zijn goede geheu
gen weet zich vaak al denzelfden avond moeilijk meer alle 
aangelegenheden van den dag te herinneren. 
Om 8 uur 'smorgens is er, twee- tot viermaal in de week, 
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catechisatie in het nabijgelegen wijkgebouw; het ontbijt er 
v66r is een van de zeer zeldzame gelegenheden, dat hij 
als huisvader met zijn gezin kan samen zijn. Om 9 uur 
komt de secretaresse voor het opnemen van de brieven, 
die hij haar dicteert; dat neemt dikwijls den halven voor
middag in beslag en wordt bovendien nog onderbroken 
door tallooze telefoongesprekken en bezoekers voor het 
spreekuur. Tegen den middag moet hij dan in allerijl naar 
de dichtstbijzijnde zitting van den broederraad of de pre
dikantenvergadering in de stad, die gewoonlijk des mor
gens al begonnen is, maar waarbij Niemöller dringend 
wordt verwacht. Daar blijft hij echter niet langer dan · 
beslist noodig is, om dan dadelijk weer naar huis terug te 
keeren voor een haastigen maaltijd, waarna hij naar de 
kerk gaat voor een trouwdienst of naar het kerkhof 
voor een lijkdienst. Niet altijd zijn het ambtsverrichtin
gen voor Dahlem alleen, die hem in beslag nemen. Reeds 
lang is het in Berlijn de gewoonte geworden, dat families 
uit alle deelen van de stad zich voor hun kerkelijke 
plechtigheden tot Niemöller wenden. En zij kunnen er 
zeker van zijn, dat ze geen afwijzing van hun verzoek 
en ook geen toezending van een plaatsvervanger ontvan
gen. Tweemaal in de week is er weer om 3 uur catechi
satie, die met een korte onderbreking duurt tot 's avonds 
7 uur. Gemiddeld zijn het 100 tot 200 kinderen, ver
deeld over verschillende klassen, die van Niemöller in 
totaal 10 weekuren catechisatie ontvangen. Hij is zeer 
aan dit werk gehecht, en acht het zoo belangrijk, dat hij 
het verplichte eene leerjaar uitgebreid heeft tot twee jaar, 
en deze periode voor zijn catechisanten als eisch heeft 
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gesteld. Dat is een denkbeeld, dat te meer navolging 
vindt, naarmate de christelijke opvoeding buiten de Kerk 
spaarzamer en moeilijker wordt. 's Avonds is er elke 
veertien dagen de "catechismus-avond" voor de ge
meente in Dahlem. De tijd daartusschenin is gewoonlijk 
maanden van te voren al zoo bezet, dat Niemöller bijna 
elken dag op een andere plaats moet spreken. Vaak moet 
hij reeds in den middag of in den vooravond uit Berlijn 
vertrekken en met den nachttrein terugkomen, om den 
volgenden morgen om 8 uur weer bij zijn catechisanten te 
kunnen zijn. Wanneer hij eens een keer thuis kan blijven, 
gaat hij nooit voor middernacht naar bed, omdat er 
avondconferenties, nachtzittingen of althans bezoeken 
van vrienden op het programma staan. Niemöller is een 
buitengewoon slecht eter, - men kan het hem waarlijk 
ook aanzien -, maar een bijzonder goed slaper, die 
's nachts in den trein zoowel als 's middags in zijn ge
makkelijken stoel werkelijk kan uitrusten, voor zoover hij 
tenminste een paar minuten over heeft. Dat hij er niet 
veel tijd voor heeft, spreekt vanzelf, als men zijn dage
lijksch programma ziet, waartoe immers niet in de laat
ste plaats ook nog de voorbereiding voor ieder lesuur, 
iedere toespraak en redevoering behoort. 
Het middelpunt van allen arbeid thuis is zijn schrijf
bureau. Boven hem hangen afbeeldingen van de Dahlem
sche kerken, van Niemöllers vorige ambtswoning in Mün
ster, en van zijn ouderlijk huis. Op het bureau zelf de reeds 
genoemde kaarten met bijbelteksten of Lutherwoorden, 
een groote hoeveelheid paperassen en brieven, de dagka
lender en het spoorboek, en niet te vergeten de beide tele-



foontoestellen. Daarnaast, onder het bereik van zijn hand, 
bijbel en gezangboek, commentaren en ritualen. En dat 
alles in een voorbeeldige orde. Niemöllers vrienden heb
ben hem er vaak mee geplaagd, dat zijn eerste daad bij 
het betreden van zijn kamer altijd is het opruimen van 
zijn bureau. Dat is iets, waar zelfs gasten hem nauwelijks 
van kunnen afhouden. In zoo'n geval zet hij het gesprek 
voort met den rug naar de bezoekers gekeerd, en het 
eenige middel om hem er toe te brengen, zich om te kee
ren, is het te voorschijn halen en bestudeeren van een 
nieuw kerkelijk stuk, dat hij nog niet kent! Dit "fanatis
me-voor-orde" is een stuk Pruisische traditie; de correct- . 
heid van den officier komt ook uit in zijn handschrift, 
waardoor alles wat hij schrijft zonder moeite leesbaar is. 
Een zoekgeraakt stuk kan hem razend maken; zijn om
geving heeft het dan niet gemakkelijk. Natuurlijk is voor 
zijn explosief temperament de rustigste medewerker de 
beste. 
Maar Niemöller behoort tot het type menschen, dat alles 
alleen doet. Hij heeft niet de gave om anden:n voor zi::li 
te laten werken. Het is verbazingwekkend, hoe omvang
rijk en veelzijdig de productie is, die van zijn schrijfbureau 
uitgaat. Hij staat met het geheele land in correspondentie, 
en iedereen vraagt hem om inlichting en raad. Dagelijk
sche berichten van vrienden uit alle provincies geven hem 
een volledig overzicht over alles wat er in de Kerk ge
beurt. Pastorale raadgevingen en discussies inzake de 
kerkpolitiek nemen een groote plaats in zijn correspon
dentie in. Daarnaast financieele en administratieve aan
gelegenheden, in het bijzonder van den Noodbond voor 
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predikanten; aan deze laatste komt Niemöllers organisa
torische ervaring uit zijn Westfaalsche ambtsjaren zeer ten 
goede. Verder rapporten voor synoden en broederraden 
en een aparte af deeling voor correspondentie met kerke
lijke- en rijksinstanties. Waar de officieele vertegenwoor
diging der Kerk gefaald heeft en gezwegen, als het Evan
gelie en de Tien Geboden in het openbaar werden aange
tast, daar hebben de brieven van Niemöller de gevoelens 
der gemeenten vertolkt. Geen adres, of hij zou er open en 
onverschrokken de waarheid heen durven schrijven. De 
kernachtigheid van formuleering en de felheid van uit
drukking, die hem eigen is, wanneer hij daar, deuren en 
vensters open, met luider stem dicteerend, door de kamer 
loopt, zouden waard zijn in een verzameling van brieven 
als kerkhistorische documenten bewaard te blijven. 
Het voornaamste werk echter, dat aan dit bureau wordt 
gedaan, is en blijft de preek. Hoe gemakkelijk het schrij
ven hem ook anders van de hand gaat - hier maakt hij 
het zich zelf uitermate moeilijk en zwaar. Waar anderen 
den geheelen Zaterdag vrij hebben, en dien dan niet eens 
geheel gebruiken, vecht Niemöller om elke rustige mi
nuut, die hem bij de beslommering van huis, gemeente en 
telefoon overblijft. Zijn herhaalde voornemens om zich 
terug te trekken in de sacristie, mislukken voortdurend, 
en een eigenaardig noodlot schijnt het er op aan te leg
gen, dat de kritieke beslissingen van deze vier jaren kerk
strijd bijna altijd op den Zaterdagmiddag vallen. 
Geen wonder, dat het dan in den regel I of 2 uur in den 
nacht wordt, voordat de laatste streep onder de preek is 
gezet. Maar ook op gewone dagen komt het heel weinig 
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voor, dat de woorden hem daarbij "uit de pen vloeien". 
Zin voor zin wordt moeizaam gewikt en gewogen, al
vorens hij op papier kan komen. Maar dan blijft, wat neer
geschreven is, ook staan, zoodat er in het manuscript nau
welijks een correctie valt te ontdekken. Graag leest hij 
aan zijn vrouw of aan een intiemen vriend, die binnen
komt, hardop voor, wat hij klaar heeft. Hij bespreekt met 
hen de exegetische problemen van den tekst en de keuze 
der liederen. Iedere aanwijzing, die hem daarbij helpen 
kan, accepteert hij gaarne en dankbaar en tracht er in 
oprechte bescheidenheid van te leeren. Den volgenden 
morgen is hij al weer vroeg beneden, aan zijn bureau, om: 
tot vlak voor kerktijd de preek in zijn hoofd te zetten. 
Zijn kamer is zelfs dan nog "blauw" van den sigarenrook 
van den vorigen avond, want evenmin als de meeste van 
zijn frontkameraden kan Niemöller bij zijn werk de 

. . 
zware sigaren meer missen. 
Aan werkelijk stilzitten komt hij eigenlijk nooit toe; daar 
is hij ook waarlijk niet voor in de wieg gelegd. De tele
foon alleen reeds zorgt ervoor, dat hij voortdurend in be
weging en in kontakt met de buitenwereld blijft. Een zeer 
belangrijk deel van den kerkstrijd speelt zich af in de 
honderden locale en interlocale gesprekken die Niemöller 
voert, en die wegens hun duidelijke bewoordingen bij 
vriend en vijand minstens zoo bekend zijn als zijn brie
ven. Toch is het belangrijkste middel van verkeer voor 
hem zijn auto, die hij, sedert dat d·e treinreizen te veel
vuldig en te kostbaar werden, in een kleine garage be
neden bij de pastorie heeft staan. Zijn de garagedeuren 
open, dan weet ieder, die het huis betreedt, meteen, dat 
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Niemöller er op uit is: voor een bespreking in de stad of 
een verhoor bij de politie of voor verre tochten overdag 
en vaak ook 's nachts door het land. 
Nu zou men denken, dat deze afgejakkerde man een 
chauffeur noodig heeft, om althans op den weg op ver
haal te kunnen komen. Maar dan vergist men zich geheel. 
Iemand, die hem kende, merkte eens op, dat het feitelijk 
reeds onbegrijpelijk was, dat Niemöller in een trein reed 
met een locomotief er voor, die hij zelf niet bestuurde. 
Dus is hij, natuurlijk, zijn eigen chauffeur en rijdt, gere
kend naar het presto-tempo, dat hem is aangeboren, op
merkelijk rustig en zeker. Zich daarbij op wat anders te 
moeten concentreeren beteekent een ontspanning voor 
hem. Daarom kan men met het volste vertrouwen in 
zijn wagen plaats nemen: zijn leiding is werkelijk ook op 
dit gebied verre te verkiezen boven die van de eeuwige 
treuzelaars, die uit louter voorzichtigheid in het ongeluk 
rijden. Als na twee jaar de kleine auto meer dan behoor
lijk is afgebeuld, besluit Niemöller een nieuwe te koopen, 
hoewel zijn gevangenneming al voor de deur staat. Hij 
heeft hem niet meer in gebruik kunnen nemen. Een merk
waardige samenloop van omstandigheden doet drie weken 
later den jongen man, die hem de auto verkocht heeft, met 
den belijdenisdominee van Berlijn in dezelfde gevangenis 
terecht komen. 
Druk, bedrijvig en opwindend is dit domineesbestaan, dat 
naar buiten zoo weinig verraadt van wat men zich om
trent een "geestelijke" pleegt voor te stellen. Maar in wer
kelijkheid is hier techniek en tempo met een onvergelijke
lijke energie gesteld in den dienst van het éénige, waar-



voor Niemöller leeft en strijdt. En dat is: het Evangelie te 
prediken zoolang er nog tijd is en waar er ook nog maar 
plaats is en (zooals het in het bevestigingsformulier voor 
de Pruisische predikanten staat) ,,alle krachten van 
lichaam en ziel voor dit ambt op te offeren". 
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8. BROEDER EN COLLEGA. 

Er is een tijd geweest, dat de predikanten in de Evangeli
sche Kerk elkaar verschillend aanspraken, al naar gelang 
de kerkelijke partij, waartoe ze behoorden. ,,Herr Bruder" 
zeiden de "positieven", ,,Herr Kollega" de liberalen. Niet 
ten onrechte was echter de opmerking, dat de "Herr" in 
de meeste gevallen den "Bruder" verslond. Deze soort 
predikanten is weliswaar ook in den huidigen tijd nog vol
strekt niet geheel uitgestorven, maar toch is er binnen de 
Belijdende Kerk iets volkomen anders ontstaan. Het 
woord "broeder" heeft een nieuwen klank en een concre
teren inhoud gekregen. Alleen al het feit, dat in een plaats 
als Berlijn 100 tot 200 predikanten uit alle wijken der stad 
regelmatig elke week of elke veertien dagen bijeenkomen, 
en dat men elkander oxer en weer helpt en gezamenlijke 
godsdienstoefeningen en samenkomsten houdt, beteekent 
een wezenlijke vooruitgang, vergeleken bij de toestanden 
in de "oude" Kerk voor 1933. Ontegenzeggelijk is de tijd 
van strijd ook in dit opzicht aan het kerkelijk leven ten 
goede gekomen. Gemeenschappelijk leed heeft gemeen
schappelijk verweer en samenbinding veroorzaakt. 
Maar de Belijdende Kerk is meer dan alleen een strijdge
meenschap. Zij heeft geleerd, dat de broederschap tot het 
wezen van de Kerk behoort, en dat de broederraden een 
noodzakelijke vorm van protestantsche kerkleiding zijn. 
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Daarom moesten en moeten deze laatste tegen het papis
tische geweldsregiem der "Duitsch Christenen" gehand
haafd blijven. Het politieke "leidersbeginsel" is binnen 
de Kerk onmogelijk en onbruikbaar. ,,De oversten der 
volken voeren heerschappij over hen en de grooten ge
bruiken macht over hen; doch alzoo zal het onder U 
niet zijn, maar zoo wie onder U zal willen groot worden, 
die zij Uw dienaar." Friedrich von Bodelschwingh had 
gelijk, toen hij, tot rijksbisschop gekozen, liever "rijks
diaken" wilde heeten. Want ook het bisschopsambt heeft 
geen andere macht en heiligheid dan den "gewonen" 
dienst des Goddelijken W oords van den predikant. 
Niemand heeft dat beter begrepen en duidelijker verkon
digd dan Martin Niemöller. Men zal hem daarbij moei
lijk van voor lief de voor democratie en parlementarisme 
kunnen verdenken. Dat zou evenzeer strijden met zijn po
litieke inzichten als met zijn persoonlijken aanleg. Eerder 
is het tegendeel het geval. Altijd wordt, wanneer hij een 
bespreking heeft te leiden, de discussie tot een minimum 
beperkt, het agendum strikt gevolgd en een ondubbelzin
nig besluit genomen; daardoor zijn er al veel critici ge
weest, wien dat alles veel te "autoritair" toeging. Toch 
weet Niemöller heel goed, dat niet hij als eenling het 
voor het zeggen heeft, maar dat iedere beslissing van de 
Kerk door allen gezamenlijk moet verantwoord worden. 
Hij is geen leider of voorzitter, maar medelid van den 
raad, en juist hij dringt er telkens W(,er op aan, ook wan
neer het groote bezwaren met zich mee brengt, dat de 
synoden bijeen zullen worden geroepen en zich zullen 
uitspreken. ,,De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan 
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ik, die een mede-ouderling en getuige des lijdens van 
Christus ben: weidt de kudde Gods, die onder u is, heb
bende opzfcht daarover, niet als heerschappij voerende 
over het erf deel des Heeren, maar als voorbeelden der 
kudde geworden zijnde." 
Naar dit woord heeft Niemöller trachten te handelen. In 
deze verantwoordelijkheid heeft hij den "Noodbond van 
predikanten" in het leven helpen roepen, en, toen hij aan 
het hoofd gesteld werd, zijn rondzendbrieven tot de broe
deren doen uitgaan. Deze mededeelingen zijn meer en 
meer tot werkelijk herderlijke brieven geworden en heb
ben aan velen, die als plattelandsdominee op een eenza
men post moesten staan, den dienst bewezen, dien de bla
den der kerkelijke besturen hun schuldig waren gebleven. 
En de Noodbond bleef, ook al trad hij sinds het midden 
van 1934 terug, achter de nieuwe gevormde belijdenis
synoden, toch de noodzakelijke "reserve", waarop de Kerk 
altijd weer terug kon gaan. De ondersteuning der nood
lijdende broederen door gezamenlijke bijdragen bleef ge
stadig doorgaan - want, zoo ·zei Niemöller eens, ,,wat 
beteekent een zielszorg, -die het lichaam vergeet?" En 
dikwijls genoeg heeft hij, als hij het tempo der kerkelijke 
ontwikkeling te langzaam en het verweer der kerkleiding 
te zwak vond, den kring der "oudstrijders" opnieuw bij
eengeroepen, die dan met een nog onverbruikte stem het 
geheel vooruit dreef. 
Maar evengoed, als in de groote en principieele dingen, 
brengt hij de broederschap in kleine en persoonlijke kwes
ties in practijk. Het is niet gemakkelijk, om aan iemand, 
die daarvan geen eigen ervaring met "broeder Niemöller" 
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heeft, er een denkbeeld van te geven. ,,Ik had een wapen
broeder, geen dapperder dan hij," luidt het oude soldaten
volkslied. En wie Niemöller heeft leeren kennen, die weet 
iets van deze kameraadschap, die de soldaten aan het 
front met elkander verbond en die nu opnieuw in den 
strijd voor de Kerk blijkt. Martin Niemöller is ook daar
in mannelijk en menschelijk tegelijk. Als hij iemand met 
een handdruk als vriend begroet, voelt deze daarin de on
gekunstelde hartelijkheid. Het is een onverholen blijd
schap over het bezoek, waar hij op gesteld is, en dat hij 
miss~hien reeds langen tijd heeft moeten ontberen. Zoo 
iemand kan in het huis van Niemöller dan ook geen groo- · 
tere fout begaan, dan te vroeg weg te gaan. Dat is nog er
ger dan dat hij op een ongelegen tijd komt, want Nie
möller heeft een paar menschen om zich heen noodig, op 
wie hij aan kan. Wederkeerig kunnen zij ook op hem aan; 
waar een broeder ten onrechte wordt aangevallen, is Nie
möller de eerste, die onmiddellijk voor hem in de bres 
springt en alle beschikbare krachten in het geweer roept. 
Als er een familie door onheil getroffen wordt, loopt hij 
er dadelijk aan, of belt op, ofwel hij schrijft een brief, 

waarin het "Gode bevolen" altijd steun beteekent en nooit 
een frase. Persoonlijke lotgevallen onder de broederen of 
in de gemeente grijpen hem meer aan dan hij laat mer
ken. En te midden van het haastige jachten naar kerken, 
zalen en stations, waar zijn dagen vol van zijn, vindt hij 
altijd nog tijd voor een paar bezoeken in ziekenhuizen of 
in gezinnen van vervolgde predikanten. 
Bij den broederlijken omgang behoort echter openhartig-
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heid, ,,want de liefde verblijdt zich niet in de ongerech
tigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid". Dat, wat 
anderen deit "mantel der Christelijke naastenliefde" noe
men, bestaat voor Niemöller niet. Hij wil klaarheid heb
ben, als er een verschil bestaat, en de dingen bij den naam 
noemen. Onmiddellijk is hij dan aan de telefoon, om den 
ander, die hem ontsnappen wil, ter verantwoording te roe
pen, en versmaadt daarbij den diplomatieken omweg via 
de post of door bemiddeling van derden. Acht hij de zaak 
der Kerk verraden of benadeeld, dan is hij onverbidde
lijk; dan moeten ook de vertrouwdste van zijn vrienden 
zich geharnaste verwijten laten welgevallen. Niet ieder is 
daar zoo maar toe bereid, en dikwijls kreeg Niemöller in 
scherts of in ernst het woord te hooren, waarmee eens 
praeses Koch een door hem aangevallene te hulp kwam: 
"Moest u dat nu z66 zeggen, broeder Niemöller?" Maar 
Niemöller kent zichzelf, en doet zich niet beter voor dan 
hij is; zoo licht ontvlambaar als hij is, zoo snel is zijn 
toorn ook overwonnen. En er blijft van zijn kant geen 
ontstemming of gevoeligheid, als de zaak is afgehandeld. 
Daarin gaat het hem als Luther met Melanchton: ,,Philip
pus steekt ook, doch alleen maar met priemen en naal
den; zulke prikken genezen moeilijk en doen pijn; maar 
ik steek met dikke spiezen." 
Wie het zakelijk met Niemöller eens is, zal dat dragen, 
zonder dat de broederschap daaronder schade lijdt. Maar 
hier juist ligt het verschil van den "broeder" met den 
"collega", die buiten de Belijdende Kerk staat. Het viel 
Niemöller persoonlijk niet altijd gemakkelijk, hier precies 
de grens te trekken, want aan den anderen kant van de 
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streep stond menigeen van zijn vroegere vrienden. In 
zulk een geval heeft hij het wel eens geprobeerd met een 
waarschuwenden brief, en zich, als hij den dwalende be
zwoer om terug te keeren, vaak uitgelaten in letterlijk 
apocalyptische klanken. Niets heeft hem zooveel bittere 
vijanden bezorgd als deze taal. Maar hij had ze noodig 
om menschen, wier ziel hij in gevaar zag, de oogen te 
openen voor het warnet, waarin ze verkeerden. Wat daar
in aan buitenstaanders zoo nu en dan een terugval in or
thodoxe overspannenheid toescheen, is in werkelijkheid 
niets anders dan het weer opnemen van de kerkelijke 
tucht, die sedert de 17e eeuw in het Duitsche protestan
tisme was ingesluimerd, en waarvan het laatste middel 
de excommunicatie van den onboetvaardige is. In 1934 
heeft de Belijdende Kerk het voor de eerste maal gewaagd, 
openlijk voor de gemeente uit te spreken, dat door Lud
wig Müller en August Jäger de Satan zijn werk deed, 
en dat zij zich door hun handelwijze van de Kerk hadden 
afgescheiden. Niemöller trok daaruit de practische conse
quentie door geen enkelen "Duitschen Christen" tot den 
kansel van Dahlem toe te laten. De eenig mogelijke op
lossing van het kerkelijk vraagstuk lag en ligt voor hem 
in de verdwijning van het kettersche systeem en zijn ver
tegenwoordigers buiten de muren van de Evangelische 
Kerk. Alle onheil komt voort uit den waan, dat "Chris
tus en Belial" met elkander onder één dak zouden kun
nen wonen. 
De scheiding der geesten, die daarvan het gevolg is, neemt 
Niemöller veel te ernstig, dan dat hij die alleen maar tot 
de louter kerkelijke verhoudingen beperkt ziet, zoodat hij 
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daarvan in zijn persoonlijken omgang zou kunnen afzien. 
Hij heeft de gave niet, het gesprek met de "collega's" 
op neutraal terrein over te brengen en zoo een vrede te 
huichelen, die er niet is. ,,Zoo iemand deze leer niet brengt, 
ontvangt hem niet in uw huis en zegt tot hem niet: wees 
gegroet." Wanneer in I 9 34 een man, die tot de mede
oprichters _ van de "Jongreformatorische Beweging" be
hoorde, maar zich een jaar later door Ludwig Müller tot 
bisschop liet maken, hem een theologisch werk toezendt, 
wijst Niemöller zoowel de opdracht als het boek terug. 
De afzender moet weten, dat hij doorzien is. En Nie
möller zal ook eventueele titels, verleend door een on
wettig kerkelijk bestuur, bij zulke menschen nooit erken
nen, noch mondeling noch schriftelijk. 
Wanneer Albrecht Ritschl van een vergadering van theo
logen vertelt, dat hij daar wel veel collega's maar niet 
evenveel mannen heeft aangetroffen - dan heeft Nie
möller deze smartelijke ervaring honderdvoudig beves
tigd gevonden, en met zijn opkomen voor de waarheid 
vaak zelfs onder zijn ~roederen misverstand en ondank 
geoogst. Hij is daardoor den strijd niet moede geworden, 
en ook niet gaan twijfelen aan de juistheid van zijn weg, 
zelfs niet, wanneer hij maar weinig bondgenooten aan zijn 
zijde zag. Des te meer moest het hem wel verheugen, toen 
Zoellner nog kort voor zijn dood erkende, dat Niemöller 
tegenover de kerkelijke commissies gelijk had gehad. Of 
toen de landsbisschop Meiser in 1934 voor den Rijksbroe
derraad constateerde, dat, als het nog ooit weer goed zou 
worden in de Evangelische Kerk, dat alleen zou gebeuren 
door de werkzaamheid van Niemöller en van den Nood-



bond van predikanten. Zulke stemmen hebben niet alleen 
in zijn eigen kerkelijken kring geklonken. Mannen van de 
Roomsch-Katholieke Kerk hebben zich met de grootste 
waardeering over Niemöller uitgelaten, terwijl het feit, 
dat de geheele oecumenische Christenheid in zijn arbeid 
meeleeft, een eenstemmig en duidelijk getuigenis omtrent 
hem aflegt. Daarbij gaat het niet om de vereering van zijn 
beroemden naam. Veeleer beteekent het een aanvankelijk 
inzicht in de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
der Christelijke Kerken en het begin van een broeder
schap over alle landsgrenzen heen. Tot dit inzicht zijn 
ook de broeders in het buitenland mede door Martin Nie
möller gebracht. 



9. DE GROOTE EN DE KLEINE MAR TIN. 

In de vijf jaren van de kerkelijke worsteling kon men 
telkens weer het verwijt aan de Belijdende Kerk hooren, 
dat het toch immers alleen maar ging om het getwist van 
een paar vechtlustige dominees! Het beste antwoord daar
op was in elk geval dit: ,,gaat u nu eens acht dagen logee
ren in de pastorie van Niemöller, en tracht u dan nog 
eens vol te houden, dat de kerkstrijd gevoerd wordt uit 
pure oppositiezucht." 
Wij hebben gezien, hoe het aan het bureau en in het kan
toor van dit huis toegaat. Maar nu moet daar bijgezegd 
worden, dat er achter de keuken ligt, en de tuin en de 
kinderkamer, met zeven bewoners van 18 tot 3 jaar. Hier 
is het rijk van Mevrouw Niemöller, waarin de dagelijk
sche onrust en zorg waarlijk niet kleiner is. Over wat zij 
sedert het einde van den oorlog, gedurende den harden 
werk:- en studietijd van haar man, dien zij al van kinds
been af kent, heeft doorleefd, en wat zij in deze laatste 
moeilijkste jaren samen met hem te dragen heeft gehad, 
spreekt zij weinig. Maar men kan het haar aanzien en 
men moet het oordeel van een Engelschen bezoeker bijval
len: ,,She is a fine, brave lady." 
De strijd van den vader gaat aan het leven van het gezin 
natuurlijk niet voorbij. Waar maar mogelijk heeft Martin 
Niemöller bij zijn werk en op zijn reizen zijn vrouw bij 
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zich. En het is bijna regel, dat 's middags een of meer on
verwachte gasten mee aan tafel verschijnen. Daarbij ge
beurde het eens, dat, toen een vreemde gast blijk gaf van 
een ongewoon sterken eetlust, de kinderen met wijdge
opende oogen naar de reuzenporties op het bord keken, 
tot een stemmetje er uit flapte: ,,Nou, oom, als je daar 
maar doorheenkomt!" 
Dat "er-doorheenkomen" is echter niet altijd zoo vroolijk 
en eenvoudig, ook voor de kinderen al niet. De eerste 
maal, dat zij iets van den ernst, die hun leven omringt, 
bespeuren, is op dien Februarimorgen van het jaar 1934, 
wanneer op de binnenplaats van het huis iets ontploft en 
een vuurgloed opvlamt. Een uur later verschijnt, door nie
mand geroepen, de politie, en hooren de zes kinderen, 
die uit hun bed springen, dat er een bomaanslag op de 
pastorie is gepleegd, gelukkig op onhandige wijze en in 
een nacht, waarin de ouders juist op reis waren. Een ver
klaring voor het geval is tot op heden niet gevonden. 
De kleine schare groeit op, volgt met nauwlettende blik
ken wat er rondom hen gebeurt, is meermalen getuige van 
zeer ernstige gesprekken tusschen ouders en vrienden aan 
tafel en vormt zich een eigen beeld van de dingen. Het 
8-jarige dochtertje babbelt tijdens een vacantie met de 
keukenmeid over de collega's van haar vader: ,,En dan 
hebben we thuis nog oom F., daar zou jij mee kunnen 
trouwen - die heeft nog nooit gezeten!" In het huis van 
vrienden komen de ouders tot de ontdekking, dat hun 
jongste spruiten zich, tijdens hun middagslaap, vermaken 
met de slang van den stofzuiger tusschen zich in te leggen 
om "telefoneeren met broeder Niemöller" te spelen; the-



ma: ,,geheime staatspolitie". Kerkgeschiedenis van de 2oe 
eeuw! 
Wat Niemöiler het meest drukt, is, dat de rechten van 
zijn gezin in deze jaren bij hem zoo weinig kunnen gel
den, en dat hij de spaarzame oogenblikken, die er voor 
ontspanning over blijven, voor zich zelf noodig heeft. Al
tijd is het meerendeel van de kinderen 's Zondags ver
deeld over de gemeente; daar is zooveel animo voor, dat 
men de invitaties bijna van te voren noteeren moet. Moe
der verademt dan wel eens, en heeft toch het gevoel, dat 
ze haar plicht verzaakt, als zij ze niet alle zeven tegelijk 
om zich heen kan hebben; zuchtend erkent ze: ,,en ze 
zijn stuk voor stuk toch zoo lief". Ze zijn allemaal in 
een of ander opzicht origineel en begaafd, en zijn ont
zettend trotsch op hun "Vati". Maar belangrijker dan 
het temperament, dat ze van hem geërfd hebben, is het 
besef van verantwoordelijkheid tegenover de Kerk, dat 
hun is ingeprent, en het voornemen, waarmee ook de klei
nen al naar de kinderkerk gaan, om later, evenals vader, 
trouwe belijders van den Heer ·Christus te worden. Dat 
is ook het eenige doel, dat Niemöller in de opvoe
ding voor oogen heeft - voor het overige heeft hij geen 
,,paedagogiek". Zijn kinderen leven "in vrijheid gedres
seerd"; de jongens zijn evengoed als hun kameraden bij 
de Hitler-jugend en worden precies als zij opgevoed tot 
gehoorzaamheid aan de overheid. Daarbij is het een van
zelf sprekende vooronderstelling, dat men Gode meer 
moet gehoorzamen dan den mensch, en dat geen en
kel conflict van plichten mag eindigen met een verloo
chening van den Christennaam. De deelname aan den 
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kerkstrijd is nu eenmaal in Niemöllers huis algemeen en 
intensief, en de parolen van vader blijven den kinderen 
bij. Toen Niemöller eens een naar zijn oordeel te ge
matigd besluit ook daarmee niet had kunnen keeren, dat 
hij van de vergadering van den broederraad wegliep en de 
deur met een harden slag achter zich dicht wierp, troostte 
zijn oudste hem: ,,U moet maar gauw wat anders beden
ken, Vati, dit trèkt niet meer!" 
In zulke omstandigheden zou het met andere vaders 
kwaad kersen eten zijn geweest; trouwens ook over Nie
möllers huis kan heel gemakkelijk een onweer losbarsten. 
Toch is de kenmerkende indruk, dien men van hem ont.:. 
vangt, die van een opvallende weekhartigheid van den 
vader tegenover zijn kinderen. Zij behoeven thuis geen 
vrees voor een tyran te hebben en drijven veel door wat 
groote menschen bij Niemöller niet gedaan weten te krij
gen. Hier ligt de plek, waar de "groote Martin" sterfelijk 
is. En hier begint de heerschappij van den "kleinen Mar
tin", de jongste, die op een Zondag in Augustus 193 5, na 
een kinderlooze periode van 7 jaar, in de pastorie van 
Dahlem geboren werd, toen de kerkklokken luidden voor 
den dienst. Dit kind van den kerkstrijd is zeldzaam rustig 
temidden van de nervositeit der andere huisbewoners. Het 
is er van jongsaf aan gewend, veel menschen om zich heen 
te zien, zonder van hen te schrikken. Als op den 1en Juli 
van het jaar 1937 zijn vader is weggeleid, en vijftien 
politiebeambten het huis doorzoeken, loopt de kleine 
Martin gemoedereerd tusschen de vreemde mannen rond, 
met een stralend gezicht en zonder er iets van te vermoe-



den, dat hij zijn vader maanden later voor het eerst weer 
achter tralies terug zal zien. 
Gedurende de twee jaren daarvoor is deze kleine jongen, 
die door grootvader Niemöller gedoopt is, het middel
punt en de afgod van het heele huis en de eenige groote 
onvermengde vreugde van zijn vader. In den omgang met 
hem worden de rollen van den "grooten" en den "klei
nen" Martin omgekeerd. ,,In den echten man zit een kind 
verscholen - dat wil spelen," zoo staat het, geciteerd uit 
Nietsche, bij Christian Morgenstern, den lievelingsschrij
ver van Niemöller, wiens gedichten hij voor het grootste 
gedeelte uit het hoofd kent. Hij weet ze op een gegeven 
moment ook op te zeggen (vaak heeft hij reden om zich 
vroolijk te maken over de verstandige menschen, die altijd 
inzien: ,,wat niet mag, dat kan ook niet"). Maar dat niet 
alleen, hij past ze ook toe in zijn eigen levenspraktijk. De 
diepste ernst en de uitgelatenste humor liggen vlak bij el
kaar: op weinig plaatsen in Duitschland is zoo vaak en 
zoo hartelijk gelachen als in de Belijdende Kerk en vooral 
ten huize van Niemöller. Daar ·heeft hij niet alleen zijn 
jeugdige frischheid, maar ook zijn echte jongensachtig
heid door behouden: hij kan een zeer oorspronkelijke 
vreugde over geslaagde streken aan den dag leggen. Dat 
laatste zullen hem altijd alleen maar brompotten en filis
ters kwalijk nemen en dan vooral menschen, die naijverig 
zijn op den "grooten Martin". En het is juist deze humor, 
die Niemöller naar den anderen kant ook beveiligt tegen 
de vrees, dat de mannen van de Belijdende Kerk al te zeer 
in "het luchtledig" zouden leven, in plaats van "met beide 
voeten op den grond" te staan. De voorstelling, die hij 



van de geestelijke dingen heeft, maakt het niet noodig, dat 
hij zich met den kunstmatigen heiligenglans van een stijf 
standsbesef omgeeft. Hij houdt trouwens in het algemeen 
niet erg van ascese. Zijn ijveren voor de Kerk heeft niets 
monnikachtigs aan zich; bovendien is hij veel te goed Lu
thersch, om geen argeloos en onbevangen genoegen te 
scheppen in goederen van deze wereld als een goede 
maaltijd, een vroolijke film of een opgewekt gezelschap. 
De uren, die hij daarvoor vrij heeft, zijn overigens te tel
len. En zelfs, wanneer eindelijk de korte vacantiereis van 
den zomer is aangebroken, wordt die onderweg nog ge
combineerd met voordrachten en vergaderingen. 
Dat hij menschelijke resultaten heeft, een bekenden naam, 
en een schare aanhangers, die met den dag groeit, weet hij 
heel goed en laat het zich ook gaarne aanleunen. Waar
om zou hij het ook loochenen en waarom zou hij het di
ploma van het eeredoctoraat, dat hij in 1936 uit Amerika 
heeft gekregen, niet ingelijst aan den muur hangen? Wat 
hem daarbij drijft, is werkelijk niet de ijdelheid om den 
,,grooten Martin" te spelen. Het is veel meer het op
rechte plezier van den "kleinen Martin", den jongen in 
den man, over het feit, dat hij de zaak zoo goed voor el
kaar heeft gekregen! Juist binnen de vier muren thuis 
komt dit andere beeld van den "kleinen Martin", van een 
ànderen Niemöller, te voorschijn. Het is het beeld van een 
mensch, die met vrees en beven aan zijn preek begint, die 
telkens weer aan het eind van zijn physieke krachten 
raakt, die maar al te vaak in vertwijfeling zijn ambt er bij 
neer wil gooien, als binnen de eigen gelederen tweedracht 
en ontrouw aan den dag komen. Een mensch, die niet al-



leen heeft te zorgen voor vrouw en kinderen, wier bestaan 
hij mee op het spel zet, maar die om der wille van zijn 
huis zich zelf bij iederen keer, dat hij er op uit gaat, moet 
af vragen, of hij wel weer veilig en wel zal terug komen. 
Een mensch, die wel met den apostel Paulus van zichzelf 
mag zeggen, dat hem "de zorg van alle de gemeenten over
valt", en dat hij, ,,meer gearbeid heeft dan zij allen". -
Maar dat alles toch enkel en alleen daarom, omdat niet 
hij, de "groote Martin", het was, maar de genade Gods, 
die met hem is geweest. 



ro. DE GEVANGENIS. 

En het oogenblik komt, waarop deze àndere Niemöller 
in het middelpunt van den kerkstrijd komt te staan. Op 
den eersten Juli van het jaar 1937 wordt hij voor een 
,,kort verhoor" op het bureau van de geheime staats
politie gehaald, van welk verhoor hij niet meer terug
keert. Zijn kamers worden van boven tot onderen door
zocht, zijn papieren en preeken meegenomen, en 30.000 

Mark collectegelden, die hij in zijn safe bewaard hield, in 
beslag genomen. De slag komt niet meer onverwacht. 
Sinds weken is de procedure van den officier van justitie 
tegen Niemöller reeds ingegaan, ja, reeds in den herfst van 
1936 had hij zelf al eens voorzorgsmaatregelen in de ge
meente getroffen voor het geval, dat hij gevangen mocht 
worden genomen. De wereldconferentie van kerken te 
Oxford staat vlak voor de deur, maar sedert Mei hebben 
de afgevaardigden van de Belijdende Kerk hun pas
sen niet meer, en sedert eind Juni zitten bijna alle leden 
van den Pruisischen Broederraad en van de Voorloopige 
Kerkleiding in hechtenis. Niemöller weet, dat ook zijn 
uur niet ver meer af is, en verwondert zich nauwelijks 
meer, dat hij uit de "Schutzhaft" der staatspolitie na 
enkele uren wordt overgebracht · naar de preventieve 
gevangenis Moabit. Met groote koppen publiceeren de 
kranten den volgenden dag de tegen hem ingebrachte be-
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schuldigingen van "ophitsende kanselredevoeringen" en 
"geniepige aanvallen op staat en partij", en een paar 
weken later het bericht, dat de zitting der bijzondere 
rechtbank midden Augustus zal plaats hebben. 
De Belijdende Kerk gevoelt, en spreekt dat ook op haar 
kansels uit, dat in den persoon van Martin Niemöller 
zij zelf voor de rechtbank en in de gevangenis is gebracht. 
Zeker, ook zij wenscht met hem van haar goede zaak 
en geweten in een openbaar proces voor de heele wereld 
te kunnen getuigen en gaat daarom in vol vertrouwen, 
na grondige voorbereiding, de zittingsdagen tegemoet. 
Maar als dan plotseling de zitting wordt uitgesteld, en 
de dagen weken en de weken maanden worden, dan pas 
merkt men toch aan alle kanten, wat het practisch betee
kent, dat Niemöller in den strijd ontbreekt. En dan rijst 
onder zijn vrienden ook de bange vraag: hoe zal hij dat 
uithouden? Zes weken ingespannen wachten. . . . en nu 
opeens uitstel voor onbepaalden tijd! En meer dan dat: 
vier jaar lang een leven "in de vaart" en in beweging -
en nu een tafel, een stoel, een bed tusschen gevangenis
muren! Anders van 's morgens vroeg tot 's avonds laat 
menschen en nogeens menschen, - en nu eenzaamheid en 
doodsche stilte. Wie dat ook moge kunnen verdragen, 
Martin Niemöller niet! 
Maar laten we hem zelf hooren: advent 1937: ,,Het is 
mij totaal onmogelijk om de vele honderden groeten, die 
ik nu in dezen adventstijd ontvang, afzonderlijk te be
antwoorden, maar één ding zou ik U allen willen vragen: 
laten wij toch geen voet geven aan moedeloosheid! Er 
gaan weer overal stemmen op, die ons willen wijsmaken, 
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dat het lijden van onze Kerk een teeken is, dat wij op 
den · verkeerden weg zijn. Daarop antwoorden wij ge
troost, dat de apostelen ons dat anders betuigd hebben. 
Zeker, dit weten wij en daar blijven wij bij: evenmin als 
ons welzijn ons den vrede met God verschaft of waar
borgt, evenmin doet het ons lijden. Maar deze vrede blijft 
werk en genade van den Eene, wiens lijden met de kribbe 
begon en aan het kruis werd voleindigd, opdat wij allen 
als de zijnen Gods kinderen mogen heeten. Laat ons deze 
blijde tijding van God aan ons gelooven, en in haar 
kracht onzen weg vervolgen - den Eene na - onbe
kommerd om de blaam der menschen, maar met den · 
vrede van Christus in het hart en met den lof Gods op 
de lippen. Daartoe helpe ons God!" De cel heeft zich 
onverwachts veranderd in een predikantskamer, waarin 
Martin Niemöller niet minder werkzaam is dan thuis; 
duizenden brieven uit het geheele land, ja uit de geheele 
wereld komen aanhoudend binnen, en worden in zijn 
journaal geregistreerd; alleen al op zijn verjaardag ont
vangt hij drie duizend gelukwenschen. Al zijn zorg is, 
evenals tevoren, op de gemeente en de geheele Kerk ge
concentreerd, en met alle gebeurtenissen is hij op de 
hoogte. Dat tot Kerstmis 1937 een paar honderd ambts
broeders voor karteren of langeren tijd zijn lot moeten 
deelen, kan hij slechts als een versterking en niet als een 
aantasting van de positie der Kerk en van hemzelf be
schouwen. 
Een verhaal, dat in elk geval goed bedacht is, zegt, dat 
hij den gevangenispredikant op de vraag: ,,Broeder, 
waarom bent U in de gevangenis?' ten antwoord had 
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gegeven: ,,Broeder, waarom bent U niet in de gevange
nis?" Ja, hij spreekt nog in Januari 1938, wanneer hij 
zes maanden wachten achter den rug heeft en de toe
stand daar buiten alleen nog maar ernstiger is geworden, 
op een bijna triumfeerenden toon: 
Januari 19 3 8: ,,Op de een of andere wijze is het schip van 
de Kerk in deze zes maanden weer vlot geworden. De 
verf is beschadigd, de masten zijn gebroken, de aanblik 
van het geheel is niet fraai; maar de Heer Christus zit 
nog aan het stuur, en het schip drijft! Wie zou dat heb
ben durven hopen, toen Ludwig Müller dacht, een goeden 
slag geslagen te hebben! Het heeft niet langer geduurd 
dan het roode spook van 191 8 - en na zoo'n spook 
loopt men niet meer voor ieder spook weg, maar voelt 
eerst eens, wat er achter het laken zit. Ik denk, dat mijn 
gevangenschap ook mee tot den heiligen humor van God 
behoort. Eerst het hoongelach: ,,Dien hebben we te 
pakken!" En dan de gevangennemingen - en wat is het 
resultaat?? Volle kerken, biddende gemeenten: ,,Wereld, 
raas en spring, ik sta hier en · zing, in volkomen rust. 
Godes macht houdt voor mij wacht, aard' en afgrond 
moeten zwijgen, of z'ook nog zoo dreigen". Daarbij bitter 
te worden, zou snoode ondank wezen." 
lederen tienden dag mag hij - behalve de bezoeken van 
den advocaat - een kwartier in het bijzijn van een be
ambte zijn vrouw spreken, en vaak ook de kinderen zien. 
De scheiding, vooral van den kleinen Martin, wordt hem 
hoe langer hoe moeilijker, maar altijd is hij, de gevangene, 
het, die de zijnen troost en opricht. En er is voor hem 
geen grooter vreugde, dan wanneer zijn jongen hem met 



zijn luid "Gods zegen, vader", groet en bij het weggaan, 
als hij den bewaker ontmoet en deze hem vraagt: ,,weet 
je ook, waarom je vader hier zit?" vroolijk en vast ant
woordt: ,,Ja, omdat hij louter en zuiver het Evangelie 
heeft verkondigd!" Terwijl thuis z'n kleine zusje ver
klaart: ,,Als ik zoo schrijf Moabit, preventieve gevange
nis, dan ben ik altijd heel trotsch!" 
Aan hetzelfde kind wordt gevraagd, waarom ze toch 
eigenlijk voor vader bidt, en ze zegt met heel haar een
voudige wijsheid van 9-jarig kind: ,,Ik bid dat de be
slissing goed wordt. Eerst wist ik nooit, wat "beslissing" 
eigenlijk was, maar nu weet ik het." Daarmee spreekt ze . 
niets anders uit, dan wat haar geheele kerk, ja de Chris
tenheid in alle landen gevoelt, als eindelijk het proces is 
vastgesteld op 7 Februari 1938, en het vonnis in zicht 
komt. Overal wordt openlijk voor Niemöller gebeden in 
kerken en huizen; aller gedachten en aller oogen zijn op 
de gerechtszaal in Moabit gericht. Aan het publiek, dat in 
hartstochtelijk meeleven de aanklacht en de verdediging 
wil hooren, wordt al spoedig de toegang verboden. Alleen 
de vertegenwoordigers der instanties van Staat en Kerk en 
een lid der Belijdende Kerk zijn aanwezig, als Niemöller 
voor zijn rechters het woord verkrijgt. Aan allen is de 
strengste geheimhouding opgelegd, en alleen bij het uit
spreken van het vonnis wordt het publiek weer toege
laten. De uitspraak der bijzondere rechtbank luidt als 
volgt: 7 maand vestingstraf en een geldboete van 1000 
Mark wegens overtreding van de z.g. ,,Kanzelparagraph". 
De wet inzake "geniepige aanvallen op staat en partij" 
wordt niet toegepast; de vestingstraf beteekent, dat de 
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aangeklaagde niets oneervols en niets tegen de belangen 
van het Rijk heeft begaan, terwijl de straftijd wordt ge
acht uitgezeten te zijn door de preventieve hechtenis. 
Aan den avond van dien tweeden Maart verademt de 
geheele wereld. Bij Niemöller thuis pakt men de koffers 
voor een vacantiereis, en de gemeente van Dahlem maakt 
zich gereed voor een dankstond. Daar komt het bericht, 
dat hij, die door de rechtbank is vrijgelaten, zich opnieuw 
in handen van de geheime staatspolitie bevindt. Den vol
genden dag is hij in het concentratiekamp Sachsenhausen 
bij Berlijn. De amnestie op 20 April brengt voor hem 
geen verandering. Het gerucht van zijn overbrenging naar 
een vesting wordt niet bewaarheid. Vijftig deputaties 
uit alle deelen van het Rijk komen tevergeefs bij de 
ministers. Het protest van de hoogste leiders der oecume
nische beweging vanuit het buitenland blijft zonder uit
werking. Op een verzoek van de gemeente te Dahlem 
om gratie voor haar dominee wordt door den Führer en 
Rijkskanselier afwijzend beschikt. Eén keer, in het begin 
van April, gelukt het Mevrouw Niemöller om haar man 
in Berlijn te zien te krijgen, en op Goeden Vrijdag mag 
een ambtsbroeder hem in zijn cel het Heilig Avondmaal 
uitreiken. Dat is alle gemeenschap, die hij, afgezien van 
twee brieven in de maand, met de buitenwereld heeft. 
De dagelijksche wandeling in de vrije lucht maakt hij 
afgezonderd van alle overige gevangenen. Het gebruik 
van potlood en papier, een gewoonte, waar hij niet buiten 
kan, is hem ontzegd. Hij moet voortaan ook gevangenis
kleeding in zijn cel dragen. ,,Een korte verklaring van 
den kansel door een paar belijdenispredikanten", aldus 



verklaart de benoemde ambtenaar en domineeszoon 
Chantre bij de staatspolitie, ,,en dan is het heele geval na 
een paar dagen vergeten!" 
Is dit het laatste hoofdstuk? Menschelijke verwachting 
ziet hier geen uitweg meer. Maar de "ijver voor het huis 
Gods" is daarmee niet ten einde. Niet ten einde is de 
militia Christi, waarin Martin Niemöller en met hem de 
Duitsche Belijdende Kerk stond, en waarin ook de ge
vangene nog een getuige van de "ecclesia triumphans" is. 
Niet ten einde is de Bijbel, de Catechismus en het Gezang
boek, die hem in zijn cel zijn gelaten, en waaraan hij zich 
vasthoudt; driemaal heeft hij tot op heden het Oude en 
het Nieuwe Testament doorgelezen en meer dan drie
honderd kerkliederen tijdens zijn hechtenis uit het hoofd 
geleerd. Niet ten einde is het "neen", dat hij in heiligen 
ernst tegen alle afgoderij heeft uitgesproken en dat zijn 
aan Gods Woord gebonden geweten zelfs niet voor den 
prijs zijner vrijheid zal herroepen. Niet ten einde is, wat 
hij tot zijn gemeente en zij tot hem te zeggen heeft; de 
dienst der voorbede gaat bij beiden door, voor het altaar 
in de Annenkirche en in de cel van Sachsenhausen. ,,Ik 
heb den indruk," aldus schrijft hij in zijn eersten brief uit 
de gevangenschap, ,,dat de gemeente ziet, dat het ook in 
de toekomst niet anders gaat dan met de blijde boodschap 
van Jezus Christus, maar dat het met Hem ook werke
lijk gaan zal. Ik ben tevreden en dankbaar, dat ik mij nu 
mag laten dragen door Dengene, Dien ik gepredikt heb. 
Wat heerlijk, dat men in dat opzicht niet behoeft om te 
leeren, dat de Rots staat en onwrikbaar blijft te midden 
van alles, wat ons moge wedervaren!" 
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Dat is de àndere Niemöller - van zijn vrijheid, arbeid 
en gezin beroofd en met geweld tot zwijgen gebracht en 
toch in zijn cel misschien nog welsprekender en machtiger 
dan op den kansel. ,,Vroeger wist ik, dat hij een strijder 
was - nu weet ik, dat hij een geloovende is," zei een 
Engelsche vriend na zijn eerste ontmoeting met hem. Wat 
hij voor het oog der geheele wereld voor zijn kerk en 
zijn volk gedaan heeft, dat zal de geschiedenis van de 
toekomst pas volledig aan den dag brengen. Hem zal het 
genoeg zijn, wanneer men maar één ding van hem kan 
zeggen: ,,deze was ook met Jezus van Nazareth." 
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