
De grolld Onder de voeten 
van een burger - t~eoloog 

naamd geen rol bij de Bonhoef
fers. De kinderen gingen 7.el
den. De - kinderjuf leerde . dé-

door Aldert Schipper 

Een vast grapje bij de fa
~ili~ Bonhoeffer aan ta-

. _fel was: ,,Wegens hoge 
adel de lees- en -schrijf
kunst n_iet machtig." _Zo
"ver voelde dit gezin, hoe
·. wel het er mee verwant 
was, zich verheven bo
ven de bezitters van ti

- . tels en onroerend goed. 

Diètrich · Bonhoeffer werd in 
· .het voorjaar van 1945 in ver
. ~nd met zijn _aandeel in de 
·rn1slukte moordaanslag op 

· Hitler opgehangen en zijn li-
-chaam werd, samen met een 

, ::bandje van Goethe die hij tot 
· het laatst bij zich had, gecre
. : meen!. 
. Bonhoeffer is vergeleken piet 

Mozes, die het volk uit het 
· -diensthuis bracht, het beloofde 

land voor zich mg maar niet 
meer zou betreden. Want Bon
hoeffer heeft duidelijk gezien 
waar de christelijke gemeent.e 
in de twèède helft van de twin
tigste eeuw op zou stuiten. ·Hij 
heeft die uitdaging aanvaard, 
maar tegelijk is hij blijven be
horen tot de cultuur van het 
traditionele Duitse 'Bürger
tum'. Dat deze theoloog had 
gestaan achter de poging Hl~ 
Ier te vermoorden was eeii lo
gisch gevolg van zijn afkomst, 
zijn mond,igheid en zijn theolo
gie. Die theologie is na de oor.: 
log tot aan de einden der aarde 
bekend geworden, maar de 

· kennis over Bonhoeffers · biow 
grafie beperkte zich 1;och 
hoofdmkelijk tot de bovenge
noemde tragi8che dood. · 

De Parijse gereformeerde pre
dikant F. de Lange heeft in zij~ 
proefsçhrift ·'Grond onder de 
voeten'* mooi (zij het helaas 
niet foutloos) geschreven over 
Bonhoeffers burgerlijke af
komst. 

De BQnhoeffers waren welge
steld, maar het waren vooral 
'Bildungsbürger'. Zij waren 
gevormd door een langdurige 

·· èulturele en intellectuelif tra
. ditiè.- 'Burgerlijk' m~t ~~n 
· ·onderscheiden· VB.Jl 'kleinbur-

gerlijk'. De kleinburger imi
teert, maar in de Duitse tradi
tie doet de 'Bürger' niemand 
na. Dat hoeft oók niet, omdat 

· de vrije mondige burger zich
zelf genoeg is mnder persé 1.elf
genoegmam te zijn. 

De traditonele 'Bürger' leert 
men misschien het beste ken
nen in het werk van Thomas 
Mann, in het bijzonder in ~e 
roman 'Buddenbrooks'. Hij 
kan kort gekarakteriseerd 
worden met de woorden 'Besitz 
und Bildung', bezit en culture
le vorming. De cultuur komt 
uit de kleine vrije rijkssteden, 
die zich in een ver verleden be
vrijdden van de adel. Deze laat
ste behield iets plomps en mis
te het gevoel voor humaniteit, 
dat de burger dierbaar was. De 
burger stamde uit de geslach
ten van handwerkslieden, 
kooplui, bestuurders en intel
lectuelen, die de Duitse steden 
bevolkten. 

Bewustzijn 
De familie van de Bonhoeffers 
was ook een soort 'Budden
brooks'. Er was geen voorou
derverering, maar een bewust
zijn in een traditie te staan. 
Die traditie wilde dat elk indi• 
vidu zich op eigen kracht, als 
was er geen traditie, verwerke
lijkte als een niondig mens. Bij 

. de familie Bonhoeffer gaat die 
houding terug tot de zestiende 
eeuw naar de vrije rijksstad 
Hall. 

Dietrich vatte het burgerUjke 
levensgevoel samen, toen zijn 
groetmoeder stierf. Van Barce
lona uit; waar.hij bulpprediker 
was, schreef hij over de traditie 
die zijn grootmoeder had beli-

Dietrich Bonhoeffer 

chaamd: .. Het onbuigzame 
rechtsgevoel, het vrije woord 
van de vrije man, de betrouw
baarheid van het eenmaal ge
geven . woord, -de helderheid en 
de nuchterheid van het spre
ken, de redelijkheid en een
voud in het persoonlijke en pu
blieke leven, daaraan hing 
haar hele hart." 

Het geslacht stamde oorspron
kelijk uit Nijmegen. Eind 1.es
tiende eeuw zat de eerste Bon
hoeffer in de gemeenteraad 
van Hall en na enkele genera
ties van ambachtslieden 
bracht het geslacht artsen, ju
risten en theologen voort. De 
grootvader was rechter, zij het 
evenwel niet meer in Hall. Die
trichs vader s~lde met spijt 
vast verzuimd te hebben het 
burgerrecht van Hall te ver
werven. Deze vader, Karl Bon
hoeffer, was psychia~r; eerst 
in Breslau, later in Berlijn. 
Een ordelijk, nauwgezet en ui- · 
terlijk onbewogen man, een li
beraal •denkend vaag· kerklid: 
Zijn moeder WM wel. vroom. 
Maar de kerk speelde hoege-

, kinderen gèlóvigè versje~.· - -

· Herha·albai1r? ·-- - ·_ 
In de Berlijnse -~iUawiJk- Q~~ 
plooide itçb h~t 'Bildungsbö.r-: 
gerj;um' ten volle, Hoewel :Qe 
Lange zijn gèvoel van heimwee 
naar ~ ~ult.uu..--, ntet vs
bergt, moet men zich uvrage.n 
of de7,e vorm van leven her• · 
haalbaar is. Op geld werd let--· 
terlijk niet gekeken. Het 
mocht geen rol spelen bij de 
Bonhoefters. Zij woonden in 
een reusachtig pand met per
soneel. Er waren acht kinderen 
en ook de grootmoeder woonde 
er. Bovendien was er ruimte 
voor de 'aanhang' \'.&n Die
trichs broers en zusters, onder 
wie Dohnanyi en Stauffèn
berg, die ook zouden worden 
vermoord. Er werd lekker gege
ten . en ge7.ellig muziek ge
maakt en geacteerd en de 
feestjes bij de Bonhoeffers 
mochten zich in enige lokale 
bekendheid verheugen. Toch 
was er geen sprake van platte 
genotzucht. De antieke en 
klassieke Duitse literatuur 
werd er gele7.en, maar niet om 
er geuren met kennis of bele
zenheid. -Het hoorde er alle-
maal als vruuelfsprekend bij, 
evenals het tennissen, het au
torijden en het sigarenroken. 

De afwijzing van het fascisme 
zag men in dit milieu als een 
eenvoudige kwestie van smaak 
en fatsoen. Men w~ immuun 
voor de propaganda omdat 
deze de mondigheid ván de · 
burger miskent. · Mondigheid 
verstond Bonhoeffer als ver• 
antwoordeliJkheid. En hier Jjgt 
de belangrijkste verbinding 
tussen zijn theologie en de con
sequenties die hij trok. 

•Grond onder de Voeten; BárgerllJkhèid 
bij Dletrlch Bonhoeffer. dissertatie van 
itr.F,cl~ Lansè, ullnve Van den Berg, 
Kampen, 474 paclJla'•• prijs 12,SO. 


