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Over de drempel:
De wijsgerige nalatenschap van M.C. Smit
J. Klapwijk

Wij hebben reden om blij te zijn. Er verschijnt immers een publikatie, een
pennevrucht van de man die onder ons zo boeiend sprak maar zo weinig schreef:
professor dr. M.C. Smit.
Het is al weer meer dan dertig jaar geleden, om precies te zijn in 1955, dat
Meijer Smit hoogleraar werd aan de Vrije Universiteit, hoogleraar in de
middeleeuwse geschiedenis en in de geschiedenisfilosofie. Smit was vanaf zijn
eerste optreden een bescheiden, ja een schuchter mens. Ik herinner me de eerste
jaren dat hij aan ons, studenten college gaf: werkelijk blozend van verlegen
heid. Zulke mensen moeten over een hoge drempel heenstappen, willen ze tot
publikatie van hun inzichten overgaan.

Smit was niet alleen een bescheiden mens.
Hij was ook een consciëntieus, een gewe
tensvol mens. Om zich een oordeel te
kunnen vormen over wijsgerige stromin
gen of culturele ontwikkelingen, om te
kunnen oordelen over mede-mensen,
moest en zou hij altijd het naadje van de
kous weten. Hij zei me eens: Over Hegel
wordt ontzettend veel geschreven, maar al
die kleine mensen rondom Hegel zijn min
stens zo interessant. Dat betekende voor
Smit: luisteren, lezen en nog eens lezen
alvorens je het recht hebt om zelf je me
ning te ventileren. Ik wil maar zeggen,
deze gewetensvolheid was voor Smit een
tweede, een nog hogere drempel om te
kunnen publiceren.
Ik noem nog een derde karakteristiek van
Smit, zijn religieuze gevoeligheid. Zijn le
venlang is Smit op zoek geweest naar de
bestemming van het leven, het ’waartoe’
van de cultuur, de zin van de geschiedenis.
Hij tastte naar wat hij reeds in zijn inaugu
rele oratie aanduidde als 'het goddelijk
geheim in de geschiedenis’. Een brede
speurtocht, want Smit geloofde niet dat
God volstond met af en toe eens in te
grijpen in de eigenmachtige gang van de
geschiedenis. Neen, voor Smit was het zo
dat héél de werkelijkheid God ademt.
Vaak tegen heugen meug, maar toch! Om
iets steekhoudends over de werkelijkheid
te debiteren, ook als historicus, moet je
m.a.w. God-gevoelig zijn, oog krijgen
voor Zijn presentie. Voor je het weet sta je
immers op heilige grond! Ik denk dat hier
voor Smit een derde drempel lag, de hoog
ste drempel, om zich als schrijver te profi
leren.
We weten het allemaal, afgezien van zijn
dissertatie over De verhouding van Chris
tendom en historie in de huidige Rooms
katholieke geschiedbeschouwing heeft Smit
zeer weinig gepubliceerd. En dat terwijl
wij, zijn leerlingen en collegae, het gevoel
hadden dat deze beschroomde man, deze
gewetensvolle geleerde, deze religieus zo
sensitieve figuur ons veel te zeggen had. Ik

herinner me dat hij in 1981 in het Diaconessen-ziekenhuis te Haarlem op zijn ziek
bed, zijn sterfbed, ietwat weemoedig zei:
Het is me niet gelukt om door te geven wat
ik eigenlijk had willen zeggen. Ik heb toen
geantwoord: Misschien hebben we je toch
wel een beetje begrepen; we zullen graag
werken met watje ons, hoe gebrekkig ook,
hebt nagelaten. Hoe nauw ik zelf via deze
kritische tekstuitgave bij zijn wijsgerige
nalatenschap betrokken zou worden, kon
ik toen in de verste verte nog niet ver
moeden.
Er is reden om blij te zijn. Weliswaar is het
boek dat Smit altijd in zijn achterhoofd
had, het lang gekoesterde boek over ’de
zin der geschiedenis’ er nooit gekomen.
Maar toch! Met vereende inspanning van
de Uitgeverij Buijten & Schipperheijn, van
de Stichting voor Reformatorische Wijs
begeerte, van de redactiecommissie van de
nieuwe reeks Verantwoording, van de
Stichting Prof. dr. M.C. Smit en mede
dank zij de persoonlijke inzet van velen
die in de bundel gememoreerd zijn, hebben
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wc een bundel over de drempel getild die
er zijn mag. De bundel bevat m.i. het beste
van wat Smit als mens, als geschiedfilosoof en als gelovige in zijn arbeidzaam
leven ons te zeggen had.
De bundel draagt de titel: De eerste en
tweede geschiedenis. Is dat geen merkwaar
dige titel? Is er niet één geschiedenis?
Zeker, de geschiedenis is ons als één gege
ven. Maar denkend, d.w.z. door weten
schappelijke abstractie - zo schrijft Smit
ergens in deze bundel - stellen we uit-een
wat ons in-een gegeven is (p. 104). Ener
zijds is er de geschiedenis als studieveld
van de historicus. Anderzijds is er dat wat
een mens, ook een historicus, nooit hele
maal in de greep kan krijgen: inderdaad,
het goddelijk geheim. In de geschiedenis
stuit je op bloed, zweet en tranen: het
gangbare patroon van de tweede geschie
denis. Maar tegelijk, en niet los daarvan,
betreed je heilige grond: de gewijde ruimte
van de eerste geschiedenis.
Laat me dit toelichten! Er staat ergens in
de bijbel dat wij met Christus zijn gekrui
sigd, gestorven en begraven, en dat wij
met Hem mogen opstaan tot een nieuw
leven. Lees Rom. 6. Is dit lijden en sterven,
dit opstaan en leven met Christus - Smit
verwijst er uitdrukkelijk naar(p. 1 1 3 )-is
dit geschiedenis of niet? Het is geschiede
nis, maar dan een geschiedenis van de eer
ste orde. Tegelijk is het een vreemde, ge
heimzinnige geschiedenis. De Meester is
daar! en over twintig eeuwen van vaak
weinig geluk en veel verdriet reikt Hij mij
de hand ter navolging. Ik word a.h.w.
tijdgenoot van de Gekruisigde. Dus word
ik ook tijdgenoot van andere mensen, van
al die anderen die ook de Kruiseling
volgen de eeuwen door. Ja, als ik er diep
over nadenk, moet ik zelfs tijdgenoot he
ten van hen die in heel de geschiedenis de
uitgestoken hand van de Meester niet
hebben opgemerkt of niet wilden vast
grijpen.
Voor Smit is dit de verrassing van zijn
leven geweest. Vakhistorici plaatsen men
sen en gebeurtenissen heel keurig uiteen in
tijden, cultuurkringen en geschiedenis
perioden. Maar in het geheimzinnig per
spectief van de eerste geschiedenis komen
de meest uiteenlopende mensen en ge
beurtenissen plotseling heel dicht, her
kenbaar dicht bij elkaar te staan: ze worden
tijdgenoten van elkaar.
Met deze summiere opmerkingen wil ik
afsluiten. Meijer Cornelis Smit is van ons
heengegaan. Maar de stem van deze schuch
tere mens klinkt opnieuw door deze bun
del. Misschien lukt het ons om iets op te
vangen wat hij ons eigenlijk had willen
zeggen.
■

