PROMOTIE FRITS DE LANGE

, , Grond on der de voeten. Burgerlijkh eid bij Dz'etrich Bonhoeff er, een t heologische studie . "

,, Burgerlijk is een woord voor het vuilnisvat geworden" , schreef H.J. Hee ring. Hij bracht daarmee de negatieve betekenis die aan het woord wordt
toegekend onder woorden .
Dat laatste is niet altijd en door iedereen gebeurd . Bijvoorbeeld niet door
Dietrich Bonhoeffer, de in 1906 geboren Duitse theoloog, die in 1945 vanwege zijn aandeel in het verzet tegen Hitler werd vermoord. Niet dat hij
niet van kritiek op het burgerlijke wilde weten , integendeel : juist in het
genoemde verzet ontziet hij de burger , die zijn verantwoorde lijheid ont loopt , niet. Maar tegelijk is het dit verzet geweest , dat Bonhoeffer op nieuw een theologisch en moreel pleidooi heeft doen voeren voor de burgerlijkheid.

De verdediging van het pro ef schift .

Een k z'ekje van Frits de Lange.

Maar wat is burgerlijk? Voordat de studie zich met deze vraag tot Bon hoeffer zelf wendt, probeert de schrijver ervan hemzelf te beantwoorden .
Tevçns wordt er een schets geleverd van die vorm van burgerlijkheid ,
waarin Bonhoeffer zelf is opgegroeid : die van het Duitse 'BÜdungsbürg ertum' van het einde van de 19de eeuw en het begin van deze eeuw. In een
excurs over de literator Thomas Mann ('Bildungsbür ger' bij uitstek)
wordt aan dit tijdvak vlees en bloed gegeven. De studie volgt vervolgens
het burgerlijke van en bij Bonhoeffer op de voet. Kennismaking met het
gezin waarin Bonhoeffer geboren werd , met de traditie van waarden als
tucht, vrijheid en verantwoordel ijkheid die er onderhouden werd, leert
hoezeer zich het gezin verstond als plek waar menselijkheid (verstaan als
'Bildung') wordt geleerd.
Deze opvoeding tot humaniteit blijft Bonhoeffer trouw ook al kennen we
hem voortaan vooral als theoloog en christen , ook al w~rdt zijn burgerlijke traditie bedreigd .
Zijn proefschrift uit 1927, Sanctorum Communio, is onder meer te lezen
als poging temidden van de opkomende massacultuur de burgerlijke persoonlijkheid te redden.
Bonhoeffer doet dit , door zijn uitgangspunt te nemen in de kerk - een 14
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